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Hóesésben

A CDU új pártelnököt keres, Angela Mer-
kel utódját, aki a mérceadó német párt veze-
téséből kíván távozni, de a kancellárságát a 
2021-es választásokig meg kivánja tartani. 
Helyesebb kívánságokról beszélni mint aka-
ratnyilvánításokról, mert Merkel eddig őrzi 
a titkát, hogy mi késztette őt az egyes lépésre 
meg nyilatkozatra. Sem a hesseni tartományi 
választások eredménye nem volt olyan végze-
tes, hogy ezért a CDU szövetségi elnökének le 
kellett volna mondania, sem a CDU jövő évi 
európai választási sikerét nem fogja növelni, 
hogy Merkel akkor még a kancellári székben 
fog, illetve kíván ülni.

Angela Merkel elsődleges célja valószínűleg 
az volt, hogy pártvezérként és kancellárként 
igen egyéni módon alakítsa búcsáját a politi-
kától. Így, ahogyan ő, még egyetlen elődje sem 
járt el. A szociáldemokrata Gerhard Schröder 
bár átengedte a pártvezetést Franz Münte-
feringnek, de a 2005-ös idő előtti választá-
sokon harcolt a kancellársága folytatásáért 
– Merkel viszont kijelentette, hogy nem akar 
már választáson indulni. Tanácsos szem előtt 
tartani, hogy ennek következtében Merkel-
nek majd minden másra lesz ideje. Wolfgang 
Schäublet annakidején saját főtitkára szorí-
totta ki a CDU-elnöki posztjából – Merkelt 
viszont senki sem. Helmut Kohl pártelnök- és 
kancellárként indult az 1998-as választáson 
abban a meggyőződésben, hogy az ő politikai 
sorsáról ne a párttagság, hanem egyedül a de-
mokratikus uralkodó, a nép döntsön – Merkel 
viszont nem akarja próbára tenni a nép hálá-
ját. Helmut Schmidt kancellár sohasem volt 
pártelnök, őt ennek ellenére a pártja döntötte 
meg, mielőtt Kohl és Hans-Dietrich Genscher 
leváltották – Merkel viszont kezdettől fog-
va a pártelnökségére építette kancellárságát.  
Willy Brandt 1974-ben mint kancellár lemon-
dásra kényszerült, de 1987-ig ragaszkodott 
SPD-elnökségéhez; hasonlóan döntött Kurt-
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Merkellel vagy nélküle?  
Elnökváltás régi keretek között

Georg Kiesinger kancellár, akinek a kormá-
nya 1969-ben felbomlott, ő azonban 1971-ig 
CDU-elnök maradt – Merkel viszont előbb 
inkább a pártvezetéstől, mint a kancellár-
ságtól akar megválni. Ludwig Erhard, Merkel 
állítólagos nagy példaképe (1991-ben kérdé-
semre, mi szeretne lenni ötvenéves korában, 
azt mondta a keletnémet származású ifjúsági 
miniszterasszony, hogy „gazdasági miniszter 
mint Ludwig Erhard”, amire azt válaszoltam 
neki: „Erhard volt az egyetlen gazdasági mi-
niszter, aki a kancellárságig vitte”, mire a 37 
éves Merkel kőkeményen hallgatott) csak ak-
kor fektetett súlyt a pártelnökségre, amikor 
kancellársága már veszélyben volt – Merkel 
viszont nem a CDU-elnök-lététől várja kor-
mányszékének biztosítását. És végül Merkel 
Konrad Adenauert sem akarja utánozni, aki 
éveken keresztül mind kancellársága, mind 
pártelnöksége meghosszabításáért küzdött 
nagy ellenállások dacára. Az első női kancel-
lár mindvégig egyéni utat akar járni.  

Emellett már mindegy neki, hogy a pártja és 
a választó nép majd milyen úton jár. Látva a 
legkülönbözőbb drámákat, komédiákat és tra-
gédiákat, hogy a demokratikus Németország 
nagyjai milyen módon igyekeztek utódjukat 
meghatározni vagy megakadályozni, Merkel 
az őt követő korlátozott özönvíz mellett dön-
tött. A kancellárságát illetően még a népnek 
sem ad zárójegyre lehetőséget. A pártjában 
megengedte a szabad versenyt, anélkül, hogy 
akár egyetlen ajánló beszédet is tartott volna 
valakire. Ezzel elvetette a korábbi sajtó-feltéte-
lezéseket, hogy a hirtelenkedő volt Saarvidéki 
miniszterelnöknőt Annegret Kramp-Karren-
bauert akarta volna trónörökössé emelni, hi-
szen már akkor is közismert volt Jens Spahn 
nagyszabású hatalomvágya. Egy másik közszá-
jon forgó tétel is cáfolat alá esett: hogy Merkel 
mindenkit tönkretett, aki a jövőben számítás-
ba jöhet. Ezzel szemben érvényesül az a hosz-

szú éves ellenvetésem, hogy igazi tehetségeket, 
„talentumokat” nem lehet tönkretenni – akit 
félre lehet állítani, az nem igazán rátermett a 
nemzet vezetésére.  Lám, Friedrich Merz pilla-
natokon belül visszatért a semmiből, illetve az 
önkéntes száműzetésből, mihelyt Merkel ereje 
megtört. A politológia szemszögéből amúgy 
is ez volt az első pillanat, hogy akármilyen 
hosszú éves várományos önállóan felléphe-
tett volna. 

Jóslatok helyett elemzésekre van szükség. 
Akármennyien és akárkik indulnak a párt-
kongresszuson az elnökválasztásra, akárki 
lesz az új CDU-elnök, egyelőre semmi sem 
fog változni. A külső körülmények a Brexittől 
Trumpig háttérbe szorítják a német kormányfő 
kérdését. Az SPD és Martin Schulz százszá-
zalékos győzelme arra int, hogy gyorsan elil-
lanhat a mámor. Ezért az új pártelnök nem 
fogja Merkelt mint kancellárt még az európai 
választás előtt leváltani, hiszen egy rossz ered-
mény rögtön őt terhelné. A váltás viszont egy 
évvel a következő német szövetségi választás 
előtt esedékes, hogy a jövő CDU-kancellárje-
lölt bemutathassa rátermettségét. Lehet, hogy 
a jelenlegi nagykoalíció esetleges felbomlása 
nem enged ennyi felkészülési időt, de ez ki-
számíthatatlan. Ha még az eddigi választási 
ciklusban koalíciós cserére kerülne  sor és 
az SPD helyett a CDU/CSU a Zöldekkel és az 
FDP-vel szövetkezne, akkor az új kormány 
már új kancellárral indulna. 

Kisebb változások viszont attól függnek, ki 
is nyeri meg a elnökségi versenyt. Kramp-Kar-
renbauer és Merz nem a Bundestag tagjai, ők 
csak a koalíciós-körben tudnak döntéseket 
hozni – esetleg Merkel feje felett is. Spahn 
mint pártelnök viszont lemondana minisz-
terségéről, hogy a kormányfegyelem és a kan-

cellár irányvonala alól felszabaduljon, és a 
még új frakcióvezetővel, Ralph Brinkhaus-zal 
helyet cseréljen, hiszen a pártelnökség fizetés 
nélküli tiszteletbeli állás. Ez egyébként a leg-
érezhetőbben Kramp-Karrenbauert érintené, 
akinek fel kell adnia a nagy jövedelmű főtit-
kári munkakört. Ezért az sem kizárt, hogy 
– amennyiben a regionális bemutatkozáso-
kon Merz sikere mindinkább valószínűvé 
válna – olyan megegyezés jönne létre, hogy 
Kramp-Karrenbauer Merz főtitkáraként dol-
gozik tovább. A jómódú Merz pénzügyileg 
képviselői mandátum és tiszteletdíj nélkül is 
ki tudja várni, míg kancellár lesz. 

Spahn sajátos számítást végez. 38 évesen 
hasonló korban van mint annak idején Kohl, 
amikor először indult a CDU-elnökválasztáson 
1971-ben, vagy mint Merkel, amikor a nagy 
karrierre elhatározta magát. Akármilyen jó 
volna is, most győzni, Spahn még akkor is 
ráér, amikor Merz hét év múlva hetvenévesen 
biztos, hogy megválik minden politikai tiszt-
ségétől. Még Kramp-Karrenbauer nyugalomba 
vonulását tíz év múlva is kivárhatná. Spahn-
nak – mint valaha Kohlnak és Merkelnek – 
most az a fontos, hogy ismertté váljon és lé-
pésről lépésre megnyerje az emberek bizalmát.  

Bár az alkotmány szerint a kancellár hatá-
rozza meg a politika irányvonalát, de a koalí-
ciós pártok elnökei irányítják nagy vonalak-
ban a kancellárt, főleg abban az esetben, ha 
a kormányfő nem rendelkezik az egyik párt 
elnökségével sem. A kialakult politikai gya-
korlatban még az egyes minisztereket sem a 
kancellár választja ki, hanem az egyes koalí-
ciós párt jelöli küldöttjét az illetékes tárcára. 
Ezért majdnem ugyanolyan fontos, hogy  Mar-
kus Söder lesz a következő CSU-elnök, mint 
az, hogy ki lesz most a CDU-főnök.

Aki arra számított, hogy a november 6-i választás 
után lecsendesednek a pártviszályok és ellenséges-
kedések Amerikában, kegyetlenül csalódott. Az ok 
egy szóval: Trump elnök. Ő naponta több államot is 
bejárva ösztönözte szavazóit, az egész választáson 
politikája és saját személye melletti állásfoglalást 
követelve. Ez így is lett, de nem egészen úgy, ahogy 
elképzelte. Amikor kiderült, hogy az egyeduralom-
ra épített rendszere megdőlt, Trump másnap táma-
dásba lendült. Leváltotta a 2016-os választás orosz 
befolyását kivizsgáló bizottságot ellenőrző főügyészt 
(Európában igazságügyi miniszter) és egy általa irá-
nyított bábot nevezett ki. Ha jól számolom, ez  két 
év alatt a 27-ik személycsere Trump kabinettjében. 
Ezek közül többen már a bíróság előtt állnak. A 
következő nap aztán megmozdult az utca népe is. 
Számos városban ezrével tüntettek.

 De vegyük az eseményeket sorjában. A két évvel 
ezelőtti szavazáskor Trump szabad kezet kapott, 
mert az általa irányított Republikánus Párt mind 
a szenátusban, mind a képviselőházban többséget 
szerzett. Sőt a legfőbb bíróságon életfogytiglani 
pozícióra sikerült a lehető legkonzervatívabb bírót 
kineveznie. Most viszont a képviselőház többsége 
a demokratáké lett, 435 között 225 demokrata kép-
viselő van. Lényeges a nők nagy száma, 100-an 
vannak, akik minden bizonnyal igyekezni fognak 
a gyilkos fegyvereket megfékezni. Lehetővé válik 
majd mind azt kivizsgálni, amit Trump eddig rej-
teni tudott: saját pénzügyeit, orosz kapcsolatait, 
pártja és családja üzleteléseit. Igaz ugyan, hogy a 
szenátusban továbbra is a többség republikánus, 
akik majd sok, a képviselők által hozott, törvény-
javaslatot meg tudnak akadályozni. 

A képviselőházban a választókerületeket nagyjá-
ból azonosan, hetvenezer főben állapítják meg. Ez 
azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy-egy 
összefüggő település választhatja meg képviselőjét, 
mert az uralmon lévők sokszor úgy szabják át a 
kerület határát, hogy a rájuk szavazók többségben 
legyenek. Ettől függetlenül a képviselők választása 
nagyjából megfelel a demokratikus elvárásnak. A 
szenátorokat azonban nem a népesség aránya sze-
rint választják, hanem minden állam két szenátort 

EGYESÜLT ÁLLAMOK A VÁLASZTÁS UTÁN
küld a felsőházba. Ennek a következménye az, hogy 
a negyvenmillió lakosú Kaliforniának ugyanannyi 
szenátora van, mint a félmilliós Wisconsin-nak. 
Igazságos ez? Talán nem, de ez volt a „nagy komp-
romisszum” amikor az államok egyesültek. Amint 
az ország címerén van:

„E Pluribus Unum” - Többől Egy.
 Rekordokat megdöntően magas volt a válasz-

táson a részt vevők száma. A közvélemény-kuta-
tás szerint a szavazók legfontosabb szempontjai a 
következők voltak: Legfőbb az általános egészség 
biztosítás, amelynél az Obama által megalapozott 
ellátást Trump minden erővel igyekszik eltörölni, 
vagy csökkenteni. Következő a menekültkérdés, 
amely esetében kettéváltak a szavazók szempont-
jai. Trump hívei a határon húzott falat, a mene-
kültek befogadása ellenzését és a már engedély 
nélkül itt levők kiutasítását követelik. Helyeslik 
a 150 ezer katonát, alkotmányellenesen a mexi-
kói határra vezényelni a Közép-Amerikából jövő 
menekültek ellen. 

A nép többsége ugyanakkor emberséges bánás-
módot, a menekült családok védelmét, az itt élő 
mintegy tízmillió illegális helyzetének rendezé-
sét, a már itt született gyermekek honosításának 
elfogadását sürgeti.  A kapukban olyan felíratok 
jelennek meg: Itt nincs helye gyűlölködésnek! A 
viszonylag jól működő gazdasággal kapcsolatos 
ügyek harmadik helyre szorultak a szavazóknál.

A most megválasztott képviselők január elsején 
kezdik meg működésüket. Akkor veszi kezdetét az 
igazi küzdelem a Trump párti „vörös” republikánus 
és „kék” demokrata szenátorok és képviselők között. 
Még reménytelenebb lesz a békés együttműködés 
a két tábor között. Vérre menő csata indul Trump 
2020-az újraválasztásáért. Két év minden hasznos 
munkáját megakadályozza majd ez a harc. Erre 
fordítanak minden igyekezetet és pénzt. Közben 
egyre romlik Amerika és Európa, valamint a világ 
más részei közötti együttműködés. Folytatódnak 
a világ egyes államai, intézményei, egyénei elleni 
büntető eljárások. Meglátjuk mi következik, de az 
biztos, hogy megnyugvást nem várhatunk.

PaPP lászló

Az ökölvívásnak vannak olyan mozzanatai, ami-
kor az ellenfél ütéseitől meginog a bokszoló. Ilyen-
kor felmorajlik az aréna és a nézők pártoskodva jut-
tatják kifejezésre nemtetszésüket, vagy éppenséggel 
örömüket. Akarva akaratlanul is arénába zsúfolva 
érezhetjük magunkat, legfeljebb nem veszünk róla 
tudomást, vagy mint szereplőkről éppenséggel ró-
lunk sem vesznek tudomást. Püföljük egymást, s 
nem lévén a helyzetnek urai a ringen kívülre ka-
csintgatunk, onnan várva biztató szót. Azelőtt sem 
volt ez másképpen, de azért voltak biztonságos hely-
zetek, bizakodó tetszésnyilvánítások, csakhogy száz 
év után sem vergődtünk ki a lelkünkben lerakódott 
megrázkódtatásoktól. Valahányszor fel lehet léle-
gezni, ha vannak biztató jelek, amikor inkább arra 
összpontosítunk, hogyan álljuk végig az utolsó me-
netet, mert utána csakis megkönnyebbülünk, vagy 
éppenséggel lesz, ami lesz.

A rendszerváltozás óta tágabbra nyíltak a tekin-
tetek, a hivatalos Magyarország cselekvően ész-
revette kisebbségeinket, ők meg cselekvően igye-
keznek megfogalmazni elképzeléseiket, eljutva az 
autonómia célkitűzéséig. A hosszú letaglózottság 
után már az is megkönnyebbülést jelentett, hogy 
ki merték mondani, hányadán is állnak. Ezek az 
ún. számvetések két szempontból is hibádzottak: 
egyrészt mert nem egy vonatkozásban az adottsá-
goktól függetlenül gondolkodtak, tervezgettek, más-

Centenáriumra
részt mindent csak önmaguknak mondtak meg és 
el, anélkül, hogy hangjuk, szavuk eljutott volna a 
szomszéd fülébe. Ha igen, akkor csak avatatlanok 
közvetítésével, és természetesen eleve ellenszenvet, 
elutasítást váltva ki. 

A magyar külpolitika az utóbbi években egyre 
hangsúlyosabban és határozottabban karolta fel a 
kisebbségi kérdést, miközben 20-25%-os vesztesé-
gekkel kell számolnunk valamennyi magyar kisebb-
ség esetében a diktatórikus rendszer összeomlása 
óta. A legnagyobb csalódást mindenféleképpen az 
a tévhit jelenti, hogy demokratikus körülmények 
között kielégítő módon megoldódnak a nyitott kér-
dések, s valamennyi szomszédos állam örömmel és 
készségesen teljesíti a magyar elvárásokat. Csak az 
utóbbi években világosodott meg, hogy végig kell 
zongorázni az összes szalont és koncertet, még ak-
kor is, ha úgy tűnik, mintha meg is tettünk volna 
mindent.

A jelenlegi magyar külpolitika határozott és 
offenzív jellegű, legalábbis részben. Eltekintve a 
szomszédos államok reakcióitól, bizonyos értelem-
ben illuzórikus is lehet. Kétségtelen, nem lehetünk 
maximalisták, a „nem, nem soha” lelkiállapota jó-
zanabb és enyhébb „jelszavakban” nyilvánul meg. 
Abban reménykedünk különösképpen, hogy az „eu-
rópai normák” értelmében Brüsszel, ill. Strasbourg 
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TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Támogatási akciónk 2002. júniusi beindítása óta – ide értve az Őrség naptárunk révén átutalt adomá-

nyokat – a Bécsi Napló 2018/5. számában közzétett 103.310,13 euró 2018. november 20-ig az alábbi hozzá-
járulásokkal növekedett:

A támogatások eddig befolyt teljes összege 104.937,13 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

mellénk áll és nyomást gyakorol majd a szomszédos 
államokra, mert hát ez lenne a méltányos és igaz-
ságos. A magyar kisebbségek viszont sok mindent 
megtapasztaltak, anélkül, hogy megpillanthatták 
volna az alagút végét. A sikertelenség kifárasztotta 
őket, és ez az a momentum, amire leginkább tesznek 
szomszédaink. Nincsenek követelések, csak egy-
re-másra zsugorodó „petíciók”, csattanóként mindig 
hozzátéve: nincsenek területi igények, s a magyarok 
az őket befogadó államnak lojális polgárai.  Az ilyen 
„varázsigék” eddig mégsem tették meg hatásukat. 

Hogy csak egyetlen példát említsünk, a Szer-
biával kialkudott „kulturális autonómia” kétség-
telen jóval több, mint szalmaszál, ellenben, ha a 
kisebbségmegtartó követelmények oldaláról tekint-
jük őket, ugyancsak szerény eredmények, amiknek 
megtartására aligha van biztosíték. Nem árt szem 
előtt tartanunk Szerbia jelenlegi stratégiai hely-
zetét, amennyiben engedményekre szorul, főként 
a Koszóvóban kialakult konstelláció miatt, de mi 
van akkor, ha új alakzatot vesznek fel a csillagok? 
Mert mire is van biztosíték? Eltekintve a félmillió 
fölötti létszámtól, a legutóbbi adatok több mint ki-
józanítóan hatnak. Egyedül a 2011-es népszámlálás 
óta 240.000-ről 200.000-re csökkent a létszám. Még 
inkább kijózanító, hogy az éppen lezajlott MNT 
választásokon a választásra jogosultaknak csupán 
36,54%-a vett részt. (2010-ben még a magyar válasz-
tók 55,46%-a élt szavazati jogával.) 

A szemlélőnek egyre inkább az a benyomása, 
hogy minél nagyvonalúbb a magyar kormány támo-
gatása, annál kevésbé építenek a magyar kisebbsé-
gek a saját erejükre, igaz, Magyarországgal a hátuk 

mögött megnőtt az önbizalmuk, ha nem is párosul 
ez kellő bátorsággal.

Bárhogyan is mérlegelünk, az I. Világháború ho-
zama visszafordíthatatlan. Ebben a vonatkozásban 
nem csak a fizikai kifáradás, de a lelki kiüresedés 
is szerepet játszik. Ki hajlandó ma már „magyar ér-
tékekért” síkraszállni, netán személyi biztonságát 
kockáztatni? Ha meg úgy fordul a kocka, követke-
zik az elvándorlás, manapság nem is annyira po-
litikai-etnikai, mint inkább megélhetési okokból 
(igaz, a 19. század végén, a 20. század elején sem 
volt ez másképpen). 

De ne legyünk egyoldalúak, igazságtalanok, hi-
szen mindenütt magyar politikai pártok tényked-
nek a parlamentekben, kormánykoalícióban, vagy 
ellenzékben. Ez pedig megérdemel minden elisme-
rést. Talán úgy is lehetne érvelni: több türelemre, 
szívósságra lenne szükség, kérdés csupán, kiknek 
dolgozik az idő? 100 év távlatából nem okvetlen biz-
tatók a jelek. Manapság nyugodtan úgy lehet érvel-
ni, erős Magyarország akár középtávon is változást 
idézhet elő a magyar kisebbségek életében, fontos 
azonban, hogy ez tartósnak bizonyuljon. Egyelőre 
a kétségtelen biztató jelek mellett cáfolhatatlanul 
felsorakoznak a negatív jelenségek mind mennyi-
ségi, mind minőségi szempontból.

100 év elteltével bizony már megszűntek a fan-
tomfájdalmak, amik a történelmi Magyarországra 
emlékeztettek. Szomszédaink nyugodtan alhat-
nak, nem kell tartaniuk a magyar irredentáktól, 
éppen ezért kissé lazábban is viselkedhetnének, 
hiszen  a walesi bárdok ideje is lejárt. És mégis: 
Él magyar, áll Buda még!

Pannonicus

Centenáriumra

Ebben az esztendőben 15 éves az a Gross-je-
lentés, mely az autonóm régiók pozitív tapasz-
talatait, mint a konfliktusmegoldást ösztönző 
forrás Európában címmel került elfogadásra 
az Európa Tanács parlamenti közgyűlésén. 
A jelentés érdeme, hogy definiálta az auto-
nómiát, nemzetközileg először. Új egyezség 
létrehozását szorgalmazta és olyan megoldást 
kínált, ahol a területi egység és a kulturális di-
verzitás egyenrangúan egyszerre érvényesült. 
Különösen fontos, hogy nem csupán a jogokat 
fogalmazta meg, hanem a kormányokat azon 
alapelvek betartására ösztönözte, mint ami-
lyen a tárgyalásos megegyezés, a koordináció 
és kooperáció, az alkotmányos szabályozás, a 
pénzalapok biztosításának elve. Külön kieme-
lendő a jelentés azon pontja, mely arra figyel-
meztette a központi kormányzatokat, hogy 
megértéssel kell reagálniuk akkor, amikor a 
kisebbségi csoportok az ügyeik intézésében 
szabadságot és önállóságot követelnek. Itt kell 
megjegyezni, hogy számos magyar közösség 
él őshonos kisebbségként szülőföldjén. Ennek 
ellenére kevéssé találkozik a többségi társada-
lom részéről megértéssel, gondolok itt különö-
sen a tavaly decemberben Kulcsár-Terza József 
képviselő úr által a bukaresti parlamentbe be-
nyújtott székely autonómiáról szóló statútum 
sorsára, melyet a párbeszéd készsége nélkül 
utasított el a román parlament mindkét háza. 

Mindösszesen csak ennyit, a 15 évvel ez-
előtt megfogalmazott jelentés megértéséről.

A Gross-jelentés tizedik fordulóján, azaz 
öt évvel ezelőtt elindult egy újabb kezdemé-
nyezés a hagyományos kisebbségek érdeké-
ben. Ez volt az úgynevezett Kalmár-jelentés, 
mely 2014-ben került elfogadásra az Európa 
Tanács parlamenti közgyűlésében. Ez utób-
bi jelentés továbbtágította a hagyományos 
nemzeti kisebbségek közösségi jogait. Míg a 
Gross-jelentés az autonómiát, mint a feszült-
ség enyhítésének lehetőségét tárgyalta, addig 
a Kalmár-jelentés az identitás, az önazonos-
ság megőrzésére, kiteljesítésére szolgáló kö-
zösségi jogokról szólt. Pontosan rögzítette, 
hogy a hagyományos nemzeti kisebbségek-
nek kollektív védelemben kell részesülniük. 
Többek között felszólította az Európa Tanács 
tagállamait, hogy biztosítsák a nemzeti ki-
sebbségek jogát az identitás megőrzéséhez, 
hatékony részvételüket a közügyekben, a kul-
turális, társadalmi, gazdasági életben. Tartóz-
kodjanak az asszimilációt célzó gyakorlattól, 
támogassák a területi önkormányzati megol-
dásokat. Vegyék figyelembe a történelmi ré-
giók hozzáadott értékeit a területi szerkezet 
kialakításánál. Folytassanak párbeszédet a 
kisebbség képviselőjével, továbbá támogassák 
a szülőföldön való megmaradást. Tartózkod-
janak a kisebbségvédelem területén, olyan 

Dr. szili Katalin

Kisebbségvédelmi jelentéskörkép
szabályok, intézkedések elfogadásától, me-
lyek azt gyengítik. Magyarország Alaptörvé-
nye kiváló példát mutat azzal, hogy kimondja, 
hogy felelősséget visel a határain kívül élő 
magyarság sorsáért. Egyúttal kinyilvánítja 
azt is, hogy a velünk élő nemzetiségek a ma-
gyar politikai közösség részei, és államalkotó 
tényezők. Mindezek folytatásaként az elmúlt 
egy esztendő követendő példáját mutatja an-
nak, hogy Magyarország képviselői mind az 
Európa Tanácsban, mind az Európa Parla-
mentben folyamatosan napirenden tartják 
a kisebbségi kérdést, illetőleg az autonómia 
problémáját. Ezzel segítve határon kívül élő 
közösségeink szülőföldön történő boldogu-
lását és gyarapodását.

2017. év végén került elfogadásra a Régiók 
Kamarájában Magyar Anna jelentése, mely a 
regionális és kisebbségi nyelvek léte Európában 
napirendhez kapcsolódott. Ennek keretében 
megfogalmazta, hogy a nemzeti kisebbségek 
megfosztása anyanyelvüktől a demokrácia és 
a sokszínűség elve elleni hatótényező. Felhív-
ta a figyelmet a Nyelvi Chartában foglaltak 
betartására, források biztosítására a nyelvi 
oktatásban, továbbá a kisebbségi nyelvek meg-
őrzésének kötelezettségére.

2018 számunkra különösen mozgalmas volt, 
hiszen ez év elején fogadta el az Európa Tanács 
Hoffmann Rózsa jelentését a regionális és ki-
sebbségi nyelvek védelméről. A hozzáfűzött 
határozat felszólította a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a kisebbségi nyelvi jogokat, továb-
bá az anyanyelven való tanulást az iskoláz-
tatás teljes idejére, valamint a Nyelvi Charta 
ratifikációjára és a monitoring eljárás azon 
reformjára, melynek keretében azon országok-
ban, amelyekben nem születik országjelentés 
és szükséges, hivatalból elindulhasson a mo-
nitoring eljárás. Hoffmann Rózsa képviselő 
szorgalmazta egy díj alapítását, mely ösztön-
zőleg hathatna a régiókra.

2018 februárjában, az Európai Unióban Csá-
ky Pál képviselő kezdeményezésére határozat 
született „az uniós tagállamokban élő kisebb-
ségek védelméről és megkülönböztetésmentes-
ségéről”. Ez elsősorban az őshonos kisebbségek 
jogainak védelmét célozta azzal, hogy meg-
fogalmazta az Európai Unió felelősségét az 
őshonos kisebbségvédelem területén. A vég-
rehajtás folyamatos ellenőrzését is rögzítette, 
továbbá a jogi keretek javítására tett javaslatot. 
Kiegészítve azzal, hogy az Európai Unió egy 
éven belül vizsgálja felül az adott területen a 
tagországok helyzetét.

Ez év november 13-án fogadta el az Európai 
Parlament Nagy József képviselő azon előter-
jesztését, mely a kisebbségi minimumokról szó-
ló jelentést tartalmazza. Kisebbségvédelemre 
vonatkozó uniós minimumkeret kialakítását 

sürgette, amely rögzítette a rendszeres jelen-
téstétel szükségességét, továbbá bevált gyakor-
latokat bemutató iránymutatásokat. 

Jogalkotásra tett javaslatot, mégpedig oly 
módon, hogy ahhoz szankciók is járuljanak. 

Mindez jól jelzi azt, hogy a magyarság szá-
mára minden szinten az egyik legfontosabb 
kérdés a nemzetünkhöz tartozó közösségek 

jogainak biztosítása és megőrzése szülőföld-
jükön. Ugyanakkor a napirenden tartás mel-
lett, végre egységes európai kisebbségvédelmi 
szabályrendszer kialakítása, mely a hátrá-
nyos jogkövetkezmények megfogalmazásával 
biztosítja, hogy a többségi társadalom, illető-
leg a tagállamok maradéktalanul garantálják 
kisebbségeik egyéni és kollektív jogait.

 Tizenegy éve 2007.szeptember 20-án hagyta jóvá 
a Szlovák Parlament a Beneš-dekrétumok érvényes-
ségét, érinthetetlenségét. Az indítványozó szerint 
a parlamenti határozatra azért volt szükség, mert 
a felvidéki magyarok politikai képviselői és egyes 
magyarországi szervezetek időnként a dekrétumok 
felülbírálását szorgalmazzák, és jóvátételi igényeket 
hangoztatnak.

Elöljáróban tisztázni kell egy alapvető tényt: 
a kollektív bűnösség elve, az emberek vagyonuk-
tól való megfosztása nemzetiségi hovatartozásuk 
alapján, ellentétes mindennemű demokratikus 
emberi jogokra alapozó felfogással és kimeríti a 
diszkrimináció minden ismérvét, kritériumát.                                                                                        
Emellett nem lehet figyelmen kívül hagyni a dek-
rétumok jogi hátterét, keletkezésük módját sem. A 
kényes kérdések felvetésekor- főleg a politikusok ré-
széről – gyakran elhangzik az a kijelentés, hogy hagy-
juk ezt a történészekre. Ugyanakkor a politikusok, 
történészek napjainkig általában elhallgatják, meg-
kerülik azt a tényt, hogy 1945-ben a kassai kormány 
az államfővel Edvard Beneš-sel egyetemben önjelölt-
ként, nem legitim módon bitorolták a hatalmat Cseh-
szlovákiában, hiszen a nép nem hatalmazta fel őket.                                                                                                                                   
Beneš 1938.október 5-én lemondott államelnöki tiszt-
ségéről, és ezek után törvényes újraválasztására – sza-
badon választott parlament által – soha többé nem ke-
rült sor. Államelnökké való választását az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés által maga is bizonytalannak érezte, 
mert 1946-ban a májusi választások után ezt megismé-
teltette. Ez a választás sem volt legitim, mert a Nemzet-
gyűlésben a Nemzeti Front delegált tagjai ültek, nem a 
nép által demokratikusan megválasztott képviselők.                                                                                                         
Az első Csehszlovák Köztársaság alkotmánya szerint 
– melynek folytonosságára Beneš mindig hivatkozott 
– a köztársasági elnöknek nem volt jogalkotói hatás-
köre, csupán a parlament által jóváhagyott törvénye-
ket írhatta alá, vagy utasíthatta el az aláírást. Tehát 
még a hivatalban levő Csehszlovák elnöknek sem lett 
volna joga dekrétumokkal gyakorolni a hatalmat. En-
nek ellenére Beneš londoni emigrációja idején 1940-
ben a 2. számú dekrétummal önmagát hatalmazta fel 
legiszlatív-jogalkotói hatáskörrel. Kijelentette, hogy 
ő a csehszlovák Köztársaság elnöke maradt, ami a 
jognak ellentmondott. Javaslatait a száműzöttek ma-
roknyi csoportjával hagyatta jóvá, akiket Beneš maga 
nevezett ki a „kormány” és az „államtanács” tagjai-
vá, hiszen a legitim csehszlovák kormány nem ment 
száműzetésbe. A brit külügyminisztérium is csak 
fenntartásokkal ismerte el ezt az „alakulatot”. Beneš 
ezzel a tevékenységével megsértette az alkotmányt, 
amelyre egykor felesküdött. Jogtalanul hozott dek-
rétumainak következtében kezdődött el, 1945 után a 
Csehszlovákiában az őslakos németek és a magyarok 
kálváriája, napjainkig tartó következményekkel.

 A kisebbségek mellett, nem kímélte a cseh és a 
szlovák ellenzéket sem, melynek tagjai közül töb-
beket ezen dekrétumok alapján börtönöztek be és 
végeztek ki. 

Edvard Beneš volt az egyetlen csehszlovák köztársa-
sági elnök, aki kétszer mondott le hivataláról, holott  a 
szabadon választott parlament csak egyszer  választot-
ta meg. (Dedinová Sidónia : Edvard Beneš-Likvidator).                                                                                                                      
Elszomorító és számunkra tragikus, hogy a minden 

Diszkrimináció igen!  Kollektív jog nem?                   
jogalapot  nélkülöző, törvénytelen  - a németeket és 
a magyarokat diszkrimináló – Beneš-i  dekrétumo-
kat a Szlovák Parlament 2007 szeptemberében, már 
uniós tagállamként  legitimizálta. A határozat  pream-
bulumában helyet kapott ugyan egy mondat, mely 
szerint a kollektív bűnösség elvét elutasítja a parla-
ment. Ám, kilóg a lóláb, hiába kozmetikázzák, mert 
a dokumentumoknak a kollektív bűnösség elve – az 
érintettek nemzetisége - szolgáltatja az indítóokot. 
Ezt sugallja a törvény szelleme is.  Csak  a németeket 
és minket magyarokat érint és diszkriminál, nem-
zeti hovatartozásuk alapján. A cinizmus, az álszent 
ellentmondás, a harmadik pontban mutatkozik meg 
igazán. Ott már leszögezik, hogy a dekrétumokból 
eredő jogi -és tulajdonviszonyok érinthetetlenek, 
megkérdőjelezhetetlenek, megváltozhatatlanok!                                                                                                       
Mit tud tenni a megalázott, megfélemlített,  az asz-
szimiláció szorításában vészesen fogyó felvidéki 
magyar nemzetrész megosztva, egységes politikai 
képviselet nélkül?

Szerény véleményem szerint megérdemli sorsát, és 
önmaga elveszejtését,ha nem tudja  megkülönböztet-
ni a konkolyt a búzától!

A korábban kormányon lévő kisebbségi pártok 
sem vet(he)ették  fel a dekrétumok kérdését. Bu-
gár Béla 2013-ban ugyan, még ellenzékiként – Ro-
bert Fico vitapartnereként – azt mondta, hogy 
le kell zárni a Beneš-dekrétumok ügyét. (Ebben 
az ügyben jelenleg az Igazságügyi Minisztérium 
járhatna el, hiszen most itt az alkalom. A Most-
Híd képviseletében Gál Gábor áll a tárca élén).                                                                                                                                    
Persze azóta száznyolcvan fokkal fordult az érték-
rend. Ma már a kormányon lévő vegyes párt legfőbb 
érdeke a kormányzati pozíció megőrzése, ami persze  
a szlovák állami és nemzeti érdekek maradéktalan 
kiszolgálása árán lehetséges. Miközben a kisebbsé-
gi magyarok „levágódnak az Úristen háztetejéről „…
Az MKP korábban ismételten felvetette dekrétumok 
megnyitásának kérdését, s ezzel együtt a meghurcol-
tak jelképes kártérítésének kérelmét is. Az Európa 
Unióba benyújtott Petíció a bizottságok útvesztői-
ben landolt. Szerintem ezek mindent elkövetnek 
majd, hogy egyhamar ne kerüljön a plénum elé.                                                                                                                                          
Szlovákia számára a Beneš-i dekrétumok Pandora 
szelencéjét jelképezik, melyet nem szabad megnyit-
ni, mert akkor vissza kellene szolgáltatni az  elrabolt 
javakat a kisemmizetteknek, a meghurcoltaknak. A 
bocsánatkérés szavatossági ideje lejárt, de az isteni 
igazságszolgáltatást nem lehet lekenyerezni.

Fóthy János

Október 24-én a „Heute” című bécsi ingyen bulvár-
lap fedte fel: „Burgenland macht Grenzen jetzt mit 
Schildern dicht”, vagyis „Burgenland most táblákkal 
lezárja a határokat”. Ebből legalább két információ 
nem volt pontos. Egyrészt nem az összes határátkelőt 
zárták le, másrészt „csak” autósokat tiltottak ki. A 
pontatlan címet egy meglepően részletes cikk követte, 
amely felmutatta, miről is van szó: az osztrák szövet-
ségi kormány a 2015-ben bevezetett határellenőrzést 
további hat hónappal, 2019 májusáig kiterjesztette. 
A rendelet része eleve tartalmazta, hogy az autók az 
összesen 60 határátkelő közül csak 35 helyen léphet-
nek át Ausztriába. És mint a „Heute” korrekt módon 
megírta: Nincs szó határlezárásról, mert gyalog, bicik-
livel, lóháton vagy traktorral továbbra is mindenütt 
át lehet kelni a határon. Az autós-motoros forgalom 
némelyütt eddig is tiltott volt, de október óta táblák is 
jelzik a tiltást. A büntetés 2180 eurót is elérhet.

Az osztrák televizió weboldala, az orf.at felsorolta 
a lezárt kishatárátkelőket: 1. Ágfalva – Loipersbach 
2. Búcsú– Rechnitz 3. Felsőcsatár – Burg (Pinkatal) 
4. Fertőrákos – Mörbisch 5. Harka – Neckenmarkt 
6. Harka – Deutschkreutz 7. Horvátlövő – Deutsch 
Schützen 8. Írottkő – Naturpark Geschriebenstein 
9. Ják – Eberau 10. Kapuvár – Andau 11. Kapuvár – 
Wallern 12. Kemestaródfa – Luising 13. Nagycenk – 
Deutschkreutz 14. Narda – Schandorf 15. Nemesmed-
ves – Reinersdorf 16. Olmod – Klostermarienberg 17. 
Rajka – Nickelsdorf 18. Rönök – Inzenhof 19. Sopron 
– Baumgarten 20. Sopron – Klingenbach 21. Sopron 
– Ritzing 22. Sopron – Sieggraben 23. Szentgotthárd – 
Heiligenkreuz 24. Várbalog – Halbturn 25. Vaskeresz-
tes – Eisenberg 26. Zsira – Lutzmannsburg (Rebberg) 
27. Zsira – Lutzmannsburg (Therme).

Magyar lapok fedték fel, hogy a táblás tiltás nem 
migránsokat sújt. A 2007-es schengeni határnyitás 
óta sok burgenlandi lakost zavart az ingázó magyarok 
által megnövekedett forgalom. Az „Index” online-lap 
szerint „sok kisebb úton korábban saját hatáskörben 
tettek jelzőtáblákat, próbálták betontuskókkal vagy 
sorompókkal korlátozni az autók átkelését”.

November közepéig legalább két részlet tisztá-
zódott Szijjártó Péter magyar külgazdasági és kül-
ügyminiszter határmenti látogatásai után. Elöször 
Győrben találkozott magyar települések vezetőivel 
és biztosította őket „arról, hogy mindent meg fog 
tenni a helyzet megnyugtató rendezése érdekében”. 
Előbb Eisenstadtban (Kismarton) tárgyalt Hans Ni-
essl burgenlandi tartományfőnökkel, utána pedig 
Bécsben Heinz-Christian Strache alkancellárral és 
Karin Kneissl külügyminiszterrel. Egy Kismartonban 
tartott sajtótájékoztatón kijelentette: A Magyarország 
és Ausztria közötti – autóforgalomra alkalmas – 39 ha-
tárátkelőből 29-en továbbra is zavartalanul haladhat-
nak át a személygépjárművek, tíz sorsa tisztázatlan, 
ezekről közös munkacsoport fog dönteni. A magyar 
miniszter megjegyezte, hogy a kérdéses 10 átkelő kö-
zül 7 földút. Hozzátette, hogy az osztrák szigorítások 
szükségtelenek, mert Magyarország „minden szüksé-
ges lépést megtett annak érdekében, hogy az országba 
illegális bevándorlók ne léphessenek be”.

A megnyugtatás idő  ben történt, miután a magyar 
sajtó már-már kampányba kezdett Ausztria ellen. A 
„Ripost” egy terjedelmes riportnak a következő címet 
adta: „Be tar ta nak a só go rok a ma gyar in gá zók nak”. 
És így folytatta: „Nagy a fel há bo ro dás az oszt rák–ma-
gyar ha tár nál, mi u tán az oszt rák ha tó sá gok le zár tak 

Az ingázók nem migránsok
szá mos át ke lőt az au tó sok előtt... Már kint van nak a 
táb lák, és az in gá zók nem mer nek pró bál kozni, tartva 
az akár hét száz ezer fo rin tos bün te tés től.”

Játszva találtak magyarokat, akiknek hátrányt 
jelent az osztrák eljárás. Egy Schattendorfban, 
azaz Somfalván tevékenykedő  építési vállalkozó így 
magyarázta a helyzetet: „Ha Soprontól dél felé akar-
ja az ember átlépni a határt, annak most Kópháza 
felé kell kerülnie Harka helyett. Ez 15–20 kilométe-
res kerülő is lehet. Nemcsak arról van szó, hogy ko-
rábban kell felkelni és elindulni, ki lehet számítani, 
hogy az naponta autóval oda-vissza belekerül vagy 
1000–1500 forintba. Nem mindegy!” Állítólag napon-
ta ezer-ezerötszáz autósnak kell most kerülnie. Aki vi-
szont a határhoz vezető út mellett lakik, és nem jár át 
rendszeresen, nem bánja annyira a határzárat, „mert 
csendesebb lett a környék”.

A „Ripost” osztrákokat is idéz. Neckenmarkton, 
azaz Sopronnyéken Helene Tesch kimondottan örül: 
„Ideje volt, hogy csillapítsák a határ menti kis tele-
pülések autós forgalmát. Már reggel fél hattól óriási 
volt a forgalom, az ezzel járó zajjal és benzinszaggal 
együtt” – mondta. „A házak közel vannak az úthoz, 
sokszor az autókra ébredtünk. Ráadásul sokan a köz-
lekedési szabályokat sem tartották be, keresztülszá-
guldoztak a településen.” 

Az „Index” nevű online-lap címe talán még barát-
ságtalanabban hangzott: „Az EU-jogból gúnyt űzve 
szívóznak velünk az osztrákok”. De a cikk a kriti-
kus hangvételtől eltekintve korrekt volt. Eszerint a 
„schengeni övezet működését általánosan veszélyez-
tető kivételes körülmények esetén alkalmazható kü-
lönös eljáráshoz” nyúlt több tagállam, köztük Ausztria 
2015 szeptemberében, a migrációs válság csúcsán. 
„Azóta egy uniós–török egyezmény egyik napról a 
másikra 97 százalékkal csökkentette a migrációt a 
Nyugat-Balkánon keresztül, uniós segítséggel a görög 
ellenőrzés is nagyságrendekkel javult, ráadásul Ma-
gyarország felől a déli kerítés végképp értelmetlenné 
tette az osztrák határőrizetet”, folytatta az „Index”. 

A web-lap a bécsi kormány szemére veti, hogy az 
„a kétéves határidő után hajszálpontosan egy nappal, 
2017. november 12-én ,ismét‘ bevezette az intézkedése-
ket”. A most egy éve hatalmon lévő „konzervatív-szél-
sőjobboldali osztrák koaliciós kormány szerint az ille-
gális határátlépések száma még mindig nem csökkent 
eléggé ahhoz, hogy megszüntessék az ellenőrzéseket”. 

Az Európai Parlament májusban egy jelentésben 
elítélte „a belső határellenőrzések folytatódó újbó-
li bevezetését, mivel ez aláássa a schengeni térség 
alapelveit”. A strassburgi képviselők külön felhívták 
rá az EU-Bizottság figyelmét, hogy „lépjen fel hatá-
rozottan a közösen elfogadott szabályok megsértése 
esetén, és a többi tagállam és az Unió egésze érdekei-
nek védelme érdekében hozzon arányos és szükséges 
intézkedéseket – a kötelezettségszegési eljárásokat is 
beleértve – az érintett tagállamokkal szemben”. 

A Bizottság szóvivője viszont csupán annyit mon-
dott: „A Bizottság készen áll rá, hogy támogassa azt a 
hat országot, amelyik belső határellenőrzéseket tart 
fenn.” Az uniós testület „azért dolgozik, hogy foko-
zatosan kivezessék ezeket, és felváltsák alternatív 
intézkedésekkel, például rendőri ellenőrzésekkel a 
határközeli régiókban, vagy pedig határon átnyúló 
együttműködéssel”. Az Európai Bizottság már 2017 
májusában és októberében is ezt javasolta – jegyezte 
meg. De eddig nem lépett tovább.           M. P.

Andreewitch Edith 15,00
Balassy-Tamás Mária 30,00
Cerny Éva 20,00
Csonka Vince 60,00
Csoknyai Wilhelmine 30,00
Dénes Mária 20,00
Dowas Valerie 10,00
Farkas Regina Christel 20,00
Forgó László 100,00
Fürst Gábor, DDr. 50,00
Guzi Ludwig 10,00
György Béla 30,00
György Erzsébet 20,00
Hodor Mária-Magdolna, Dr. 25,00
Horváth Csaba, Dipl.Ing. 20,00
Hunyady Péter, Dr. 30,00
Jeney Josef, Dr. Dipl.-Ing. 50,00
Juszkó Stefan, Dr. 30,00

Kecskés Illés 30,00
Keresztes Anneliese, Dr. 100,00
Kilyén Adalbert, Dr. 50,00
Koszmovsky Mária 20,00
Kövi László & Aurelia 10,00
Kropf Josef 30,00
Kulmann Ernst & Susanne 20,00
Kurdi Miklós, Dr. 30,00
Lantos Franz, Dipl. VW. 20,00
Lippert-Havasi Orsolya 10,00
Miletits Georg & Ingrid 30,00
Nagy Ferenc 50,00
Nagy Rozália 15,00
Németh Narad, Dr. 50,00
Neumann Etelka 20,00
Passl Mariana, Mag. pharm. 50,00
Pathy Ludwig, Dr. 20,00
Rehak Stefan 10,00

Remetey Miklós 20,00
Rudan Peter, Dr. 100,00
Schober Alfréd & Jolán 25,00
Szabó Ludwig 15,00
Szöllösi Béla 10,00
Tarcsay Éva 25,00
Teleky Béla, Dr. 50,00
Tomasn Josef, Ing. 20,00
Vajna Juliu 10,00
Veréb Ilona 30,00
Virágh Emmerich, Mag. Theol. 100,00
Viszoki Imre 10,00
Wagner Ilona 20,00
Walter Stipkovich, Dkfm.Dr. 30,00
Wawzin Wolfgang 15,00
Wurmbrand-Hartmann 
      Gerlinde, Dr. 12,00
Összesen: 1.627,00

A 2018-as év Ausztria-szerte a visszaemlékezés je-
gyében telt el. Így az oktatási intézmények is inten-
zívebben foglalkoztak az ország 20. századi történel-
mével, megemlékeztek arról, hogy 100 évvel ezelőtt 
jött létre az Osztrák Köztársaság. 

Ennek során számos projekt valósult meg, amelyek-
nek keretében sok helyen a figyelem középpontjába 
került a magyar nyelv, a magyar kultúra és, az a tény, 
hogy az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása óta 
került kisebbségi helyzetbe a burgenlandi magyarság. 
Érdekes kezdeményezés volt az állami himnusz lefor-
dítása a népcsoportok nyelvére. A Felsőőri Kétnyelvű 
Szövetségi Gimnázium magyartanárai énekelhető for-
mában fordították le, majd a tartományi megemléke-
zés napján diákjaikkal elő is adták Ausztria himnuszát 
német, magyar és horvát nyelven. Ezenkívül az elmúlt 
száz év politikai, gazdasági és mindennapi életére 
visszatekintő projektek óhatatlanul emlékeztettek 
a magyar kultúra meglétére ebben a tartományban.

Mindennek ellenére megállapíthatjuk, hogy a ma-
gyar nyelv státusza, az iránta való érdeklődés egyál-
talán nem megnyugtató. Ha nem akarjuk tétlenül 
nézni, hogy éveken (nem évtizedeken!) belül eltűnik 
a magyar nyelv az iskolák kínálatából, tenni kell va-
lamit. Mégpedig nem csupán az iskolák, az iskola-
ügy szintjén, hanem a családok, szülők és gyerekek 
körében is. 

Az Európai Unió egyik célkitűzése, ill. javaslata, 
hogy az anyanyelv mellett egy világnyelvet és egy 
szomszéd ország nyelvét tanulják meg az unió pol-
gárai. Ezenkívül cél a kisebbségek védelme, jogaik 
biztosítása.

Burgenlandban és Bécsben elismert kisebbség a 
magyar. 1994 óta kisebbségi oktatási törvény is sza-
bályozza Burgenlandban a magyar nyelv és kultúra 
közvetítését, tanítását.

Lehet, hogy ami szabad, amiért nem kell megküz-
deni, az nem érdekes, nem vonzó? Vagy valóban azt 
gondoljuk, hogy jobb lesz, ha egyenkultúra alakul ki 
mindenütt, és már csak az angolra van szükségünk a 
konyhából kilépve?

A magyar nyelvet népcsoportnyelvként, származá-
si nyelvként, anyanyelvként vagy a szomszéd ország 
nyelveként mindenkinek érdemes tanulni ebben a ré-
gióban. Ahogy németül is tanulni kell annak is, aki ezt 
a nyelvet már beszéli, ugyanez érvényes a többi nyelv-
re, így a magyarra is. Ha azt akarjuk, hogy írásban és 
szóban, a munka világában is használható tudásra 

tegyünk szert, nem elég az otthoni kommunikációban 
beszélni a nyelvet.

A burgenlandi iskolákban mindenkinek van joga 
magyarul tanulni, nem feltétel a magyarsághoz való 
tartozás.

Ehhez képest az elmúlt években drasztikusan csök-
kent a magyart tanulók száma. Autochthon területen 
két kétnyelvű népiskola működik, mégpedig Őriszige-
ten és Alsóőrött. További 14 iskolában van kétnyelvű 
osztály vagy kötelező tantárgyként tanulható a ma-
gyar. 70 iskolában zajlik szakköri formában magyar-
tanítás. A 10–14 éves korosztály számára nyolc iskolá-
ban kötelezően választott tantárgyként, 12 iskolában 
pedig szabadon választott tárgyként vagy szakköri 
keretek között zajlik a nyelv tanítása. A gimnáziumok-
ban és szakközépiskolákban nyolc intézményben van 
magyartanítás idegen nyelvként, egy helyen pedig, a 
Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázumban oktatási 
nyelv a magyar.

Bár tudjuk, hogy a létszámcsökkenésnek különbö-
ző okai vannak, a 2011/12-es csúcshoz képest bekö-
vetkezett közel ezer fős létszámcsökkenés aggasztó. 
Minden iskolatípusban visszaesés tapaszatalható, de a 
legsúlyosabb a helyzet a szakképző intézményekben, 
pedig a gazdaságban nagyon fontos lenne ebben a 
régióban, hogy a munkavállalók képesek legyenek 
használni mind szóban, mind írásban a szomszéd or-
szág nyelvét. Aki úgy gondolkodik, hogy a magyarok 
úgyis tudnak németül, a burgenlandiaknak, osztrá-
koknak nem kell tudniuk magyarul, az ne háborod-
jon fel azon, ha egy állást a Magyarországról átjáró 
munkavállaló kap meg. A magyart a szomszéd ország 
nyelveként annak is érdemes választania, akinek nin-
csenek magyar gyökerei. Akik pedig magyar felme-
nőkkel rendelkeznek, vigyék tovább őseik kultúráját! 

Néhány évvel ezelőtt indított nemzetközi Inter-
reg-projektben a nyelvközvetítési program is megkez-
dődött, amelynek keretében magyarországi óvodape-
dagógus hallgatók foglalkoznak burgenlandi óvodák-
ban a gyerekekkel és tanítják őket magyarra. Bízunk 
benne, hogy az ilyen és ehhez hasonló kezdeménye-
zések felkeltik a magyar iránti érdeklődést, ösztönzik 
mind a magyar, mind a német nyelvű szülőket arra, 
hogy éljenek a gyermekeik számára biztosított nyelv-
tanulási lehetőséggel. 

Ne hagyjuk, hogy teljesen eltűnjön a magyarság 
Burgenlandból!

Pathy Lívia szakfelügyelő

A magyar nyelvoktatás sorsa Burgenlandban

A Bécsi Egyetem Szláv tanszéke és a Nem-
zetiségi Bécsi Ügyek Munkaközössége 2018. 
november 14-én tartotta szimpóziumát, mely 
a horvát–magyar kiegyezés 150. évfordulója 
alkalmából került megrendezésre.

A szimpózium fővédnökei Dr. Kneissl Ka-
rin, európai szövetségi miniszterasszony, DDr. 
Cvjetkovic, horvát nagykövet valamint Dr. 
Nagy Andor, magyar nagykövet volt. A szim-
póziumot a Collegium Hungaricum Tudomá-
nyos Igazgatóhelyettese Dr. Bertényi Iván sze-
mélyes jelenlétével is megtisztelte.

A programot a Bécsi Egyetem Szláv Tanszé-
kének professzora, HS-Prof. Mag. Dr. Andrea 
Zorka Kinda-Berlakovich és a Nemzetiségi Bécsi 
Ügyek Munkaközössége képviselője Ing. Pauer 
Stefan, MSc nyitotta meg. A kiegyezés fontos 
szláv téma is, ezért is örült a professzor, hogy az 
ő tanszékén rendezhették meg e jeles eseményt. 

Az estén három előadást hallgathattak meg 
az érdeklődők. A budapesti Dr. Ress Imre, a 
zágrábi Univ.-Prof. Dr. Iveljic Iskra valamint 
az eisenstadti Dr. Bencsics Nikola más-más 

Szimpózium a horvát–magyar kiegyezés 150. évfordulójára
szemszögből közelítette meg a horvát–magyar 
kiegyezést. Dr. Ress Imre a mai kutatási anya-
gokat hasonlította össze az ötven évvel ezelőtti 
kutatási eredményekkel. Univ.-Prof. Dr. Iveljic 
Iskra előadásában hangsúlyozta, hogy a ki-
egyezés mivoltát a két fél máshogy értelmez-
te az eredeti szövegekben. Míg Horvátország 
széles körű autonómiát, addig a magyar fél egy 
szoros provinciális együttműködést értett eme 
történelmi egyezményen. Dr. Bencsics Nikola 
szerint a nyugat-magyarországi horvátok, az a 
zmai Burgenland területén élők részben keve-
set tudtak a kiegyezésről, hiszen ők már régóta 
kevés kapcsolatot ápoltak az anyaországgal. Az 
itt született, felnőtt és iskoláztatott horvátok 
nem igyekeztek belefolyni az eseményekbe, 
hiszen számukra inkább a helyi érdekek vol-
tak fontosak.

A hallottakat az előadások után a közönség 
bevonásával vitakörben beszélhették meg a 
résztvevők. Az este büfével és kellemes be-
szélgetésekkel zárult.

Kalmár EsztEr, KCSP ösztöndíjas

„NAGYKARÁCSONY ÉCCAKÁJA ...” 
A FELSŐŐRI MAGYAR KATOLIKUSOK KÖRE 

szeretettel meghívja Önt és kedves családját 
a HAGYOMÁNYOS PÁSZTORJÁTÉKOK JUBILEUMI 

ÜNNEPSÉGÉRE 
2018. december 8-án, szombaton 14:30 órakor 
a FELSŐŐRI KATOLIKUS KONTAKTCENTRUMBA. 

KÖZREMŰKÖDNEK: 
Alsóőri Énekkar 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület  
Magyar gyermekórájának résztvevői 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Énekköre 
Őrvidéki fiatalok és felnőttek

KÖNYVBEMUTATÓ: „50 ÉVE PÁSZTORJÁTÉKOK” 
JÁSZOLKIÁLLÍTÁS Alsóőrből

Megjelent a háromnyelvű

Megrendelhető:  Zentralverband Ungarischer  
Vereine und Organisationen in Österreich

A-1010 Wien, Schwedenplatz 2/8-9/1,  
Tel.: 0043 1/532 60 48;  zentralverband@aon.at

Minden kedves Olvasójának és  
Támogatójának boldog karácsonyi 

ünnepeket és szerencsés új esztendőt  
kíván a Bécsi Napló szerkesztősége!  

Botz Domonkos

Vidd hát 

Ég alatt hálok, 
hátizsák a vánkosom,
évekkel teli.
Míg alszom, vidd mindenem.
Még van időd reggelig.
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: Fetes Kata

Magyarország XX. századi története bővel-
kedik sorsfordító történésekben. Kétséget ki-
záróan ezek közé tartoznak az 1918. október 
végétől 1919 augusztusáig terjedő időszak ese-
ményei (az Osztrák–Magyar Monarchia had-
erejének katonai veresége az olasz hadszínté-
ren, a birodalom és a történelmi Magyarország 
széthullása, a Károlyi Mihály nevével fémjel-
zett köztársaság kikiáltása, a kommunista re-
zsim hatalomra kerülése majd a Vörös Hadse-
reg katonai összeomlása, valamint a románok 
bevonulása Budapestre) is.

A Szovjet-Oroszországgal 1918. március 
3-án Breszt-Litovszkban, majd a Romániával 
1918. május 7-én Bukarestben megkötött béke 
következtében az orosz és a román fronton 
megszűntek a harccselekmények, a Balká-
non Szerbia és Montenegró, valamint Albánia 
északi része osztrák-magyar megszállás alatt 
állt. A háború utolsó évében az olasz vált a fő 
hadszíntérré Ausztria–Magyarország szem-
pontjából.

Az 1918. június 15-én a Piave mentén és 
Dél-Tirolban megindított offenzíva a Monar-
chia haderejének utolsó jelentős támadása volt, 
amely az eleve rossz haditerv, a hiányos elő-
készítés és a csapatok általánosan leromlott 
állapota következtében kudarccal végződött. A 
támadás néhány nap alatt összeomlott a szám-
beli, tüzérségi és légi fölényben lévő olasz, 
francia és brit hadosztályok tüzében. A Piave 
jobb partján elért 4–5 kilométeres előrejutásért 
a Monarchia hadereje 150.000 főnyi vesztesé-
get könyvelhetett el. A vereség következménye 
az lett, hogy Ausztria–Magyarország többé 
már nem volt képes offenzíva végrehajtására.

A Monarchia sorsa hadászati szempontból 
az olasz hadszíntéren dőlt el 1918. október 
végén – november elején. Az olaszok a nyári 
piavei offenzíva kudarca után tisztában voltak 
az osztrák–magyar hadsereg nehéz helyzeté-
vel, ellátási gondjaival, ami a katonák között 
egyre jobban elharapózó parancsmegtagadá-
sokban is testet öltött. A végső csapást az 1918. 
október 24-én megindult támadással mérték 
az osztrák–magyar haderőre. A 4., 12., 8. és 
10. olasz hadseregbe összevont antant (olasz, 
brit, francia és amerikai) csapatok átkeltek a 
Piavén, majd október 30-án elfoglalták a Li-
venza partján fekvő Vittorio Veneto városát. 

A NAGy HÁbORú vÉGE ÉS MAGyARORSZÁG
Mintegy 40 km szélességben beékelődtek az 
osztrák–magyar frontvonalba és ezzel győ-
zelmesen befejezték a hadműveletet. A vittó-
rio-venetói csata során az olaszok vesztesége 
mintegy 30.000, a briteké 1600, a franciáké 
500, az osztrák-magyaroké pedig 20.000 kato-
na volt. Az offenzíva következtében Ausztria–
Magyarország 51 hónapig tartó háborús küz-
delem után végül katonai vereséget szenvedett, 
hadereje pedig a felbomlás állapotába került.

Az osztrák–magyar Hadsereg-főparancsnok-
ság 1918. október 28-án elhatározta, hogy fegy-
verszünetet kér az ellenségtől. A Viktor Weber 
Edler von Webenau gyalogsági tábornok által 
vezetett, hét fős osztrák–magyar fegyverszü-
neti bizottság (egyetlen magyar tagja Nyékhe-
gyi Ferenc magyar királyi honvéd alezredes, 
a kassai 9. honvéd gyalogezred parancsnoka 
volt) október 31-től a Padova melletti Villa Gi-
ustiban – az antanthatalmak képviseletében 
– Pietro Badoglio altábornaggyal, az olasz ve-
zérkari főnök helyettesével tárgyalt a fegy-
verszünetről. Az antant szövetségesek biztos 
győzelmük tudatában csak a feltétel nélkü-
li kapitulációt voltak hajlandók elfogadni. A 
fegyverszüneti egyezményt 1918. november 
3-án 18 órakor írták alá, amelynek érvényes-
sége a dunai birodalom valamennyi frontjára 
kiterjedt, azonban csak november 4-én dél-
után 3 órakor lépett életbe. Az osztrák-magyar 
Hadsereg-főparancsnokság viszont már 3-án 
délután egy óra húsz perckor kiadta a paran-
csot az ellenségeskedések beszüntetésére, így 
a világháború utolsó napján a gyorsan előre-
nyomuló, páncélgépkocsikkal támogatott olasz 
lovas és kerékpáros csapatok végül 360.000, 
az utolsó csata fáradalmaitól elcsigázott, bé-
késen hazafelé vonuló, részben fegyverét már 
letett osztrák-magyar katonát ejtettek foglyul, 
akik közül mintegy 45.000 származott Ma-
gyarországról.

Weber tábornok november 3-án tulajdon-
képpen a már nem létező, utódállamokra szé-
tesett Osztrák–Magyar Monarchia nevében 
írta alá a fegyverszüneti megállapodást és 
annak végrehajtási utasítását. Az a furcsa 
helyzet állt elő, hogy a birodalom a hátor-
szágban végbement politikai átalakulás kö-
vetkeztében már nem is létezett, de hadse-
rege még mindig harcolt az olasz, a nyugati 

és a balkáni fronton, ráadásul a csapatok az 
összeomláskor mindenütt az 1914-es állam-
határokon kívül álltak.

A padovai fegyverszüneti szerződés elren-
delte Ausztria–Magyarország hadseregének 
feltétel nélküli teljes fegyverletételét, a biro-
dalom számára legfeljebb 20, békelétszám-
ra csökkentett hadosztály fenntartását en-
gedélyezte. Intézkedett az osztrák–magyar 
csapatok által kiürítésre kerülő területeken 
(tulajdonképpen az 1915. április 26-án aláírt 
londoni szerződésben Olaszországnak ígért te-
rületek) található tüzérségi eszközök és lőszer 
felének átadásáról, kikötötte a közlekedési há-
lózat győztesek általi korlátlan használatát 
és a birodalom szükségesnek vélt stratégiai 
pontjainak megszállását a Németország el-
leni felvonulás és hadműveletek érdekében. 
Előírta valamennyi német alakulat azonnali 
kiutasítását, illetőleg azok 15 nap után életbe 
lépő internálásának végrehajtását. A Monar-
chiát kötelezték az összes antant hadifogoly 
viszonosság nélküli kiadására, a hadiflotta le-
szerelésére és nagy részének kiszolgáltatására, 
továbbá az antant szabad hajózásának bizto-
sítását az Adrián, valamint a Dunán.

Az 1918. október 31-én Magyarországon ha-
talomra került gróf Károlyi Mihály vezette 
kormány teljesen a pacifizmus talaján állt. A 
háború különböző frontjairól békehelyőrsé-
geikbe hazatért magyar alakulatok katonáit 
(több, mint egymillió főt) november-decem-
ber folyamán tudatosan leszerelték, a közös 
hadseregben, illetve a magyar királyi honvéd-
ségben szolgált tábornokokat és ezredeseket 
1918 végén nyugállományba helyezték, mivel 
féltek attól, hogy a haza védelme érdekében 
ellenük fordulnak. Az ország számottevő ön-
álló hadsereg nélkül maradt, a kormány még 
az 1918. november 13-án a franciákkal aláírt 
belgrádi konvencióban számára engedélyezett 
8 hadosztályt sem tudta fegyverben tartani. 
Mindez azt eredményezte, hogy nem álltak 
rendelkezésre magyar csapatok, amelyek ké-
pesek lettek volna feltartóztatni az Erdélyben 
és a Felvidéken előrenyomuló román és cseh 
alakulatokat. Kivételt képezett az Erdély te-
rületén harcoló Székely-hadosztály, amely a 
román túlerő előtt 1919. április 26-án végül 
letette a fegyvert.

Az 1919. március 21-én kikiáltott proletár-
diktatúra, a Magyarországi Tanácsköztársaság 
a korábbiakkal ellentétben energikus hadse-
regszervezésbe kezdett, a Vörös Hadseregben 
számos nemzeti érzelmű tiszt (pl. Jány Gusz-
táv, Werth Henrik, Julier Ferenc) is szolgál-
ta a honvédelem ügyét. Az offenzív fellépés 
katonai sikereket eredményezett, hiszen az 
északi hadjárat során a magyar csapatok egé-
szen Bártfáig jutottak, elszakítva egymástól a 
román és csehszlovák csapatokat. Az antant 
követelésére június végén azonban kiürítették 
a felszabadított felvidéki területeket.

A kommunista rezsim bukásával és a Vörös 
Hadsereg katonai összeomlásával a Tiszánál 
álló román csapatok előtt szabaddá vált az út: 
1919. augusztus 4-én bevonultak Budapestre, 
majd egészen Győrig nyomultak előre, mind-
ez az ország jelentős részének kirablásához 
vezetett.

A Nagy Háborút jogi értelemben is lezáró, 
1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum 
rendelkezései feldarabolták a történelmi Ma-
gyarországot, több évtizedre megakasztották 
fejlődését gazdasági és katonai téren egyaránt. 
Mélyreható következményei pedig mindmáig 
érezhetőek. Balla tiBor

Jean-Claude Junckerhez, az Európai Bizottság elnökéhez
Bécs – Stockholm – Frankfurt, 2018. november 8.Elnök Úr!

„Romania will celebrate on December 1 of the current year its centenary, the centenary of the great union, 
as our Romanian friends say. I wanted to say to the President that it is a Romanian feast, but also a European 
feast, because all that concerns Romania concerns Europe. All that is peculiar to Romania is not foreign to 
the European Union. That day we will celebrate together a great moment in Romanian history and a great 
moment in European history.”

Emlékeztetőül az idézet, mit Ön nyilatkozott 2018. október 23-án Románia 100 éves egyesüléséről. Nyilat-
kozata bizonyságot tesz a történelmi tények tudatlanságáról. Ajánlatos lett volna, ha ezek átfogó ismeretében 
fogalmazta volna meg véleményét, mielőtt a román centenáriumot „európai ünneppé” akarta nyilvánítani. 

Az Ön elhamarkodott nyilatkozata ellentmond az európai értékeknek, amikre Ön ismételten hivatkozik. 
Kiegyensúlyozottság, pártatlanság helyett ösztönzően egyik EU-tagállam mellett foglalt állást, és ezzel egy 
másik tagállammal helyezkedik szembe. Ily módon Ön teljesen szükségtelenül további feszültségeket kelt, és 
ez ellentmond az Ön által is megkövetelt európai szellemiségnek. Ezen túlmenően Ön diszkriminálja az 1,7 
millió magyart Erdélyben. Anélkül, hogy nekik valaha is lehetőségük lett volna dönteni hovatartozásukról, 
a románok nemzetgyűlése 1918. december 1-én teljesen egyoldalúan Erdély és további kelet-magyarországi 
területek bekebelezését nyilvánította ki a román államba.

Mindazonáltal Európa történelme háborús konfliktusokban bővelkedik, ezek megítélése a győző-legyőzött 
viszonylatában csak balítéletekhez vezet, amik akadályokat gördítenek az európai integráció útjába.

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége tiltakozik az Ön nyilatkozata ellen és sürgősen 
kéri, hogy a történeti igazságnak megfelelően revideálja véleménynyilvánítását. Kérjük, tanulmányozza a 
történeti folyamatokat és eseményeket, és így járuljon hozzá az európai államok közti feszültségek és ellen-
ségeskedések leépítéséhez. Az Európai Bizottság elnökeként ez lenne kötelessége.

Európai üdvözlettel:

A NYEOMSZSZ levele

KLeMent KornéL
alelnök

kornel.klement@nyeomszsz.org

DeáK ernő
elnök

erno.deak@nyeomszsz.org

Bihari szaBoLcs
alelnök

szabolcs.bihari@nyeomszsz.org

„ÉRtJüK EGYMáSt?!”

Hatodik alkalommal szervezte meg, ezúttal Ko-
lozsváron, a nemrégiben átadott Vallásszabadság 
Házában, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a 
Reconstructio Egyesület az immár hagyományos-
nak számító román–magyar konferenciát. Az ok-
tóber 12-i Centenáriumaink. Hogyan tovább a 
román–magyar kapcsolatokban? elnevezésű ta-
nácskozás résztvevői áttekintették a román–magyar 
kapcsolatok aktuális kérdéseit, közös nyilatkozatot 
fogadtak el, valamint felhívást intéztek Románia Par-
lamentjéhez. 

Számos ünnepi rendezvény, amellyel a szervezők 
a 2018. év kezdetét megelőző hónapoktól egészen az 
utóbbiakig Erdély és Románia egyesülésének a cen-
tenáriumára emlékeztek, magyarellenes felhangot 
kapott, s ezáltal gyarapította a két közösség kapcso-
latát terhelő félreértéseket. A pillanat szimbolikus 
töltete miatt az ellentétek magukban hordozzák az 
etnikumok között kialakult légkör nemzedékekre 
szóló megmételyezésének a kockázatát. 

Erdély a komplementaritás terepe volt, és újra 
azzá válhatna, a vallási meg a kulturális pluraliz-
mus modellje lehetne. Az Erdélynek jellegzetessé-
get kölcsönző identitások, valamint hagyományok 
ápolása a románoknak és a magyaroknak egyaránt 
hasznára válik. 

Országunk magyarjai román állampolgárok, továb-
bá egyenlő s elidegeníthetetlen javaslattételi jogokkal 
bírnak a közös állam és haza újjáépítésére vonatkozó 
modellek tekintetében. A Centenárium megünneplésé-
vel szembeni távolságtartásuk az utóbbi száz év törté-
nelmének egyik alapvető témájára derít fényt. Politikai 
vezetőik, a nevükben szólva, ismételten jelezték, mit 
tekintenek a magyarok majdnem kivétel nélkül „be-
teljesülések nélküli száz évnek”. Ugyanakkor, termé-
szetes dolog megvonni a mérleget ebben az esztendő-
ben, valamint helyt adni a kisebbség be nem teljesült 
vágyainak, hiszen ezek nem ellenkeznek a közérdekkel, 
hanem csak lehetővé teszik számára, hogy jól érezze 
magát Romániában, vagyis a saját országában.

Erdély és Románia egyesülésének a centenáriuma 
felkínálja a románoknak és a magyaroknak a lehető-
séget, hogy újjáélesszék az 1918-ban megfogalmazott 
s beígért eszményt: legyünk a románok, a magyarok, 
valamint a többi államalkotó kisebbség olyan hazája, 
amely elkötelezett minden közössége vágyainak valóra 
váltása iránt. De ezt az eszményt az elkövetkező évek 
országépítési terveként is értelmezhetjük. Ezennel fel-
hívást intézünk honfitársainkhoz és a hatóságokhoz: 
tiszteljék meg a Centenáriumot azzal, hogy elvetik a 
nacionalista uszítást, kerülik a konfliktust, illetve teret 
nyújtanak a reményeknek meg az építkezésnek.

KÖZÖS, ROMÁN–MAGYAR CENTENÁRIUMI NYILATKOZAT

A Duna térség török utáni újjáépítése” címen tar-
tott nagyszabású és sikeres nemzetközi történész kon-
ferenciát a Collegium Hungaricum, melynek társz-
szervezői az ÖAW (Osztrák Tudományos Akadémia) 
és Magyarország Bécsi Nagykövetsége voltak. Az 
esemény apropóját a magyar historiográfia szerint 
pozsareváci békének nevezett, 1718. június 5. és 1718. 
július 21. között zajlott történelmi esemény és annak 
körülményei adták. Magyarország számára ez a for-
dulópont hivatalosan is az Oszmán Birodalomtól való 
teljes szabadulást jelentette, illetve a Magyar Király-
ság területe a török hódoltság korabeli szétdarabolt-
sághoz képest területi integritásának nagy részét visz-
szanyerte a Bécsi Udvar diadalmas lobogói alatt. 

Az 1718-as pozsaróci és az azt követő 1739-es bel-
grádi békék 1918-ig egy fajta hivatalossá tett egyházi 
és állami felszabadulási kultusz elemeként szerepeltek 
a Habsburg Birodalom és K und K oktatási rendszeré-
ben. A szerbül Пожаревац, törökül Pasarofça, néme-
tül Passarowitzként nevezett, a mai Szerbia területén 
levő városkában az újkori Magyarország és Közép-Eu-
rópa, korabeli nevén Habsburg Birodalom számára 
sorsdöntő eredmény született. A békéhez vezető több 
évtizedes folyamatot és annak napjainkig ható utóha-
tásait a nemzetközi konferencia előadói, magas szín-
vonalú tudományos felkészültséggel és kutatásaik 
tükrében újszerű meglátásokkal, szempontokkal és 
eredményekkel világították meg. A szófiai „St. Kli-
ment Ohridski” Egyetem professzora Ivan Parvev fe-
levenítette a Habsburg birodalmi múlt legendás had-
vezérének Eugène-François de Savoie-Carignano gróf, 
magyarosan Szavoyai Jenő emlékét. 

A magyarság és Magyarország szemszögéből töb-
bek között Dr. Papp Sándor professzor az SZTE tan-
székvezető egyetemi tanár, történész, török szakértő 
és Dr. Soós István, történész, az MTA BTK TTI tudo-
mányos főmunkatársa a nagy múltú és hagyományos 
magyar historiográfia hangján elemezte a „törökvész 

Konferencia Bécsben a „pozsaróci béke”  
300 éves évfordulója  alkalmából

hatását” XVIII. századi Magyarországon. Magyaror-
szági egyetemek kutatói adták elő az ELTE, a pécsi PTE,  
a nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudo-
mányi Főiskola kutatási eredményeit. Lévén a Délvidék 
közvetlenül érintett terület volt a vizsgált események 
menetében, az Újvidéki Egyetemről induló és Német-
országban tanító Magyar Attila, Leibniz Universität, 
Hannover, interaktív módon, újszerűen, délvidéki hely-
történeti sajátosságokat közölt a hallgatósággal. 

A Zágrábi Egyetem,  Horvát Történeti Intézetéből  a 
vizsgált korszak katonai határőrvidékének szakértője 
Dr. Alexander Buczynszki elevenítette fel azokat a ka-
tonapolitkai és geostratégiai helyzeteket amelyekben 
a magyarok az összes társnemzettel, így horvátokkal 
együtt érintettek voltak. 

Osztrák részről többek között Dr. Konrad Petrovsz-
ky újkor történész és Balkán kutató elemezte a kor vla-
hiai határőrvidékének sorsát az 1739-es belgrádi bé-
kéig. A Lipcsei Egyetem kutatója és temesvári születé-
sű Dr. Robert Born rendkívül érdekfeszítő, interaktív 
módon és élő szóval idézte meg az oszmánkori építé-
szeti és kulturális hatást a térségünkben.

A korszakot életmód-történeti szempontból kutató 
munkám során elemezve és a történelmi folyamatot 
összefüggéseiben és nemzetközileg vizsgálva, az ak-
tuális magyarországi historiográfia szempontjából a 
fentiekben bemutatott bécsi nemzetközi konferencia a 
Budapesten, 2016. november 23-27. között megtartott 
nemzetközi rendezvénynek egyfajta tematikai folyta-
tásaként is felfogható.  Az MTA és ELTE házigazda-
ként adott helyszínt a török Atatürk Művelődési Nyel-
vi és Történeti Intézet és Török Történeti Társaság 
nemzetközi konferenciájának, ahol a szerb, a horvát 
és magyar történészeket és intézeteiket a török part-
nerek díszvendégként fogadták, mint pl. Prof. Dr. Al-
eksandar Kadijevićet Belgrádból, illetve Prof. Dr. Sc. 
Ivan Baltat Eszékről és Dr. Hadnagy Szabolcs törté-
nészt Szegedről. Tóth Árpád

Kolozsváron, október 12-én hatodik alkalommal 
szervezte meg az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a 
Reconstructio Egyesület az immár hagyományosnak 
számító román–magyar konferenciát Centenáriuma-
ink. Hogyan tovább a román–magyar kapcsolatok-
ban? címmel. A tanácskozás résztvevői áttekintet-
ték a román–magyar kapcsolatok aktuális kérdé-
seit, továbbá egy közös nyilatkozatot is elfogadtak.  
A konferencia részleteiről Bodó Barna politológust, 
a Sapientia tanárát kérdeztem.

Az idén az EMNT hatodik alkalommal szervezte 
meg a román–magyar konferenciát. Ezek hason-
ló tematikájú konferenciák szoktak lenni, avagy 
kapcsolódnak valamilyen eseményhez, közösségi 
témához?

A román–magyar konferenciák sorozatot az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács indította el, és a célja az 
volt, hogy a közéletben ismert személyiségeket ültes-
sen le egymás mellé, hogy a romániai román illetve 
magyar véleményeket szembesítse. Persze van egy 
elvi szempont, éspedig az, hogy a köcsönös megértés 
mindig fontos. Fontos a gyakorlati oldal, hiszen min-
dig vannak olyan történések, események, amelyek 
kapcsán egy-egy ilyen beszélgetés különösen aktuá-
lis. Eljutottunk a jelenlegi konferenciához, apropója 
a román nemzetépítési Centenárium. Ennek kapcsán 
teljesen természetes módon kellene párbeszédet foly-
tatni a politika, illetve a közélet különböző terein ar-
ról, hogy a centenáriumnak teljesen eltérő érteme-
zése van román oldalon, illetve kisebbségi oldalon. 
Kisebbségi oldalon sem egységes. Csak egyetlen pél-
dát mondok, a romániai német közösség, a szászok 
és a svábok 1918 után úgy indultak el, hogy vezető 
képviselőik azt mondták, végre megszabadultak Ma-
gyarországtól, a nem szeretett magyar nemzetiségi 
politikától, és a román politika mellé álltak. A gyulafe-
hérvári nyilatkozatot előbb a szászok, utána a svábok 
is elfogadták. Georg D. Teutsch szebeni evangélikus 
püspök korábban hiába figyelmeztette nemzettársa-
it, hogy több száz éves együttélés tapasztalatát nem 
szabad felrúgni egy ilyen igazából nem belátható 
folyamatokat elindító helyzetben, és neki lett igaza, 
hiszen ma már Romániában németségről alig beszél-
hetünk. Az a kb. 20.000 német, aki itt van Romániá-
ban, pont olyan apró közösség, mint az összes többi, 

tehát a magyarságon kívül már csak a roma, a cigány 
közösség jelentős. 

A tanár úrnak mennyire volt fontos, hogy részt 
vegyen ezen a konferencián?

Azért tartottam fontosnak ide elmenni, mert van 
egy elvi kérdés, amit fel kívántam vetni: nem értjük 
egymást. Ugyanazokat a fogalmakat másképp hasz-
nálja a román és másképp használja a magyar. A köl-
csönös megértés előfeltétele, hogy ne csak ugyan-
azokat a szavakat és fogalmakat használjuk, hanem 
ugyanazokat az értelmezéseket is. Továbbá: általános 
a bizalmatlanság, akkor milyen párbeszéd alakulhat 
ki? Általános a bizalmatlanság ma a román politikai 
elit és a kisebbségek képviselői között. Ez tetten érhe-
tő. És Románia német államfője, Klaus Johannis min-
denütt azt mondja nemzetközi szinten, hogy Románi-
ában a kisebbségi kérdés példaszerűen jól megoldott. 

Kérdés, kinek tiszte kimondani a végső szót? A 
többség fogja megmondani, hogy az én kisebbségi 
léthelyzetem milyen, vagy a kisebbség fogja megmon-
dani, hogy milyennek látja saját helyzetét? Kérdem, ki 
kérdezte meg a többség részéről a kisebbséget arról, 
hogy mi a véleménye a saját helyzetéról? Ha a több-
ség soha nem kérdezte meg, akkor miről beszélünk? 
Akkor egyáltalán értjük egymást?! 

A tanácskozások során három alkalommal is a 
regionalizmus és az önrendelkezés kérdését, az au-
tonómia kérdését tűzték napirendre. Már jeleztem, 
nem lehet vita közöttünk, mert egészen más regisz-
terben beszélgetünk. Szakértői szinten jobb a helyzet, 
ugyanis a román partnerek, akik hajlandók leülni egy 
ilyen konferencia keretében magyar szakértők mellé, 
azok valóban tudják, hogy az autonómia nem vezet-
ne Románia széteséséhez, hogy a helyi autonómiák 
rendszere beépíthető lenne az állami struktúrába. 

És itt van az újabb kérdés, hogy a résztvevők mit csi-
nálnak utólag? Eljönnek, leülünk, beszélgetünk, kezet 
fogunk, mosolygunk, és utána elmondjuk, „jaj de jót 
beszélgettünk!”. Az én kérdésem az, hogy mi ennek 
a hatása a közéletben? Mert ha senki ezekről a kérdé-
sekről utóbb nem nyilatkozik, nem ír szövegeket, nem 
ír blogot, nem jelenik meg a közszférában semmilyen 

jelzés, akkor találkozott 30 vagy 25 ember, beszélget-
tek egymással, ismételten hitet tettek amellett, hogy 
egymásnak partnerei… Ez nyilvánvalóan nem elegen-
dő. Véleményem szerint el kell oda jutni, és az ilyen 
találkozókon ne csak azt mondjuk el, hogy általános 
elvi kérdésekben szépen egyet tudunk érteni, hanem 
próbáljunk kényelmetlen kérdéseket is feszegetni. 

Ön meg fogalmazott kényelmetlen kérdést?
Én ennél a vitapontnál azt mondtam, hogy nem fog-

lalkozunk azokkal a kérdésekkel, amelyek minket ki-
mondottan zavarnak. Feltettem a kérdést, hogy miért 
nem kérdezzük meg a kisebbségit, hogy elégedett-e? 
Akkor kezdjünk beszélni, ha már valaki megmérte a 
közösségi elégedettséget. Érzékeltem azt, hogy nem 
tetszett mindenkinek, kiléptem abból a keretből, 
amikor csak mondjuk a magunkét, a szép elméleti 
szöveget. Én pedig azt mondtam, jöjjünk le a hét-
köznapok szintjére, és nézzük meg, hogy elégedett-e 
Romániában a kisebbség vagy sem? És ha különbség 
van a kisebbségek elégedettségi szintje között, arra 
is magyarázatot kell találni. 

A vitavezető második kérdése az volt, hogyan lát-
juk a jövőt? Erre persze nagyon szép dolgokat lehet 
mondani, s főleg a közeljövő kérdéseivel foglalkoz-
nak. Elmondtam, hogy én amikor jövőre gondolok, 
nem öt évről beszélek és nem tíz évről beszélek, ha-
nem a megmaradásról beszélek. Tehát ha mi, romá-
niai magyarok, de szerintem ha bármilyen romániai 
kisebbség a jövőt nem a távlatból vezeti vissza, akkor 
téved, mert a hétköznapi érdekek és kényszerek sík-
ján nyilván, hogy az autonómia nem jelenik meg. Egy 
kisebbségi vállalkozónak vállalkozóbarát környezet-
re van szüksége, és ebben a vonatkozásban teljesen 
természetes partnere a román vállalkozó. Közösen 
akarják a vállalkozóbarát környezetet elérni. Egy ki-
sebbségi számára pont olyan fontosak az utak és a jól 
működő közigazgatás, mint a románnak. Tehát ha a 
távlatot kivesszük a kérdés vizsgálatának a képleté-
ből, akkor a kisebbségi mivolt veszett el az egészből.  
Mi nagyon jól tudjuk azt, amit európai példák bizonyí-
tanak, egy kisebbségnek vagy autonómiája lesz, vagy 
távlatilag maga a kisebbség nem lesz, asszimilálódik.

Tehát az autonómia a megmaradás kulcsa… 
Pontosan, az autonómia a megmaradás kulcsa. 

Én nem tudok másról beszélni, amikor azt mondom 
hogy mi a jövő, csak azt mondhatom, hogy autonó-
mia. És akkor a kérdésem az, hogy ebben vannak-e 
partnereink? Az első három konferencián erről so-
kat beszéltek, konkrétumok nélkül, a megvalósulás 
konkrét eshetősége nélkül. Minden román politikai 
intézmény rövid időtávban gondolkodik, mert a vá-
lasztási periódusok meghatározzák a politikusi mű-
ködést, hiszen négy évenként választás van, tehát ő 
így számol. Én viszont negyven évben számolok és 
nem négy évben. Megint nem találkozunk. A kérdés 
az, hogy le tudjuk-e ezeket a különbségeket bontani. 
Olyan köztes elemekre gondolok, amelyekben egyet 
tudunk érteni. 

Elmondtam, olykor fogalmaink sincsenek, hogy el 
tudjuk mondani alapvető dilemmáinkat. 

Egy ilyen konferencia, amilyet immár hatodik 
alkalommal szerveztek meg, miért hasznos a mi 
szempontunkból, a kisebbségiek szempontjából? 
A szükséges párbeszédre utalva sikeres volt a kon-
ferencia? El lehetett indítani egy adott párbeszédet 
a két fél között?

Ilyen konferenciákra mindig szükség van, még 
akkor is, ha az ember azt mondja, hogy nem sikerült 
elérni a kitűzött célt, vagyis a párbeszéd csak bizo-
nyos szinten, bizonyos körökben valósul meg. A mi 
érdekünk, hogy a párbeszéd kiszélesedjen, legyen 
a politika különböző színterein is párbeszéd, de 
nyilvánvaló, hogy ez csak lépésekben valósul meg.

Ettől még a konferenciák sorozatát nem kell leál-
lítani, hanem foglalkozni kell azzal is, hogy miként 
lehet ezt valamilyen módon tágítani, szélesíteni. 

Nyilatkozatot is fogadtunk el, ennek van egy 
gondolata, amelyet mindenki tiszta lélekkel és tel-
jes mellszélességgel támogathat, éspedig: Erdély és 
Románia egyesülésének a centenáriuma felkínál-
ja a románoknak és a magyaroknak a lehetőséget, 
hogy újjáélesszék az 1918-ban megfogalmazott, és 
beígért eszményt: legyen a románok, a magyarok, 
valamint a többi államalkotó kisebbségnek olyan 
hazája, amely elkötelezett minden közössége vágya-
inak valóra váltása iránt. 

Készítette: siMon eszter

Terminal

Megtalálták a legendás görög várost
A görög kulturális minisztérium közleménye sze-

rint, a Peloponnészoszi-félszigeten, Khiliomodi falu 
közelében végzett ásatások felszínre hozták Tenea 
város létezését bizonyító első tárgyi bizonyítéko-
kat. Khilimodi mellett 2013 óta folynak ásatások, de 
csak szeptember-októberben bukkantak kifejezetten 
a település maradványaira. Az i.e. 4. századtól a késő 
római korig terjedő időszakból származó cserépedé-
nyek, márvány padozatok, házfalak és ajtónyílások 
bizonyítják, hogy létezett az eddig csak szövegekből 
ismert ősi görög város, Tenea.

Az ókori iratok szerint, az időszámításunk előtti 12. 
vagy 13. században trójai hadifoglyok alapították a 
várost. Pauszaniasz a 2. században élt görög utazó és 
geográfus feljegyzéseiben azt írta, hogy Agamemnón, 
a közeli Mükéné királya által foglyul ejtett, a trójai 
háborút túlélő hadifoglyok alapíthatták Tenea-t. A 
város létezését Sztrabón (i.e. 64 – i.sz. 23) ókori utazó 
földrajzi leírásaiban is megtaláljuk. 

A város feltárása során találtak kétezer darab ritka 
pénzérmét is. Eszerint egy gazdag város volt Tenea. Az 
előzőleg feltárt sírleletek között arany-, réz- és cson-
tékszerek, kerámiák és egy speciális aranypénz is sze-
repel. Ezt azért adtak a halott mellé, hogy kifizethesse 
a túlvilágra szállítást. Egy vasgyűrűn, a trónon ülő 
Szerápisz görög isten látható, mellette Kerberosz, a 
háromfejű kutya, az alvilág őrzője.

Az ásatásvezető Eleni Korka szerint az legendás 
görög várost polgárai feltűnően jómódúak voltak. 
Korinthosz és Argosz között kulcsfontosságú pon-
ton helyezkedett el Tenea, ezért lakói jól megéltek a 
kereskedelemből. A kelettel és a nyugattal egyaránt 
kapcsolatot ápoló városnak sajátos mintázatú, keleti 
hatást tükröző cseréptárgyai voltak, és megvolt a saját 
gondolkodásmódja is. Tenea túlélte a szomszédos Ko-
rinthosz i.e. 146-ban történt lerombolását és tovább 
virágzott a római uralom alatt. Valószínűleg a 4. szá-
zad végi gót invázióban megrongálódhatott, és két 
évszázaddal később, a szláv betörések következtében 
pedig teljesen elnéptelenedhetett.

Óriási krátert fedeztek fel Grönlandon
A grönlandi jégtakaró feltérképezése során először 

2015 tavaszán vették észre a szakemberek a kráter 
körvonalait a Hiawatha-gleccser alatt.. 2016 tavaszán 
egy német kutató repülőgép egy új jégradarral fel-
vételeket készített Grönland észak-nyugati részéről. 
Ezeken már jól kivehető volt a nagy kiterjedésű, kör 
alakú mélyedés. E felvételek alapján kezdte meg Kurt 
Kjaer, a Koppenhágai Egyetem munkatársa vezetésé-
vel egy tudóscsoport a környék vizsgálatát.

A tudósok szerint, a 31 kilométer átmérőjű mélye-
dést nagyméretű aszteroida becsapódása okozta. A 
kráter eddig rejtve maradt, mert mélyen a jég alatt 
található.

Becsapódása idejének pontos meghatározása dön-
tő fontosságú lenne, mert ezzel a földi életre gyakorolt 
hatása is kiderülne. A tudósok szerint, az a tény, hogy 
a kráter jó állapotban maradt meg, megalapozza a fel-
tevést, hogy a becsapódás körülbelül 12 ezer évvel ez-
előtt történt. Ekkor már jégtakaró fedte Grönlandot, 
az utolsó jégkorszak vége felé haladt.

Párizs-méretű felszínével, ez a világ 25 legnagyobb 
becsapódási kráteréinek egyike.

Erősebb beton répa felhasználásával
Az angliai Lancaster Egyetem kutatói sárgarépa fel-

használásával új betont hoztak létre. A gyökérzöldség 
hozzáadása megakadályozza a repedések keletkezé-

sét, ezért kevesebb a felhasznált cement mennyisége.
Mohamed Saafi vezetője szerint, már kis mennyi-

ségben hozzáadott sárgarépa is 80 százalékkal képes 
növelni a beton erősségét. A répát majdnem teljes egé-
szében víz alkotja, ám a benne lévő cellulóz révén még-
is merev és ropogós. Ez a cellulóz kis mennyiségben 
is megváltoztatja a víz és a cement egymásra hatását. 

Saafi kifejtette, “kémiai reakció megy végbe a ros-
tok és a cement között. Az előzetes eredmények azt 
mutatják, hogy nagyjából fél kilogrammnyi répa-na-
noanyag hozzáadásával csaknem 10 kilogrammal 
csökkenthető az egy köbméternyi betonhoz szüksé-
ges cement mennyisége”. 

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) becs-
lései szerint a cementgyártás a felelős a globális 
szén-dioxid-kibocsátás 8 százalékáért. Az új beton 
segíthet visszaszorítani az építőipar szén-dioxid-ki-
bocsátását. 

A Föld szomszédságában felfedeztek egy szuper-
földet 

Egy nemzetközi csillagász csoport, Földünktől csak 
hat fényév távolságra egy fagyos szuperföldet fede-
zett fel. Ez háromszor akkora, mint a Föld és csillaga a 
Barnard nevű vörös törpe, melyet 233 nap alatt kerül 
meg. Ez a csillag Naprendszerünk egyik legközelebbi 
szomszédja.

A csillagászok szerint, alig van esély arra, hogy az 
objektumon élet jeleit találják. Az Európai Déli Ob-
szervatórium adatai azt mutatják, hogy az újonnan 
felfedezett objektum a Barnard’s Star b sokkal köze-
lebb kering csillagához, mint a Föld a Naphoz, mégis 
170° C van a felszínén. 

A kutatást megnehezítette, hogy a törpecsillag 
viszonylag gyorsan mozog. A mostani áttörést nagy 
precizitással dolgozó mérőműszerek adatainak kom-
binációja tette lehetővé.

A kutatók az úgynevezett radiálissebesség-módszer 
segítségével bizonyították a bolygó létét. A bolygó gra-
vitációs ereje vonzza a csillagot, mely körül kering, a 
csillag pedig ennek hatására kissé imbolyog. 

A londoni Queen Mary Egyetem tudósai, a Berni 
Egyetem csillagászai és a Genfi Egyetem csillagászati 
obszervatóriumának tudósai is részt vettek a kuta-
tásban.

Kipusztultnak hitt méh-fajra találtak Alsó-Auszt-
riában

A bécsi Természettudományi Múzeum (NHM) ku-
tatói véletlenül bukkantak az évtizedek óta kipusz-
tultnak hitt méh-fajra Alsó-Ausztria keleti részén. A 
kis bolyhos barázda-méh potroha filcszerűen sűrű 
szőrzettel borított. A talajban fészkel és egyetlen nö-
vényfajra sem specializálódott.

Dominique Zimmermann, a múzeum méh-szakér-
tője feltételezi, hogy az elmúlt években bekövetkezett 
általános felmelegedés okozta a méhek ismételt elsza-
porodását. A kis bolyhos barázda-méh egy eurázsiai 
pusztai faj. Természetvédelmi területeken él, elsősor-
ban Oberweiden homokhegyeiben és a Gänsendorf 
körzetében levő Lassee tömörföld magaslataiban. 

Mindkét lelőhely az úgynevezett „Pannon homok-
dűnék” közé tartozik. A valaha Alsó-Ausztria egész 
keleti részét elfoglaló dűnékből, már csak egy kis rész 
maradt meg. Itt van Ausztria legértékesebb, de egyben 
legveszélyeztetettebb élővilága. Utolsó menedéke ez 
a terület, számtalan állat és növényfajnak és az újra 
megtalált méheknek is. 

A „Give Bees A Chance” (adjunk esélyt a méhek-
nek) akció keretében, kutatja a vadméh-fajok élette-
rét Dominique Zimmermann. Ennek a programnak 
a köszönhetően sikerült felfedeznie egy másik vad-
méh-fajt. a „nagy homokjáró-méhet”. Ez a faj is talajla-
kó és a homokdűnékben már szép számmal előfordul.  

Nikola Gruevszki menedékjogot kapott Magyaror-
szágon. A hazájában hivatali visszaélés miatt kétéves 
börtönbüntetésre ítélt politikus miniszterelnökként 
befolyást gyakorolt egy páncélozott Mercedes beszer-
zésére kiírt pályázat kimenetelére, és a győztes autó-
kereskedő utólag jutalékot fizetett neki, illetve õ maga 
személyes használatra is igénybe vette a 600 ezer euró 
(192,85 millió forint) értékű luxusautót.

A további részletek vagy homályban maradnak 
– például az a kérdés, hogy hozhatták az Albániába 
vándorolt Gruevszkit magyar diplomaták Szerbián 
keresztül Budapestre – vagy vitásak. Tény, hogy ilyen 
gyorsan, napokon belül Magyarországon eddig nem 
adtak menedékjogot.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök azt mondta 
a közrádióban, hogy az ember tisztességesen bánik a 
szövetségeseivel, Gruevszki pedig a migráció kérdésé-
ben fontos szövetségese a Fidesznek. Orbán szerint az 
ügy bonyolult, és azért kavart nagy port, mert olyan 
izgalmas, mint egy krimi. A macedónok által benyújtott 
kiadatási kérelemről szólva hozzátette: a magyar ható-
ságok megvizsgálják majd, és véleményt mondanak.

A magyarok többsége nyilvánvalóan másképp lát-
ja: A túlnyomó többség „megdöbbent”, „dühös” vagy 
„csalódott” amiatt, hogy Gruevszki megkapta a mene-
kültstátuszt – derül ki egy reprezentatív Ténygyár-kuta-
tásból. A megkérdezettek közel 80 százaléka utasította 
volna el Gruevszki menedékjogi kérelmét.               M. P.

Menedékjog – politikai
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AZ uKRáN–MAGYAR viSZálY fORdulói

Huszonkét nemzeti kisebbség – nemzeti közösség 
(így, mindkét elnevezés hivatalos) választhatta meg 
Szerbiában új összetételû országos kisebbségi önkor-
mányzatát, az ország jogrendjébe beemelt kulturális 
autonómia szerveit, amelyeknek az oktatás, a kultúra, 
a tájékoztatás és a hivatalos nyelv- és íráshasználat 
területén vannak jogosítványai. 

A magyarok is döntöttek arról, kik képviseljék 
érdekeiket a 35 tagú Magyar Nemzeti Tanácsban. 
Elsöprõ gyõzelmet aratott a Magyar Összefogás, 30 
tagot szerezve a testületben. A lista mögött a Pásztor 
István vezette Vajdasági Magyar Szövetség párt állt, 
és ezúttal is a szakmai és a civil szervezetekkel, az 
értelmiségiekkel, valamint az egyházzal együttmû-
ködve alakult ki a jelöltek névsora. 

 A szavazócédulán még egy lista szerepelt, a VMSZ-
bõl három évvel ezelõtt kivált elégedetlenkedõk köré 
csoportosult Magyar Mozgalom. A magát civil szerve-
zetnek nevezõ tömörülés a VMSZ-szel szemben ha-
tározza meg magát, saját megfogalmazásuk szerint 
céljuk a „lázadás a túlpolitizált rendszer ellen”.  A 
szavazás hivatalos eredménye szerint öt képviselõt 
küldhetnek a Magyar Nemzeti Tanácsba. 

Az eredmények azt jelentik, hogy folytatódhat a 
nemzeti, közösségi építkezés a négy évvel ezelõtt 
megkezdett formában. 2014-ben ugyanis Hajnal Jenõ 
váltotta Korhecz Tamást az MNT elnöki tisztségében, és 
ennek köszönhetõen rendszerszerû változások történ-
tek a testület munkájában, prioritásaiban és közösségi 
jövõképének megformálásában. (Korhecz szintén a Ma-
gyar Összefogás sikerének köszönhetõen került az MNT 
élére 2010-ben, majd egyik kulcsfigurája lett a Magyar 
Mozgalom megalakulási folyamatának, aminek végül 
hátat fordított, a politizálás helyett az alkotmánybíró-
ságot választva. A Korhecz nevével fémjelzett MNT volt 
az elsõ, közvetlenül választott Magyar Nemzeti Tanács, 
számos stratégiát kidolgozott, programot beindított a 
Vajdasági Magyar Szövetség politikai-szakmai hátte-
rének és a magyar kormány támogatásának köszön-
hetõen – a váltást követõen ezeket építette tovább, gon-
dolta újra vagy vetette el célt tévesztettként Hajnal Jenõ 

csapata, illetve dolgozott ki egy olyan rendszert, amely 
mintegy keretbe foglalva egységessé tette a közössé-
gi építkezést és a fejlesztéseket, hangsúlyossá téve az 
egyes területek közötti összehangolást.) 

Mi derül ki a magyar választásokból? 
A vajdasági magyar szavazók megerõsítették, hogy 

az MNT jó úton halad, igent mondtak az anyaország-
gal, a Fidesszel és Orbán Viktorral kiépített messze-
menõen eredményes együttmûködésre, párbeszédre 
és partnerségre, méltányolták az egységes nemzetben 
való gondolkodást és kifejezték, hogy igénylik az él-
hetõ otthon megteremtését szülõföldjükön. 

Mindezt számtalan programmal éri el az MNT, fel-
sorolni is nehéz, hiszen a magyar kormány támoga-
tásával szerteágazó építkezés folyik Vajdaságban, az 
óvodafelújításoktól kezdve a mûvelõdési egyesületek 
szakmai megerõsítésén, az ösztöndíjprogramon, a pe-
dagógusképzéseken, az értékmegtartáson és értékte-
remtésen, a legkorszerûbben felszerelt Magyar Média-
ház létrehozásán át az olyan nagy léptékû beruházá-
sokig, mint amilyen a nagy múltú szabadkai zsinagóga 
teljes, külsõ és belsõ felújítása – de ez csak egyetlen 
példa, számtalan óriási infrastrukturális fejlesztésre 
került sor tömbben és szórványban egyaránt. 

Mindez nem jelenti azt, hogy nincsenek olyan te-
rületek, amelyek jóval több odafigyelést kívánnának 
– mint amilyen hangsúlyosan a hivatalos nyelv- és 
íráshasználat területe.

Figyelemre méltó adat az is, hogy a Magyar Ösz-
szefogás jelöltjei a kampány során száz településen 
jártak, háromszáznál is több kampányrendezvényt 
tartottak, vagyis Vajdaságban nincs is olyan közös-
ség, ahová ne látogattak volna el. A vajdasági ma-
gyarok ezt kifejezetten értékelik, fõleg ha nemcsak 
kampányidõszakban nyitják rájuk az ajtót, márpedig 
a Magyar Nemzeti Tanács impozáns számú meghívás-
nak tesz eleget év közben is. 

Pásztor István VMSZ-elnök véleménye szerint az 
eredmények azt is megmutatták, hogy a közösség 
visszautasította a gyûlöletszítást, a kilátástalanság 
és a rossz közhangulat megteremtésének kísérletét 

a Magyar Mozgalom részérõl. (Az MM azt hangoztat-
ja, a VMSZ rátenyerelt a vajdasági magyar közéletre, 
pártszimpátia alapján megkülönböztet és ellehetet-
lenít embereket, s felrója, hogy hozzájárul az óriási 
mértéket öltõ elvándorláshoz, amivel ráadásul nem 
is foglalkozik. Szerintük nemcsak gazdasági, megél-
hetési okokból mennek külföldre az emberek, hanem 
a rossz politikai közérzet miatt is. Nyugat-Bácskában 
járva ugyanakkor újságíróként nem ezt tapasztaltam, 
az ottani szórványmagyarság mintegy húsz százaléka 
vállal munkát külföldön, néhány család kitelepült, a 
többség viszont ingázik, döntésüket pedig a helyi mun-
kalehetõség hiányával, illetve az alacsony bérekkel 
magyarázzák. Az elvándorlás nem vajdasági magyar 
belprobléma, sõt, a magyar kormány támogatásával 
három évvel ezelõtt elindított gazdaságfejlesztési prog-
ram eddigi tízezer nyertes pályázatának köszönhetõen 
sokan döntöttek úgy, minden tendenciával szemben 
megpróbálnak a szülõföldjükön boldogulni. Több, 
mint reménykeltõ, hogy a program nem ér véget, leg-
népszerûbb elemei folytatódnak, sõt kiegészül a turiz-
musfejlesztéssel, teret adva új ötleteknek, elképzelé-
seknek és további vajdasági magyar értékeket mentve.) 

Minden városban, községben a Magyar Összefogás 
nyerte meg a választásokat. Nem veszítettek sehol, 
és mindenütt megszerezték a szavazatok több mint 
75 százalékát. 

 Az MNT-választáson alacsonyabb volt a részvétel, 
mint négy évvel ezelõtt, ezúttal a külön magyar válasz-
tói névjegyzékre feliratkozott majdnem 130 ezer szava-
zópolgár 36 százaléka járult az urnák elé. (Ugyanakkor 
fény derült arra is, hogy mennyire fontos lenne a név-
jegyzékek karbantartása, frissítése, sok gond adódott a 
szavazóhelyeken.) Viszont a magyar közösség a maga 36 
százalékos részvételi arányával az élvonalba tartozik. 

Kérdések – országos szinten
A nemzeti tanácsi választások sok kérdést a felszín-

re hoztak. Azért, hogy teljesebb képet kapjon az olva-
só, fontos néhányat kiemelni: 

– A választások rámutattak arra, mennyire szerve-
zetlenek egyes nemzeti közösségek, mennyire nem tud-

ják belakni a jogszabályok által engedélyezett kereteket 
sem – pedig 8 évvel ezelõtt alakultak meg az elsõ tes-
tületek a szerbiai parlament által elfogadott nemzeti 
tanácsi törvénynek köszönhetõen. (Örülnünk kellene, 
hogy a miénk, az MNT milyen sok, szerteágazó és érté-
kes programot álmodott meg és valósít meg.)  

– Rádöbbenhettünk (ismét) arra, hogy egyetlen 
nemzeti közösség sem tud ekkora mértékben támasz-
kodni az anyaországára, az egységes nemzetben való 
gondolkodás és építkezés egyetlen más nemzeti kö-
zösségnek sem a sajátja és nincs még egy olyan nem-
zeti közösség, amely ennyire megbecsült tagja legyen 
saját nemzetének. 

– Szembesülhettünk a közösségeken belüli renge-
teg sárdobálással, megosztottsággal. (A miénk min-
den provokációk ellenére sem errõl szólt, pontosab-
ban elenyészõ mértékben szólt errõl.)

– Megdöbbentõ volt hallani, hogy a hatalmi Szerb 
Haladó Párt párhuzamos listákat állított, 

mégpedig úgy, hogy párttagjai egy-egy adott nemze-
ti közösséghez tartozónak vallották magukat, így felke-
rülhettek a választói névjegyzékre, és civil szervezetet 
létrehozva saját listát indíthattak, azzal a céllal, hogy 
átvegyék a hatalmat az adott nemzeti tanácsban. (Csak 
ismételni tudom: örülni kellene, hogy mi nem tarto-
zunk ezen nemzeti közösségek közé, és el kellene ismer-
ni, hogy a VMSZ-nek és annak elnökének köszönhetõ, 
hogy történelmi csúcson van a szerb-magyar együttmû-
ködés és soha nem volt jobb a párbeszéd a Belgrád, Bu-
dapest és a vajdasági magyar közösség háromszögben 
– még akkor is, ha ezért feltehetõen idõnként nehezen 
lenyelhetõ kompromisszumokat kell kötni (ilyen példá-
ul a Vajdaság Szerbiához csatlakozásának tartományi 
ünneppé nyilvánítása).  

- A Kárpát-medencében körülnézve el kellene 
ismerni, mennyivel jobb helyzetben vagyunk, ked-
vezőbb körülmények között élünk, és azért kellene 
drukkolni, hogy példánkból erõt merítve, a már kita-
posott úton haladva máshol is fellendüljön a magyar 
közösség élete, a miénk pedig továbbfejlődjön.

Fehér Márta

Közel háromezer településen november 10-én tartot-
ták meg Szlovákiában az önkormányzati választásokat. 
Az országos részvételi arány a négy évvel ezelőttihez 
volt hasonló, mindössze 0,33 százalékponttal volt az idei 
magasabb, 48,67 százalék. Az eredményeket illetően túl 
nagy változások sem történtek. Kisebb-nagyobb, főleg az 
egyes régiók közötti eltéréseket leszámítva, a négy évvel 
ezelőtti trendek folytatódtak. Ezek közül is kiemelhető 
a függetlenként induló polgármester-jelöltek magasabb 
arányú sikere. Az ország 2926 települése közül 1232-ben 
független polgármester irányítja majd az adott közössé-
get, ez a települések 42,42 százalékát jelenti (négy évvel 
ezelőtt 1104, vagy 38% volt). Hasonló módon alakult 
a megválasztott önkormányzati képviselők száma is, 
hatezerről, 7301-re növekedett a függetlenek száma. 
Politikusok és független elemzők, azóta keresik ennek a 
jelenségnek az okait. Különböző magyarázatok születtek. 
Az kétségkívül megállapítható, hogy Szlovákiában mély 
válságba került a politikai rendszer. Egymástól eltérő 
okok miatt ugyan lejáratódtak a kormányon lévő pár-
tok mellett az ellenzékiek is, illetve nem tudtak előnyt 
kovácsolni a vezető kormánypárt, a Robert Fico vezette 
baloldali szociáldemokrata Smer térvesztéséből. Így a 
néhány 10–15%-os és több  kis pártból (3–6%) álló szét-
forgácsolódott ellenzék nem képez komoly, potenciális 
kormányváltó erőt Szlovákiában. Ezt igazolták vissza a 
mostani választási eredmények is. 

Az önkormányzati választásokon induló jelöltek jelen-
tős része tehát jobbnak látta, felvállalt pártpreferenciák 
nélkül indulni a polgármesteri, illetve önkormányzati 
képviselői posztokért. A települések életében ugyanis 
kevésbé játszik szerepet a központból irányított pártpo-
litika. A helyi önkormányzatok jelentős mértékű önálló-
sággal rendelkeznek ahhoz, hogy saját maguk döntsenek 
a település lényeges dolgairól. 

Külön kell szólnunk az etnikai alapon szerveződő 
Magyar Közösség Pártja  (MKP) és a szlovák–magyar 
vegyespárt, a Most-Híd, négyévenként visszatérő vá-
lasztási vetélkedéséről. Az idén mindkét párt növelte 
polgármestereinek és önkormányzati képviselőinek a 
számát. Az MKP-nak 115 polgármestere és  1248 önkor-
mányzati képviselője lesz Dél-Szlovákia egyes régióiban 
(négy éve 107, illetve 1180). A Híd jelentősebben növelte 

Önkormányzati választások Szlovákiában
polgármesterei számát, 127 településen győzött a je-
löltjük és 915 képviselői helyet is szerzett a párt (négy 
éve 88, illetve 829). Érdekesség, hogy a két párt közötti 
rivalizálás ellenére 31 településen közös jelöltet indítot-
tak és szereztek polgármesteri posztot. A választások 
szerteágazó sokszínűségére jellemző, hogy különböző, 
többes koalícióban, szlovák pártokkal indulva, mindkét 
párt támogatásával keletkezett 53–53 polgármesteri 
tisztség. S valószínűleg így születtek képviselői helyek 
is, amelyekről azonban nincs differenciált statisztika.

A választásokat követő politikusi nyilatkozatok szin-
te valamennyien  győztesnek hirdették magukat, illet-
ve gyarapodásukról számoltak be. Természetesen sok 
szempontból lehet a választásokat, vagy a választási 
statisztikákat elemezni és értékelni, kinek mi, hogyan 
felel meg jobban. varga sánDor

A vajdasági magyarok az összefogásra és az építkezésre szavaztak

Diplomáciai viharok szelétől volt hangos az elmúlt 
két hónapban a magyar és az ukrán sajtó, amit újon-
nan a kettős állampolgársági „botrány” élesített ki. 
Kezdődött a történet ezen epizódja azzal, hogy szep-
tember 19-én a YouTube videomegosztón egy rej-
tett kamerával készített felvétel jelent meg, amelyen 
kárpátaljai magyarok magyar állampolgársági esküt 
tettek Magyarország beregszászi konzulátusán. 

Az esetre való reagálásként a hír nem csak a mé-
diában terjedt a tűzvész erejével, de azonnali hatály-
lyal heves vitákba torkolló megbeszéléseket váltott 
ki a két állam külügyi tárcái között is. Pavlo Klimkin 
ukrán külügyminiszter és Szijjártó Péter magyar kül-
gazdasági és külügyminiszter New Yorki az ENSZ-köz-
gyűlés ülésszakának keretében történő találkozója 
végül eredménytelenül zárult. Miután a felek között 
nem volt egyetértés a vitás kérdésekben, Klimkin 
megismételte, hogy Ukrajna rövid időn belül kiuta-
sítja a beregszászi magyar konzult, amennyiben Ma-
gyarország nem hívja vissza. Viszonzásul Szijjártó 
Péter leszögezte, hogy ha az ukrán kormány bevált-
ja fenyegetését, Budapest is haladéktalanul kiutasít 
egy Magyarországon dolgozó ukrán diplomatát. Mint 
azt az események a későbbiekben mutatták, ez be is 
következett. 

Amíg viszont a diplomatákat mindkét oldalról még 
nem mozdították el tisztségükből, Jurij Lucenko uk-
rán főügyész szorgalmazásából jött a következő adag 
hideg zuhany a kárpátaljai magyaroknak. A főügyész 
azt állította, hogy az ukrán alkotmány egyértelműen 
tiltja a kettős állampolgárságot. Kijelentette, hogy „a 
kettős állampolgárság kérdésében a helyzet egyértel-
mű: a hasonló törvénysértésért felelni kell”. Közölte 
azt is, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 
nyomozást indított a Kárpátalján kiadott magyar 
útlevelek ügyében. 

A főügyész bizonyára elrettentőnek szánt beje-
lentésének hatásán viszont sokat rontott, hogy köz-
tudottan az ukrán törvények nem büntetik a kettős 
állampolgárságot. Sőt, az Alkotmány 25. cikkelye 
egyenesen tiltja, hogy bárkit megfosszanak az ukrán 
állampolgárságától. Pavlo Klimkin ukrán külügymi-
niszter pedig az ENSZ-közgyűlést követően szintén 
elismerte, hogy Ukrajnában nincs olyan törvény, 
amely tiltaná vagy büntetné egy másik ország útle-
velének birtoklását. Az Alkotmányban szereplő „egy-
séges állampolgárság” kifejezést már rég és igencsak 
pontosan megmagyarázta az állampolgárságról szóló 
törvény 2. cikkelye. Az „egységes állampolgárság” – 
és nem „egy állampolgárság” – nem a kettős állam-
polgárság tilalma. Azt jelenti, hogy Ukrajna területén 
belül nem lehet valaki lembergi vagy harkivi, esetleg 
kijevi állampolgár, nem létezhet DNR (Donyecki Nép-
köztársaság) vagy LNR (Luhanszki Népköztársaság) 

állampolgárság sem. Az „egységes állampolgárság” 
kifejezés semmi mást nem jelent. Pont. Ukrajnának 
az állampolgárságról szóló törvénye egyértelműen 
kimondja: „Amennyiben Ukrajna állampolgára felve-
szi egy másik ország vagy más országok állampolgár-
ságát, az Ukrajnával ápolt jogviszonyaiban kizárólag 
ukrán állampolgárnak tekintendő” (2. cikkely).

Érdekessége az esetnek az is, hogy effajta nyomo-
zások csak  a magyar útlevelek kiadása ügyében és 
csak a kárpátaljai lakosok esetében lettek volna ak-
tuálisak. Közben meg ismeretes, hogy Ukrajna más 
megyéinek ukrán állampolgár lakosai is felveszik 
más országok állampolgárságát. Arra a kérdésre, 
hogy milyen megfontolások alapján történik ez a 
megkülönböztetés, a megye magyar érdekvédelmi 
szervezetek vezetői választ nem kaptak. 

Az ügyészség azonban láthatóan nem adta fel a 
próbálkozást az első sikertelen kísérlet után, hogy a 
„jog” eszközével is fellépjen a magyarok ellen. A Kár-
pátaljai Megyei Ügyészség sajtószolgálata nem sokkal 
ez után közölte, hogy a Büntetőtörvénykönyv 111. 
cikkelyének hazaárulásra vonatkozó 1. része alapján 
büntetőeljárást indítottak magyar állampolgárság 
kárpátaljai lakosok általi felvételének ügyében. A 
vizsgálatot a hatóság a médiában megjelent infor-
mációk alapján kezdeményezte, amelyek szerint „uk-
rán állampolgárok Ukrajna szuverenitása és területi 
integritása elleni cselekményt követtek el” – áll az 
MTI által idézett jelentésben, amely szerint az ügyben 
a nyomozást az SZBU folytatja a Kárpátaljai Megyei 
Ügyészség eljárásjogi irányításával.

Ilyen fejlemények fényében nem is olyan nagy 
szenzáció a szélsőségesen nacionalista ukrán Mirot-
vorec (Béketeremtő) szervezet nyilvános listázása. 
Az Tisztítótűz, még jóindulatból sem épp pacifista 
megnevezésű listán, még Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter is szerepel(t), mint olyan, aki a 
Mirotvorec állítása szerint megsérti Ukrajna szuve-
renitását és területi egységét és közvetlen fegyveres 
beavatkozással fenyegeti Ukrajnát.  A szervezet azt 
is állította, hogy a miniszter beavatkozott Ukrajna 
belügyeibe, szeparatista hangulatot szít és támogat 
Ukrajnában, az ukrán törvények ukrán állampolgá-
rok általi tömeges megsértésére irányuló provoká-
ciót szervez. Természetesen sem ez, sem más ezen a 
portálon közzétett állítás a magyarokat illetően nem 
igaz és teljes mértékben koholmány. Többek között 
ezt emelte ki és tisztázta Menczer Tamás, a külügyi 
tárca tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi 
megjelenítéséért felelős államtitkár is egy budapesti 
sajtótájékoztatóján. Igaz, ő ezt elsősorban Szíjjártó 
Péter kapcsán tette.

A „halállista”  (így vált nevezetessé a médiában) 
október közepére több mint ötszáz nevet tartal-

mazott – minden személyes adattal meg lakcím-
mel együtt – felölelve ezzel Kárpátalja magyar 
állami vagy önkormányzati tisztviselői nagy ré-
szét és egyben a magyar értelmiségiek jóformán 
egészét. Mindegyikükről azt állítják, hogy kettős 
állampolgárok. 

Már csak hab a tortán, hogy az Ukrán Legfelsőbb 
Tanács hivatalos honlapján olyan elektronikus petíci-
ót lehetett benyújtani, illetve rá aláírásokat gyűjteni, 
amelyben kérelmezték a kettős állampolgársággal 
rendelkező személyek Ukrajnából való kiutasítását. 
És mindezt a XXI. században! Október közepére azt 
a petíciót közel hétszáz személy írta alá. Jó, nyilván 
ennyi aláírás nem elég ahhoz, hogy ezt törvényjavas-
latként megszavazzák. Viszont enyhén fogalmazva 
ijesztő, hogy egyáltalán lehetséges ilyen iratot beadni 
és rá aláírásokat gyűjteni. Csak annyi bíztatót látunk 
az egészben, hogy, mint azt Dmitro Tuzsanszkij uk-
rán–magyar kapcsolatokkal foglalkozó szakértő is 
megjegyzi, a Mirotvorec – egyes ukrán politikusok 
nagyon veszélyes politikai játéka ugyan, de nem 
tükrözi az ukrán közvéleményt. Nagyon sok ember 
ellenzi az efféle tevékenységet.

Egy Ungváron vett exkluzív interjúban Pavlo Klim-
kin ukrán tárcavezető erőteljesen állította, hogy az 
ukrán kormánynak nincs köze a magyarok listázá-
sához. A diplomata ezen állítása viszont kétes, amire 
Szíjjártó Péter magyar külügyminiszter nyíltan rá 
is mutatott. A miniszter elmondta: olyan személyes 
adatok kerültek fel a honlapra, amelyek nyilvános 
forrásokból egyszerűen nem érhetőek el, kizárólag 
titkosszolgálati, kormányzati forrásból. Ráadásul a 
szélsőséges honlapot működtető NGO egyik vezető-
je az ukrán titkosszolgálatnál dolgozott korábban. 
A honlapot üzemeltető mozgalom elindítója pedig 
jelenleg is az ukrán kormány alkalmazásában áll. Te-
hát hazugság az az állítás, hogy az ukrán államnak 
semmi köze nincs a honlaphoz.

A kárpátaljai magyar politikum egyetért abban, 
hogy ami most Ukrajnában zajlik, az „gyakorlatilag 
állami támogatással, állami bátorítással végrehajtott 
gyűlöletkampány a magyar nemzeti közösség tagja-
ival szemben”. A tavaszi elnökválasztáson indulni 
szándékozó jelenlegi elnök, Petro Porosenko népsze-
rűségének növelése érdekében adta jóváhagyását a 
gyűlöletkampányhoz.

Az egyre csak lázasodó választási kampánytól füg-
getlenül, a kárpátaljai magyarok nyakába amúgy is 
már hosszú ideje nagy igyekezettel próbálnak szepa-
ratista jelzőket varrni az ukrán politikusok köreiben. 
Az utóbbiak közül egyébként sajnos sokan maguk is 
híven elhiszik a rémhíreket és elősegítik az előítéle-
tek és mítoszok terjesztését Magyarország és Kárpát-
alja magyarjai kapcsán.

Mindezek fényében érthető, hogy aggodalmukat 
fejezték ki a nemrégiben esedékes Magyar Állandó 
Értekezlet (Máért) XVII. plenáris ülésének résztvevői 
is a kárpátaljai magyarság helyzetét ellehetetlenítő 
oktatási törvény és a nyelvtörvény-tervezet, valamint 
a magyar közösséget érintő immár mindennapos at-
rocitások miatt. Ezt tükrözi a testület budapesti no-
vember 16-i ülésén teljes konszenzussal elfogadott 
zárónyilatkozata is.

Bár mindkét ország kiutasított egy-egy konzult, 
mostanra helyükön új tiszteletbeli konzulok tevé-
kenykednek. Továbbá Íjgyártó István, Magyarország 
új ukrajnai nagykövete is az elmúlt napokban meg-
kezdte Kijevben megbízatását. Magyarország megvál-
toztatta a Kárpátalja fejlesztéséért felelős miniszteri 
biztos megnevezését is, hogy ez se akadályozza a két 
ország jószomszédi kapcsolatát, aminek tanúbizony-
ságát Magyarország sok egyéb gesztussal is szünte-
lenül mutatja. Ugyanakkor helyi kárpátaljai lakos 
szemével a fennálló helyzet változatlanul stabilan 
feszültnek mondható. Végeredményben az oktatási 
törvény rendezetlenség mindmáig fennálló.

Mindezeket összevetve és összegezve, ki kell je-
lenteni: ilyen körülmények között nem könnyű ma-
gyarnak lenni Kárpátalján. De megnyugtató tudni, 
hogy a nehéz körülmények között semmiképpen nem 
vagyunk egyedül!

PaLáDi renáta, Ungvár

(http://www.mti.hu ) – Az utóbbi száz év 
jogküzdelmeit felidéző centenáriumi nagy-
gyűlést, a Székelyföldnek területi autonómiát 
követelő tüntetést tartottak vasárnap Sepsi-
szentgyörgy főterén, amelyen a szónokok az 
1918-as gyulafehérvári határozatban tett, máig 
beváltatlan autonómiaígéretet kérték számon 
Bukaresten. izsák Balázs, a demonstrációt ösz-
szehívó Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnö-
ke párbeszédet sürgetett Bukaresttel a székely 
autonómiaigényről. Úgy vélekedett: az lenne 
méltó az 1918-as gyulafehérvári határozatok-

hoz és a jövő évi román uniós elnökségéhez, ha 
a bukaresti kormány nem gyanakvással, ha-
nem párbeszédkészséggel viszonyulna a szé-
kelyek autonómiatörekvéseihez. Egyed ákos 
történészt idézve az SZNT elnöke az eltelt száz 
évből azt emelte ki, hogy a székelység a román 
közigazgatás alatt is megőrizte többségét szü-
lőföldjén. Ez a „székely csoda” nem csak az 
otthonmaradáshoz, a holnap küzdelmeihez ad 
erőt a közösségnek: ez jogosítja fel arra, hogy 
területi autonómiát követeljen szülőföldjén - 
szögezte le az SZNT elnöke.

SZÉKELY NAGYGYŰLÉS SEPSISZENTGYÖRGYÖN

(Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Kolozs-
vár, 2018. november 5.) dublinban tartotta 
november 3-án éves Küldöttgyűlését az Euró-
pai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat (European 
language Equality Network, ElEN), A jelen-
leg 150 taggal rendelkező ELEN 44 nyelvi 
közösséget képvisel, a Küldöttgyűlésen Sán-
dor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke is 
részt vett. 

A Küldöttgyűlés házigazdája az idén 125 
éves évfordulóját ünneplő Conradh na Gaeilge 
szervezet volt, mely az ír nyelv népszerűsítésé-
ért végzi munkáját. A szombati tanácskozást 
Ciarán Mac Giolla Bhéin, a szervezet ügyve-
zető elnöke, valamint Ferran Suay, az ELEN 
elnöke nyitotta meg, majd az ülés első felében 
a meghívott vendégek tartottak előadást. 

Martina Anderson ír európai parlamen-
ti képviselő a Brexit várhatóan negatív ha-
tásáról beszélt az ír- és a kisebbségi nyelvek 
használata kapcsán. Hasonlóan vélekedett Jill 
Evans, walesi európai parlamenti képviselő 
is, aki elmondta: jövőre lesz 20 éve annak, 
hogy az Európai Parlamentben dolgozik, de 
még ez az idő sem volt elegendő arra, hogy ott 
és Walesben hivatalosan is elismerjék anya-
nyelvét. Kiemelte: az online térben is fontos a 
nyelvi- és kulturális sokszínűség biztosítása, 
s ennek apropóján készített nemrég jelentést 
Nyelvi egyenlőség a digitális világban címmel, 
melyet elfogadott az Európai Parlament. Jill 
Evans egyebek mellett felhívta a figyelmet 
arra is, hogy az online térből is eltűnőben van 
néhány nyelv, így például az észt, a lett és a 
litván, majd leszögezte: a hátralévő európai 
parlamenti ciklusban és azt követően is azon 
dolgozik majd, hogy az általa kezdeményezett 
és elfogadott jelentés ajánlásait minél hama-
rabb gyakorlatba ültessék. Ezek közé tartozik 
egy, a többnyelvűség betartásáért és betartatá-
sáért felelős európai biztos kinevezése, vala-
mint egy európai szintű nyelvi-módszertani 
platform létrehozása, mely által a különböző 
szövegek automatikus fordításai lennének el-
érhetők, s amelyeket így a közintézmények, 
a cégek és a különböző szervezetek is hasz-
nálhatnának.

A Küldöttgyűlés keretében az ír és a gall 
nyelvcsaládba tartozó nyelvek helyzetéről 
is hallhattak előadást a résztvevők. Elhang-
zott: az állam könnyebben támogatja az egyéni 
nyelvtanulást az illető kisebbségi nyelvi cso-
port támogatása helyett, és általában túl nagy 

Dublinban ülésezett az ELEN Küldöttgyűlése
hangsúly került a fordításra, holott bizonyos 
szolgáltatásokat már eleve a kisebbségi nyel-
ven is elérhetővé lehetne tenni. 

A felszólalók közül többen is foglalkoztak 
a katalán helyzettel. Az Omnium Cultural 
elnevezésű szervezet – melynek elnökét, Jor-
di Cuixartot immár több mint egy éve letar-
tóztatta a spanyol hatóság – két képviselője, 
Roser Sebastia és Carmen Perez, beszámoltak 
az egy nappal korábban meghozott ítéletről, 
mely alapján Cuixartot 17 év börtönbüntetésre 
ítélték. Mint ismeretes, kilenc katalán vezetőt 
összesen 214 évre ítéltek el, heten pedig kül-
földön tartózkodnak. Az ELEN Küldöttgyűlése 
határozatot fogadott el e tárgyban, s elítélték 
a spanyol kormány katalánok elleni intézke-
déseit, valamint kérték: engedjék szabadon 
a foglyokat, és tartsák tiszteletben a katalán 
népszavazás eredményét. 

A Küldöttgyűlésen felszólaló Sándor Krisz-
tina ismertette a korábbi román tanügymi-
niszter román nyelvoktatására vonatkozó 
rendeletét. Az EMNT ügyvezető elnöke ja-
vasolta: az ELEN szervezzen egy olyan szak-
mai fórumot, ahol oktatási szakemberek meg-
oszthatják a tapasztalataikat arról, hogy a 
kisebbségek számára milyen hatékony mód-
szertan létezik az állam nyelvének elsajátí-
tására. Ennek kapcsán kitért arra is, hogy a 
romániai magyar iskolákban, az általános 
iskolai éveket követően, továbbra sem idegen 
nyelvként, hanem a román iskolákkal azonos 
módszertan szerint tanítják a román nyel-
vet. Felszólalásában Sándor Krisztina kitért 
Beke István és Szőcs Zoltán ügyére is, akik 
immár több mint 120 napja ülnek börtönben, 
részletes indoklás nélkül. Sándor Krisztina 
szorgalmazta további közös projektek kidol-
gozását, és meghívta Székelyföldre – 2020-ra 
– az ELEN Küldöttgyűlését.

A tanácskozáson határozatot fogadtak el 
Tangi Louarn, az ELEN breton alelnöke és 
Sándor Krisztina választmányi tag javaslatára, 
a jövő évi európai parlamenti választásokról, 
hogy az Európai Unió alapértékeit továbbra is 
tartsák tiszteletben, a nyelvi- és a kulturális 
sokszínűséggel együtt. 

A jövő évi Küldöttgyűlés megszervezésére, 
az A Mesá , galíciai nyelvvédő szervezet tett 
ajánlatot, 2019 első felében pedig Brüsszelben 
ülésezik majd az ELEN Választmánya, mely 
idén júniusban – az EMNT meghívására – Ko-
lozsváron tartotta gyűlését.

2018. november 15-én rendezték meg Bu-
dapesten a Diaszpóra Tanács VIII. ülését a 
Várkert Bazárban.  Félreértések elkerülése 
végett nem árt megjegyezni, hogy meghívó-
ként a Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai 
Államtitkárság, Államtitkár szerepelt. A nyu-
gati magyarokat érintő dolgokban Budapesten 
kezdeményeznek és határoznak, többek között 
a bibliai meghívottak – választottak viszony-
latában, kiket érdemesítenek a vendéglátásra. 
Ezzel kapcsolatosan is elhangzottak kezdetben 
kritikus megjegyzések, kérések és ajánlások, 
hogy aztán minden haladjon a kijelölt úton. 
Ma már alig hallhatók ez irányú észrevételek.

A nemzetstratégiát a nyugati magyar világ 
számára úgyszintén Budapesten dolgozták ki a 
nyugatiak érdemleges beleszólása nélkül. Gya-
korlatilag ez annyit jelent, hogy a nyugatiak-
nak meghallgatási joguk van, azaz egyenesen 
miniszterelnöki és miniszterelnök-helyettesi 
szinten kapnak tájékoztatást arról, hogyan 
folynak a dolgok Magyarországon, mi mindent 
tesz a kormány a határon túliak érdekében. A 
meglepő ebben az, hogy Budapesten tisztá-
ban vannak a diaszpóra magyarság helyével 
és helyzetével, ami éles ráérzésre és rálátásra 
vall. Természetesen vannak helyszínlelések; 
nem utolsósorban a kiküldött ösztöndíjasok 
megbízható informátoroknak bizonyulnak.

Tetézi a helyzetet a szinte mindenre kiter-
jedő anyagi gondoskodás, a több, mint 140 
ösztöndíjas révén a helyszíni munkavégzés a 
virtuális magyar élet valamennyi hézagában. 
A magyar kormány megtiszteli a nyugati ma-
gyar szervezeteket azzal is, hogy megosztja 
velük az égető problémákat, s az utóbbi idő-
ben egyre látványosabb sikereit. A nyugatiak 
viszont hálás közönség, felvillanyozva hall-
gatják és tapsolják meg az egyes beszámoló-
kat, közben az elébük kitett Zárónyilatkozatot 
böngészik, milyen kiegészítésekkel lehetne 
esetleg tökéletesíteni. 

Az idei majdnem kifogástalannak bizo-
nyult, ugyanis alig akadt változtatni való, az 
is inkább formai, mint tartalmi észrevételekre 
szorítkozott. Érdemes kicsit elidőzni emellett. 
„A diaszpóramagyarsággal kapcsolatos straté-
giai gondolkodás megerősítése révén jelentős 
lépéseket tettünk a diaszpórában élők rend-
szerszintű és kiszámítható támogatásában, a 
fiatal generáció magyar identitásának és az 
egységes magyar nemzethez való tartozásá-
nak megerősítésében.” A következő mondat 
így hangzik: „A jövőben is közösen kívánunk 
munkálkodni az egyre szorosabban összekap-

A Diaszpóra Tanács VIII. ülése  
a magyar kormány és a diaszpóra viszonylatában

csolódó magyar közösségek életerejének meg-
őrzéséért.” A kulcsmondatszerű megfogalma-
zásból kiemelhetők a közösen és a közösségek 
életerjének megőrzéséért kifejezések.

Mindez nem a bizalmatlanság keltette haj-
lamból következik, hanem két szempontból is 
megfontolásból: a közös munkálkodás együtt-
működést feltételez, aminek különösen abból 
a szempontból van jelentősége, hogy a magyar 
kormány a határon túli magyarok, története-
sen a diaszpóra fennmaradásán munkálkodik, 
s ebben nem árt különbséget tenni a vele és 
érte, ill. a helyette között. A másik pedig ab-
ból következik, hogy a diaszpóra közösségek-
nek nem csak joguk, de kötelességük is a saját 
dolgaikkal való törődés, odafigyelés. Az élete-
rő megőrzése annyit jelent, hogy a diaszpóra 
életképessége ne váljon kérdésessé, nemde 
mindenfajta odafigyelés, törődés, támogatás 
kizárólag ebben a viszonylatban és összefüg-
gésben egyoldalúvá válik, amiből következik 
a ráhagyatkozás, ellanyhulás. Különösen az 
utóbbi nem állhat sem a magyar kormány, 
még kevésbé a magyar közösségek érdekében. 

Örvendetes az egyre szorosabbá váló kap-
csolatok alakulása, de a nyugati magyarok 
nem érhetik be azzal, hogy igénybe veszik és 
elfogadják a magyar kormány gondoskodását, 
ez pedig nem téveszthető össze olyan fokú 
passzivitással, ami idővel „izomsorvadással” 
járhat. Vagyis ügyelni kell a saját dolgaikra, 
s a dignózist saját maguknak felállítaniuk, 
mert csak ennek alapján kockáztatható meg 
a prognózis. A jövő pedig kizárólag áldozatos, 
feladatot és felelősséget vállaló nyugati ma-
gyarok révén képzelhető el. Nagyon impozáns 
és épületes a budapesti seregszemle, de ez a 
nyugati magyarok tevékenységét és teljesít-
ményeit is tükrözze: lássa a magyar kormány, 
hogy életképes közösségekért száll síkra, olyan 
szervezetekért, amelyek változatlanul kiveszik 
részüket az egyetemes magyarság sorsának 
közös alakításában.

Orbán Viktor miniszterelnök beszámoló-
jának zárómondatán megelégedéssel lehetett 
mosolyogni: a dolgok unalmasan jól mennek, 
jelentem.  Végül is örömmel és megnyugvással 
vehető tudomásul, hogy idáig jutott a magyar 
kormánypolitika, éppen ezért az ilyen nyugal-
mas időben kell gondolni arra, mit, hogyan 
kell cselekedni nyugtalanító helyzetekben. 
Ezért nem árt utalni olyan jelekre, amik tor-
zulásokhoz vezethetnek. Ez valamennyi érin-
tettnek elemi érdeke.

Deák ernő

A Finnországi Magyarok Egyesülete (FME) 
kapcsolódási pontokat és kulturális programo-
kat biztosít a Finnországban élő egyre növekvő 
számú magyarság számára. Feladatunknak 
tartjuk ápolni a magyar nyelvet, kultúrát és 
hagyományokat, nemzeti ünnepeink és jeles 
évfordulóink méltó megünneplését, támogat-
ni és segíteni az újonnan jövőket. Szeretnénk 
előmozdítani a fizető tagság és az itt élők kö-
zötti együttműködést, valamint kapcsolato-
kat tartani Magyarországgal és a határon túli 
magyarsággal. Fontosnak tartjuk a kapcso-
lattartást a térség más magyar szervezeteivel 
és szövetségeivel, továbbá együttműködést a 
Finnországban működő magyar külképviseleti 
és finn társadalmi szervezetekkel. 

Egy hivatalos formájú közösségi szervezet 
megalakításának a gondolata már 1992-ben 
felvetődött, amit 1993. március 13-án meg is 
valósítottunk. Működéséhez a szükséges mini-
mális anyagiakat a fizető tagság adja, nagyobb 
rendezvényeinkhez pályázati úton nyerünk 
támogatást.

Az évek során sokféle - mindenekelőtt kul-

25 éves a Finnországi Magyarok Egyesülete
turális – tevékenységet szerveztünk. Támo-
gattunk különféle kezdeményezéseket a ma-
gyar táncháztól kezdve a természetjárásig, ill. 
a gyermekeknek szervezett Bóbita-klubig és 
cserkésztáborokig. Ezek közül ma már sokan 
önálló egyesületként működnek.

Számon tartjuk és lehetőség szerint támo-
gatjuk azokat a tevékenységi formákat is, ame-
lyek nem tartoznak kimondottan az egyesület 
tevékenységi körébe. Ezek között kell említe-
nünk a Finnországi Magyar Gyülekezet tevé-
kenységét, a magyar nyelvű óvodai és isko-
láskorú oktatást, részvételt a Magyar Kulturá-
lis Központ (Magyar Intézet) rendezvényein, 
részvételt a Finn–Magyar Társaság országos és 
helyi szervezeteinek tevékenységében. 

Tevékenységünk fontos részét képezi a kül-
földi magyar egyesületekkel való együttműkö-
dés. Ez elsősorban az északi és balti államok 
magyar egyesületeivel való szoros kulturá-
lis kapcsolattartást jelenti. Tagjai vagyunk a  
NYEOMSZSZ-nak (Nyugat-európai Országos 
Magyar Szervezetek Szövetségének).

Dr. Vilisics FErEnc (alelnök, FME)

Az Ausztriai Magyar Kutatóintézet az Ausztriai 
Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szö-
vetségével és a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszéké-
vel közösen rendezte meg 2018. november 6-án 
„Tokaj szőlővesszein…” című előadását. 

Dr. Blaskó Katalin, irodalomtörténész To-
kaj-Hegyalja Magyarságképét mutatta be a szép 
számban összegyűlt közönségnek. Az előadás a 
18. századi, főleg német nyelvű szövegek alapján 
végzett kutatásán alapult. 

Dr. Blaskó Katalin előadása nagyon informatív 
volt, hiszen többek között azt is megtudhatta a hall-
gatóság, hogy Tokajt már a 18. századi szövegekben 
mint gazdag és fontos bortermelő vidéknek tekin-
tették bel- és külföldön egyaránt. 

A tokaji borvidék a Tisza és a Bodrog folyók talál-
kozásánál, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében fek-
szik, 2002 óta pedig a világörökség részét képezi.

Az est zárásaként több fajta tokaji bort kóstol-
hattak meg a résztvevők. Ízlés szerint kinek a szá-
razabb, kinek az édesebb borok tetszettek, de el-
mondható, hogy az est nagy sikerrel zárult.

KaLMár eszter KCSP ösztöndíjas

Előadás Tokaj-Hegyaljáról
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Flameco-táncos (lángbibe)

Kicsit a népi-urbánus választóvonal mentén 
lehet megtalálni őt, a népnevelőt, a csupaszív 
és -ideg embert. Ismerve és gondolatait követ-
ve nem lehet elhessegetni a gondolatot, hogy 
valamiképpen maga alá temette vagy éppen-
séggel elhaladt fölötte az idő. Nem minősí-
tésnek szánt megállapítás ez, hanem csupán 
besorolás: hol helyezhető el ő 75 éves fejjel. 
Mert bizony, ha körülnézünk, csupa új fejjel 
van dolgunk a közéletben és a médiában. Hol 
vannak a régi „szép idők”, amikor úgy tűnt, 
sok mindennek van esélye az új Magyarország 
arculatának kialakításában, miközben új tí-
pusú közéletiség jött létre, amiben ugyancsak 
körülményes még olyan személyiségekre buk-
kanni, akiknek, ha nem is döntő, de valame-
lyes befolyásuk van napjainkban.

Bármennyire szomorkásan hangzik is ez, 
de le kell írni, ki kell mondani, milyen sod-
rásban van a világ, s ebben Magyarország is. 
Annyira gyors változások követik egymást, 
hogy szinte lehetetlen a helymeghatározás, a 
szereplők pedig egymás után a kulisszák mögé 
szorulnak. A rendszerváltozás körüli időkből 
biztosan akadnak jónéhányan, akik úgy véle-
kednek, ők valamiképpen más Magyarorszá-
got akartak, amiben nekik is megvolt, ill. meg 
lett volna a szerepük.

Valahogy mégis rossz irányban tapogató-
zom Bakos István keresésében, kitapintásá-
ban. Nem politikus alkat, de a II. József értel-
mében vett miniszter, aki szolgált és szolgálni 
akart. Élete csúcsát jelentette, amikor a Ma-
gyarok Világszövetségének főtitkári tisztsé-
gét töltötte be: kezében gyűltek össze a világ 
magyarságának ügyei, kapcsolatrendszere, 
agy- és idegközpont volt, ahol úgy tudta és 
érezte, együtt lüktet a nemzettel. Úgy, hogy 
szolgálta a nemes ügyet. Érzelmekkel telítet-
ten, lelkesen. Ha bárki a közelébe került, meg-

Bakos istván lobogó magyarsága
érezte azt a magyarságot, ami mára mégsem 
az, aminek az 1980-as években indult. Amikor 
– az egypárton kívül – még nem volt senkinek 
sem hatalom a kezében. Egyfajta önzetlenség, 
népi idealizmus hozta össze és tartotta egybe 
a hasonszőrűeket.

Bakos István drámai leváltása megbosszul-
ta magát, mert aki mai helyzetében szemléli 
dédelgetett Világszövetségét, meg kell állapí-
tania: ez lett belőle Bakos István nélkül. Sze-
mélyére nézve biztosan megalázó, elszomorí-
tó, végső fokon mégis inkább elégtételt kapott 
azáltal, hogy mindannak az ellenkezője kö-
vetkezett be, amit ő akart. 

Aztán mégsem hagyta annyiban, s megírta 
azokat a történeteket, eseményeket, amik moz-
gatták a Világszövetséget. Vállalkozása nagyon 
keserű vádemelés nem csak azok ellen, akik 
kibuktatták, hanem azok felé is, akik hagy-
ták, hogy a hanyatlás, szétesés útjára térjen a 
Világszövetség. Ma a jóvátétel azon fajtájával 
köszönthetjük Bakos Istvánt, hogy végső so-
ron mégis ő a nyertes, mert megadatott neki az 
őszinte krónikás szerepe, és ez legalább any-
nyira fontos – hiszen időtálló – mint a főtitkári 
tisztség. Amit ő átmentett, tanulságos kordo-
kumentum, amiből tanulni kell: milyen embe-
ri gyengeségeken fürkészi be magát a bomlás a 
barátinak vélt közösségekbe, amik kezdetben 
a nemzetre esküdtek fel. Kevés ilyen őszinte 
szándékkal feltárt korrajz vehető kézbe.

Bakos Istvánt meg kell süvegelni, mert 
helytállt és feltárt. Kijózanítóan gazdagok 
lettünk általa, aki valóban nem középiskolás 
fokon tanított és tanít, nem csak tegnap és 
ma, de a jövőben is. A sikertelenség ellenére 
beépült ő egészen a néplélekbe, munkáján és 
meggyőződésén keresztül hat tovább, remél-
hetőleg még termékeny éveken át elevenen, 
erőben és épségben. Amicus

Beszélgetés Kecskési Máriával,  
Tollas Tibor özvegyével

Úgy tartja a mondás, hogy híres férfiak mögött 
az asszonyt kell keresni. Ez szinte sohasem merült 
fel Kecskési Tollas Tibor és neje, dr. Kecskési Mária 
esetében. Mindamellett mások is a relációk, már csak 
az ismertség, elismertség szempontjából is. Münche-
ni lakóhelyüktől függetlenül a férj szinte kizárólag 
a magyar nyelvűek között vált híressé mint költő, a 
Nemzetőr főszerkesztője. Felesége, három gyermekük 
anyja meghúzódott a háttérben, legfeljebb a baráti 
körben tudták, hogy ki is Kecskésiné, született Lányi 
Mária. Legfőbb ideje, hogy Tollas Tibor mellett ott 
álljon dr. Kecskési Mária nem csak mint feleség és 
anya, hanem mint nemzetközileg ismert és elismert 
etnográfus, igaz nem magyar, hanem német nyelven.

Származásáról, családjáról mit szabad, kell 
tudni?

Budapesten születtem 1935-ben, katolikus neve-
lésben részesültem. Nehéz állítani, hogy felhőtlen 
gyermekkorom volt. Kilencévesen megértem a német 
megszállást; barátnőm és osztálytársam Schwarz Évit 
sárga csillaggal, majd hirtelen búcsú nélküli távozását 
a falunkból és az oroszok bevonulását, autónk eltu-
lajdonítását.

Tízéves koromban visszaköltöztünk Budapestre 
nagyanyámék házába.

Szüleim középiskolás végzettséggel rendelkeztek, 
kulturált emberek voltak: irodalom, képzőművészet 
és zene iránti érdeklődéssel. Apám üzletvezető volt 
Budapesten a vendéglátóiparban. Miután megháza-
sodott, önállósította magát és az Alföldre költöztek 
kb. 1932-ben. A vasúti vendéglőt bérelte, mellette gaz-
dálkodott, kísérletezett szőlőműveléssel, baromfite-
nyésztéssel. 

Anyám színésznőnek, Thália papnőjének készült, 
családalapítást nem tervezett. Tehetséges volt, Rózsa-
hegyi Kálmán tanítványa, 16 éves korától színpadon 
játszott Ódry Árpád Renaissance színházában. Baleset 
következtében – táncpartnere leejtette – egy csigo-
lyája eltört, így egyéves gipszágyban töltött idő után, 
19 évesen feladta terveit és elfogadta a biztos öbölt, 
férjhez ment apámhoz. Ezután vezette a háztartást, 
gyereket szült majd nevelt két testvéremmel. Csak 
műkedvelő előadásokon lépett fel.

Nyugatra kerülve hogyan került kapcsolatba 
Tollas Tiborral? Emberileg és világnézetileg is egy 
húron pendültek?

Tollas Tibort 1957-ben ismertem meg Bécsben a 
Máltai lovagok által bérelt könyvtár és tanulóterem 
helyiségeiben. Mindketten ösztöndíjat kaptunk a Mál-
tai lovagoktól, egyetemi tanulmányaink támogatásá-
ra. Tollas Tibor hamarosan feladta terveit a Nemzetőr 
c. újság szerkesztése miatt. 

Emberileg és világnézetileg akkor még egy húron 
pendültünk. Jóvátételnek éreztem, ha a sokat szenve-
dett, gyakran felzaklatott idegzetű embernek társa 
lehetek. Nem volt nehéz megszeretni. 

Mikor hozzámentem, tudtam, hogy nem család-
centrikus személyhez kötöm életemet, hanem egy 
mozgalmi emberhez, akinek hivatása Magyarország 
és az ott élő vagy külföldre szakadt magyarság sor-
sával törödni.

A börtönben megfogadta, egész életét annak szen-
teli, hogy egy szabad Magyarországon soha többet ne 
legyen politikai fogoly.

Tollas Tibor a magyar ügynek volt elszánt apos-
tola, mintegy Szent Pálként járta a világot. Hogyan 
viselte el ezt az életvitelt felesége, családja?

A gyakran utazó, otthon is munkájával foglalkozó 
ember mellett nem volt egyszerű az élet.

Különösen a gyerekek szenvedtek attól, hogy a 
papa este beállított vendégekkel, akik bejelentés 
nélkül érkeztek éjszakai szállásra Amerikából.

Miközben egymás után jelentek meg Tollas Tibor-
nak verseskötetei, felesége a családi teendők mel-

lett elvégezte az egyetemet. Milyen szakon végzett?
A bécsi egyetemen etnológiát és régészetet tanul-

tam, majd miután 1993-ban átköltöztünk Münchenbe, 
jártam még négy szemesztert az itteni Afrika-szakon. 
Doktori diplomámat Bécsben 1972-ben vettem át.

Egyetemi tanulmányai után hogyan sikerült el-
helyezkednie a szakmában? Milyen területeken és 
terepeken végzett kutatómunkát?

Az egyetemen én voltam az egyetlen, aki múzeum-
ban kívánt dolgozni; ez egy kicsit lenézett munkakör 
volt a többi kollégák tervei mellett, akik az egyetemen 
szándékoztak tanítani vagy kutatni.

Egyik müncheni professzoromat megkértem, je-
lentsen be a Völkerkunde Museum igazgatójánál, 
hogy szeretnék nála dolgozni. Megtette. Kedvesen 
fogadtak, de elutasítottak azzal, hogy jelenleg nincs 
állás. Három nap múlva jött egy rövid levél az igaz-
gatótól; az után érdeklődött, hajlandó lennék-e egy 
évig az ázsiai osztály terhére fél napot dolgozni a 
múzeumban? Örömmel elfogadtam. Így lett belőlem 
muzeológus, később az afrikai részleg osztályvezetője 
lettem, és majdnem 15 évig igazgatóhelyettes voltam.

Munkaterületem a Szaharától délre fekvő afrikai 
népek tárgyi kultúrája volt, illetve a tradicionális 
afrikai művészet kiállításainak szervezése, kataló-
gusok írása.

1992-ben renoválás miatt évekre be kellett zárni a 
múzeumot, így nyílt lehetőségem  terepkutátásra Af-
rikában. Különösen két néphez jártam vissza 12 évig, 
4–6 hétre Dél-Tanzániába. Onnan egy nagy, de publi-
kálatlan gyűjtemény került a múzeumba, egy bencés 
misszionárius gyűjteménye az 1920-as évek végéről.

Tehetségének és kitartó munkájának eredménye-
ként meg felelő elismerésben részesült. Hol érte el 
a legnagyobb eredményeket, amiket kitüntetéssel 
is jutalmaztak?

Legnagyobb elismerést maguktól az afrikaiaktól 
kaptam. Könyvemet nagy képanyaggal németül ír-
tam, ezt csak kevesen tudták elolvasni, de áhitattal 
fogadták. Sok informátorom képe a könyvben örömet 
okozott, a helyi szertartások mestere fehér cassava 
liszttel fohászokat mormolva beszórta és felajánlotta 
őseiknek.

Szakmai elismerésben nem részesültem, viszont  
kollégáim értékelték munkámat.

Végül térjünk vissza Tollas Tibor személyéhez. Mi 
volt kettőjük között a legkisebb közös nevező, vagy 
a legnagyobb közös többszörös? Mi volt az a közös 
erő, ami végig összetartotta a családot?

Köztünk a legkisebb közös nevezőt terepkutatásom 
jelentette Afrikában. Tibor nehezen viselte el, hogy 
hetekre távol vagyok otthonunktól, noha ő maga 
örökösen úton volt. De világnézeti különbségek is fel-
léptek. Mint az új generáció képviselője (majdnem 15 
évvel vagyok fiatalabb Tibornál), a 60-as évek egye-
temistája, másként gondolkoztam mint ő és munka-
társai. Mi megtanultuk, hogy minden állítást meg kell 
kérdőjeleznünk. 

A legnagyobb közös többszörös érdeklődés a magyar-
ság sorsa iránt (Tibor), érdeklődés az emberiség sorskér-
dései iránt (én). Gyerekeink és az irodalom szeretete.

Biztosan nem könnyű rá felelni, mégis megkér-
dezem: amennyiben el tud vonatkoztatni a szemé-
lyes kötődéstől, hogyan értékeli Tollas Tibort a köl-
tőt, magyart és az embert?

Tollas Tibor mint költö nem tartozik a legnagyobb 
magyar lírikusok közé, de egy kegyetlen kor énekese, 
a börtönélet krónikása, szülőfalujának és a fáknak sze-
relmese.  Talán bekerül a tankönyvekbe két verse és 
tíz sor az életéről, hasonlóan más magyar költőkhöz.  
A „Bebádogoztak minden ablakot” című leghíresebb 
verse mellett talán a „Fából faragott litánia” (Cs. Szabó 
László ezt tartotta egyik figyelemre méltó versének).

Tollas Tibor jó magyar volt, emberszerető, patrióta, 
sovinizmus nélkül.

Az interjút készítette DeáK ernő

A lEGNAGYOBB KöZöS töBBSZöRöS  
– a LEgKiSEbb KözöS NEvEző

Az elmúlt 50 év alatt, amit az egészségügyben 
töltöttem, ha nem is mindennel, de igen csak sok 
problémával, nehézséggel találkoztam. Mint gyakor-
ló klinikai szakorvos, orvosvezető, kórházi főigazga-
tó-főorvos, érdekképviselő, ordinációt vezető, verti-
kálisan és horizontálisan megismertem a betegel-
látás, az intézmények működésének csínját-bínját.

Az egyén felelősségét az öngondoskodást most nem 
tárgyalva, nézzük meg, hogy a beteg, vagy a betegség 
megelőzése érdekében az egészségügyi intézeteket fel-
kereső egyén milyen problémákkal találkozhat. 

A betegeimtől és ismerőseimtől, szinte naponta 
hallom a panaszokat:

- termint kaptam, mégis 2 órát kellett várni, majd 
10 perc múlva az orvos kidobott.

- hiába telefonálok, nem veszik fel.
- termint kérek, de csak 3 hónap múlva kapok.
- sokba kerül a privát ellátás, a biztosító nem fizet 

mindent.
- 20 éve fizetem a betegbiztosítást, de amikor szük-

ségem van rá, privát kell orvoshoz mennem.
- a kórházi ambulancián órákat várok és nagyon 

barátságtalanok.
- nincs szabad ágy, a folyosóra tettek.
- hónapokat kell várni egy műtétre.
- rosszul operált meg az orvos, továbbra is fennáll 

a problémám. 
Ezek létező, naponta elmondott panaszok, ame-

lyekkel felkeresik a betegek a rendelőket. Természe-
tesen mindenre van és lehet találni magyarázatot. 

 Elégedetlen, csalódott betegek keresnek fel azzal 
a rövid szentenciával, hogy „a kórházban eltoltak.” 
Most foglalkozzunk tágabban és konkrétan is az or-
vosi „hibákkal”.

Mindenki volt már, vagy lesz még beteg. Tudjuk, 
hogy az élet igazságtalan; a katalógus szerint kb. 
17.000 különböző betegség van, de egészség csak 1.

Adódik a kérdés; Hogyan vigyázzunk erre az egy 
egészségre?

A probléma nagyon összetett. Ha valaki felteszi a 
kezét és azt várja, hogy az állam, a kormány, az egész-
ségügyi hálózat, azon belül is a kórházak, az orvosok 
megoldják az akut, vagy krónikus betegségeit, meg-
őrizzék az egészségét, hát csalódni fog. 

Az egyén is felelős és aktív közreműködése nélkül 
az ellátó hálózat, még ha tökéletesen is működne, te-
hetetlen. Az egészség megőrzése, visszaszerzése csa-
patmunka, mindenkinek tudása, lehetősége szerint 
ebben aktívan kell közreműködni.

Az egészség-betegség kérdését vizsgálva először is 
szét kell szofisztikáltan szálazni a problémát.

Egyben az egészségügyet felkereső betegek biztosak 

Lerántjuk az egészségügyről a lepedőt
Orvosi működésből adódó komplikációk

lehetnek abban, hogy az orvosok hivatástudattal és sok-
sok tanulással felvértezve igyekeznek a lehetőségeik ha-
tárain belül maximális teljesítményt nyújtani.

A gyógyítás, a betegellátás folyamatában vannak 
emberek, akik ugyanolyan nehézségekkel küzdhet-
nek, mint az őket felkereső betegeik. Betegek lehet-
nek a hozzátartozóik, a gyermekükért rohanni kell 
az óvodába, iskolába, leégett otthon a tűzhely, cső-
repedés van, stb. 

Ennek ellenére, vagy éppen ezért, az orvosok, 
szakdolgozók néha erejük feletti teljesítményt nyújt-
va akarnak megfelelni a kórházakban, rendelőinté-
zetekben jelenlévő kihívásoknak.

Természetesen, azt senki sem hiszi, még kevésbé 
állítja, hogy az egészségügyben, a munka során nem 
történnek emberi, technikai hibák. A legnagyobb gon-
dossággal elvégzett műtéti beavatkozásnál is léphet 
fel komplikáció, nem várt sérülés, műtét utáni, ké-
sőbbi szövődmény.

Aki, akár orvosként, akár egészségügyi dolgozóként 
nem észlelt munkája során fellépő komplikációt, az 
vagy nem dolgozott, vagy nem eleget. A műtétek szá-
mának szaporodásával, a gyakorlat megszerzésével az 
orvosok munkája egyre biztosabb lesz és statisztikailag 
egyre kevesebb komplikáció léphet fel.

Ennek ellenére ismerjük a nagy statisztikai elem-
zéseket. A világ a globalizációnak köszönhetően 
kitágult, lehetőség van az USA, Japán, fejlett európai 
országok adatainak összehasonlítására. Ausztria na-
gyon jól áll. Magyarország, elsősorban objektív ne-
hézségek miatt, elég hátul kullog.

Az okok elemzése helyett, a tényekből kiindulva 
megállapíthatjuk, hogy elégedetten hátradőlni még 
Ausztriában sem szabad. Magyarországon pedig ko-
moly erőfeszítésekre van szükség, ha javítani akarnak 
a morbiditási, mortalitási, demográfiai adatokon és az 
ellátással elégedett betegeket szeretnének.

A kiábrándult, csalódott betegek többnyire az 
egészségügy tárgyi, anyagi és szakember hiánya miatt 
szenvednek. Gyakran az ellátó személyzet hibáinak 
tartják a gyógyulásuk lassú voltát, a fájdalmuk csil-
lapíthatatlan fennállását, a műtétek sikertelenségeit. 
Sok esetben igazuk van, de ezt a kérdést sem lehet 
leegyszerűsíteni.

Élelmes ügyvédek hada biztatja a kiábrándult 
betegeket, az elesetteket, a szerencsétlenül járt pá-
cienseket, hogy „műhiba” miatt vegyenek elégtételt 
és kérjenek anyagi kompenzációt. Amerikában erre 
már egy óriási üzletág épült fel.

Mi a statisztikailag várható és előforduló kompli-
káció és a műhiba közötti különbség?

Ha a nemzetközileg elfogadott szabályok szerinti 

ellátás, műtét történt és ennek következményekép-
pen komplikáció lép fel, úgy hogy az orvos betar-
totta a szakma szabályait, akkor bármennyire is jo-
gosan érez csalódást a beteg, az orvos nem hibás. A 
biológia, nem matematika, valószínűségekkel lehet 
csak számolni. A biológiában a 2 X 2 ritkán 4; gyak-
ran lehet 3,9 vagy 4,1. Az anatómia könyvben meg-
rajzolt erek, idegek és egyéb képletek lefutása az élő 
emberekben eltérő. Mindenki egyetlen individuum, 
nem csak társadalmi, hanem biológiai értelemben 
is. Az orvos, vagy a szakszemélyzet feladata, hogy a 
komplikációkat felismerje. Ezt követően köteles a 
leggyorsabban és a legmagasabb fokon orvosolni, a 
specialistákat értesíteni, őket bevonni a gyógyítás 
folyamatába.

A Wikipédia a műhiba meghatározására a követ-
kezőket mondja: „Foglalkozás körében elkövetett 
gondatlan veszélyeztetés”, ez jogi tényállás, amit a 
bíróság állapít meg. Tehát ha az egészségügyi személy-
zet, orvos, szakdolgozó eltér a szakma írott, íratlan 
szabályától és ebből a betegnek kára származik, akkor 
hibát követ el.

Példák hosszú sorát lehet a médiákban olvasni. 
Here, vese, láb, mell műtéteknél összekeverik a bal-
oldalt a jobb oldallal. Jó állapotban lévő szervet téve-
désből megoperálnak és a betegrészt nem távolítják 
el. Ezek súlyos hibák. Szerencsére nagyon ritkán for-
dulnak elő és remélhetően a jövőben soha sem fognak 
előfordulni.

Tehát összegezésképpen a modern orvostudomány 
az oda nem figyelésből, a fáradtságból, a tapasztalat-

lanságból adódó hibákat – egyre jobban koncentrálva 
és javítva a kontrollt – igyekszik megelőzni. Ennek 
egyik garanciája, hogy a Brüsszeli Bizottság rende-
letben szabályozta az orvosok heti munkaóráinak 
maximális számát. A jövőben nem fordulhat elő, 
hogy a klinikai orvos 120 óra heti munkát végezzen, 
ügyeletet adjon. Ez is optimizmussal töltheti el a kór-
házakat, klinikákat felkereső betegeket, mivel nem 
agyonhajtott, álmos, kiábrándult, kiégett orvosok 
fogadják majd őket.

ProF. Dr. BirtaLan iván Ph.D.

Miről híres Érd? A Wikipédia, az internet enciklo-
pédiája szerint talán arról, hogy „az egyetlen olyan 
magyarországi város, ami egy megye legnagyobb 
városaként nem megyeszékhely”. Különben a néme-
tül Hanselbeck, horvátul Andzabeg névre hallgató, 
Budapest délnyugati csücskével többé-kevésbé ösz-
szenőtt 67 ezer lakosú település nem büszkélkedik 
történelmi vagy kulturális, ill. építészeti érdekesség-
gel, múlttal.

A jövő talán másképp fog alakulni: Érdet válasz-
totta egy osztrák autóipari világcég, hogy felépítse 
az első Grazon kívüli kutatás-fejlesztési központját. 
A motor- és járműtesztelésben, hajtóműrendszerek 
szimulációs technológiáinak fejlesztésében élen járó 
AVL (AV List) 12,5 milliárd forintot ruház be, ehhez a 
magyar kormány hárommilliárd forintos vissza nem 
térítendő támogatást ad – mondta Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter a befektetés bejelenté-
sekor november végén. Dirk Janetzko, az AVL Hungary 
ügyvezető igazgatója szerint a cég a magyarországi 
telephelyet is valódi kompetenciaközponttá kívánja 
fejleszteni. A 350 tervezett munkahely közül 250-et 
mérnökök fognak betölteni. Tehát más autóipari be-
fektetéssel ellentétben Érden nem úgynevezett ösz-
szeszerelő üzem lesz.

Pontosan ez a téma áll az utóbbi évek majdnem 
világnézeti harccá váló viták középpontjában, ha 
autóipari befektetésekről van szó. Mikor júliusban 
bejelentették, hogy a német BMW gyárat épít Debre-
cenben, az első elemzések után csakis erről vitáztak 
a kormánypárti és az ellenzéki szakértők, újságírók. 
Novoszáth Péter közgazdász, egyetemi docens akkor 
kiemelte: „Az amerikai Site Selection című szaklap 
nemrég közzétett rangsora alapján Magyarország a 
világon a nyolcadik legvonzóbb befektetési, beruhá-
zási helyszín. Ebben a rangsorban a kelet-közép-euró-
pai régiót tekintve Magyarország áll az első helyen.” 
És a járműiparra utalva: „Magyarország harminc éve 
folyamatosan tesz azért, hogy az autóipar egyik veze-
tő országa legyen Európában. Ennek eredménye az, 
hogy mindhárom német prémiumautó-gyártó jelen 
lesz gyártási tevékenységével Magyarországon (Audi, 
BMW, Mercedes).”

Természetesen a BMW Debrecenben épülő új gyá-
ra óriási előnyökben részesíti a Hajdú-Bihar megyei 
székhelyet, ahol az előzetes várakozások szerint ösz-
szesen legalább tízezer új állást teremt majd. „Ami-
kor Magyarország benevezett ebbe a versenybe, 
komoly érveket tudott felsorakoztatni az ország 
mellett, így az alacsony adókat, a rugalmas munka-
erő-szabályozást, a duális szakképzést és a színvo-
nalas informatikai, műszaki képzéseket” – mondta 
Szijjártó a bejelentéskor. Az Origo online-portál 
felhívta a figyelmet egy tényre: Magyarország az 
egyetlen ország a világon, ahol a három vezető német 
prémium márkának van gyára, az Audinak Győrben, 
a BMW-nek Debrecenben, a Mercedesnek pedig Kecs-
keméten. „A beruházás nagyban segítheti a kelet-ma-
gyarországi régiók felzárkózását, mivel országos szin-
ten nézve a munkanélküliségi ráta még magasabb a 
keleti megyékben, mint a nyugatiakban.”

Ahol Audi és Mercedes, ott BMW is
Utána folytatódott a vita: Modern ipari állammá 

vált-e Magyarország az autóipar által, vagy összesze-
relő gyarmattá minősítették le? Míg a kormánypárti 
„Figyelő” megpróbálta bizonyítani, milyen jó Magyar-
országnak az autóipar, a portfolio.hu nevű online-lap 
azt emelte ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 180 pont-
ból álló versenyképességi javaslatcsomagjából, hogy 
„Ausztriához, de még a kelet- és közép-európai orszá-
gok átlagához képest is nagyon alacsony a magyar 
gazdaság hazai hozzáadott értéke a termelő ágazatok-
ban”. A 444.hu pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy 
„mennyire kiszolgáltatottá vált a magyar gazdaság az 
autóiparnak”. És így folytatta: „Bár egyre aggasztóbb 
jelzések érkeznek a bolygó jövőjével kapcsolatban, a 
magyar kormányzati politikusokat ez látszólag nem 
nagyon foglalkoztatja.” 

Ami Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisz-
tert illeti, tényleg más szempontok szerint ítéli meg a 
BMW-gyárat, ugyanis „busásan megtérül Magyaror-
szágnak az a több mint 12,3 milliárd forint, amellyel 
a magyar kormány támogatja a BMW debreceni be-
ruházását”. Az MNB szerint teljesen jogosan: A BMW-
gyár építésének hozzájárulása a magyar GDP-hez fél 
százalékpont lehet az építés évében, és utána évente 
további 0,1 százalékpontos emelkedéssel lehet kal-
kulálni, mondta október elején az Origónak Balatoni 
András MNB- igazgató.

Közben autóipari beszállítók egyedül november-
ben két nagy befektetést jelentettek be Magyarorszá-
gon. A műszaki szolgáltatásokban világszerte meg-
határozó Leadec is Debrecenbe, a BMW közelébe köl-
tözne. A német multi holografikus 3D-s szemüveggel 
növelné szolgáltatásainak hatékonyságát, mondta el a 
nemzetközi cég magyar leányvállalatának ügyvezető 
igazgatója a „Világgazdaság”-nak. Dákai Ferenc szerint 
a két év alatt kifejlesztett innováció néhány éven be-
lül a hétköznapi munkavégzés alapeszközévé válhat. 
„A szemüvegen futó alkalmazással a karbantartásra 
váró berendezés és annak alkatrészei háromdimenziós 
képben jelennek meg a virtuális térben, amely ujjakkal 
mozgatható és tetszőlegesen forgatható” – magyarázta.

Ugyancsak novemberben közölte Szijjártó Péter, 
hogy a dél-koreai Doosan Group 4,7 milliárd forintos 
vissza nem térítendő kormányzati támogatással 32 
milliárd forintos autóipari beruházást telepít Tatabá-
nyára. Az építkezés még idén elkezdődik és várhatóan 
2019 második felében ér véget. Az üzem Európában 
egyedüliként fog rézfóliát gyártani elektromos autók 
akkumulátoraihoz.    

Egy budapesti rendezvényen Szijjártó Péter Buda-
pesten új rekordot harangozott be: A tavalyi 8 ezermilli-
árd forintos összeget jelentősen meghaladva a 10 ezer-
milliárd forintot is elérheti a magyarországi autóipar 
éves termelési értéke. A miniszter szerint a rekord azért 
valószínű, mert az eddig érkezett beruházások mellett 
újabb autóipari beszállítók érdeklődnek befektetések 
iránt. A kormány - mint fogalmazott - minden feltételt 
megteremtett annak érdekében, hogy Magyarország 
az autóipar innovatív korszakában is sikeres lehessen, 
támogatja az elektromos és önvezető autók fejlesztését, 
gyártását és elterjedését. M.P.

Az Európai Parlament 2018 februárjában nagy több-
séggel azt a döntést hozta, hogy meg kell szüntetni az 
évi kétszeri óraátállítást, és a téli időszámításra kell 
átállni. A végrehajtásért felelős Európai Bizottság, 
azonban szükségesnek látta megkérdezni az Unió pol-
gárait is. Mindjárt februárban egy internetes felületen 
kérdéseket tettek fel, az óraátállítás megszüntetéséről, 
és arról, melyik időszámítás (téli, nyári) állandósítását 
szeretnék bevezetni. A konzultáció online valósult meg. 
Mindjárt az első napon az európai polgárok részéről 
óriási érdeklődés nyilvánult meg a szavazás iránt. A 
számítógépes rendszer nem bírta a terhelést és három 
napra elérhetetlenné vált. A konzultáció 2018 augusz-
tusában fejeződött be, amelyen 4,6 millió állampolgár 
vett részt. Ezeknek döntő többsége, 84 százalék (3,8 
millió állampolgár) a szezonális óraátállítás megszün-
tetése mellett szavazott. Az Európai Bizottság elnöke 
ennek alapján, azt nyilatkozta a német köztévében, 
hogy az emberek akaratának megfelelően meg kell 
szüntetni az évenkénti kétszeri óraátállítást és át kell 
térni az állandó nyári időszámításra. Ez a javaslat ke-
rült az Európai Bizottság elé. A Bizottság elfogadta az 
óraátállítás megszüntetésének tervét, de úgy határo-
zott, hogy az egyes tagállamok maguk döntsék el, hogy 
a téli vagy a nyári időszámítást kívánják-e országukban 
bevezetni. Jövő év, tehát 2019 áprilisig minden tagál-
lam jelezné ezen szándékát. A nyári időszámításra való 
utolsó kötelező átállás a terv szerint 2019. március 31-
én lenne. Ezután a téli időszámításra való átállást vá-
lasztó tagállamok 2019. október 27-én egy utolsó sze-
zonális átállítást még alkalmazhatnak. Az így kialakult 
tervet az Európa Parlamentnek és a Tanácsnak kellene 
elfogadnia 2019 márciusáig. Ámde az EU fogaskerekei 
ezt a számukra túl gyorsnak ítélt tempót, nem bírják 
követni és rögvest beindultak a fékek.

A kérdés gyakorlati végrehajtásának megvitatásá-
ra a soros EU-elnökséget adó Ausztria, 2018. Október 
22-re, informális találkozóra, Grazba összehívta az EU 
közlekedési minisztereit, akikhez általában az időszá-
mítási ügyek is tartoznak. Ezen kiderült, hogy nem csak 
az osztrák elnökség, de a miniszterek többsége is az 

óraátállítás. Hol marad az ember?
átállítás 2021-re történő halasztását javasolják. Az is 
kiderült, hogy ahány ország annyi elképzelés. Egyes 
országok a nyári, mások a téli időszámítást állandósí-
tanák. De vannak olyanok is akik a döntést továbbra 
is Brüsszelre bíznák. Megszólaltak a légitársaságok 
lobbistái is, akiknek a repülőmenetrendek átállításá-
ra minimálisan 18 hónapra lenne szükségük. A számí-
tógépes rendszerek üzemeltetői pedig a rendszerek 
összeomlásától tartanak a sokféle időszámítás alkal-
mazása miatt. Egyszóval, ma már biztosra vehető, hogy 
2021 előtt nem szüntetik meg az óraátállítást. 

Az emberiség a létezése óta, több évezreden keresz-
tül a csillagászati megfigyeléseken alapuló természe-
tes időben folytatta életét. Ez rögződött a génjeiben. 
Mindössze száz éve (1916-ban Németországban és az 
Osztrák Magyar Monarchiában) kezdték el az évszakok 
változásához kötődő óraátállítást, amelyet kisebb-na-
gyobb szünetekkel Európában továbbra is alkalmaz-
nak. Tudományos kutatások százai, ezrei már többször 
bizonyították, hogy a millió év alatt rögzült rendszere 
az emberi szervezetnek, röpke száz év alatt nem tud 
úgy alkalmazkodni a mesterségesen változtatott idő-
számításhoz, hogy ne legyenek problémái. Ezeket hosz-
szan lehetne sorolni. Egy idézetet azonban engedjen 
meg a tisztelt olvasó. A Magyar Alvás Szövetségnek az 
óraátállítással kapcsolatban kiadott közleményében 
ez áll: „Az évi kétszer történő óraátállításnak az EU-
ban történő megszüntetése alvás-egészségügyi szem-
pontból pozitív fejlemény. Az alvás és az ébrenlét év-
ezredeken át kialakult természetes ritmusának, a 
cirkadián ritmusnak a mesterséges (intézményes) 
megzavarása ugyanis az emberi szervezetre nega-
tívan ható fáziseltolódási következményekkel jár.” 
A cirkadián ritmust az élőlények egy napi biológiai 
órájának nevezik.   

Elsősorban tehát az ember, mint olyan, természet 
által kialakult adottságait kellene szem előtt tartani, 
hogy megmaradhasson a komfort érzete. A menetren-
dek és a számítógépek átállíthatók a változások észle-
lésére, de az emberi szervezet működése nem progra-
mozható. Ma még nem !!! 

                                                                                       
vasa

A Külügyi és Külgazdasági Intézet és a Kisebb-
ségekért – Pro Minoritáte Alapítvány rendezésében 
Duray Miklós, Martonyi János és Németh Zsolt köz-
reműködésével Budapesten a Külügyi és Külgazda-
sági Intézetben került sor 2018. november 5-én Csóti 
György Magyarok Európában c. gyűjteményes köte-
tének bemutatására.

Martonyi János volt külügyminiszter, Németh 
Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnö-
ke és Duray Miklós író mutatták be Csóti György új 
könyvét, amely nemzetünk ezredfordulós küzdelmeit 
taglalja. A szerző az MDF egyik alapítója volt s a kö-
zelmúltban zágrábi magyar nagykövetként szolgált.

A  Magyarok Európában,  a Kairosz  kiadványa,  
javarészt  korábban közölt tanulmányok  és  cikkek 
gyűjteménye,  de tizenöt százalékban  új  anyagot is 
tartalmaz. Azt taglalja, hogyan alakult Magyarország 
önálló külpolitikája 1989 után. A magyar történelem 
fontos harminc évét fogja át. Történészek számára 
hasznos forrásmunka, hiszen  személyes  tapasztala-
tok teszik hitelessé. Skálája széles:  az  MDF létrejöt-
tének részleteitől, az  Antall-kormány megalakulásán 
át, a jugoszláv polgárháború leírásáig.  Tagolódása 
hármas:  Európa, a regionális politika és a határon 
túli közösségekre kiterjedő nemzetpolitika.

Martonyi János szerint a magyar külpolitika az el-
következő évtizedekben változatlanul elsősorban er-

Könyvbemutató kapcsán
ről fog szólni. Tartalmaz a kötet néhány  anekdotikus  
visszaemlékezést  is. Antall József így mondta el Csóti 
Györgynek, miként szűnt meg a Varsói Szövetség:

„Gorbacsov beszélgetett, nem figyelt oda amikor 
felolvastam a magyar  javaslatot. Mikor elhallgattam, 
felnézett és azt mondta: haraso. Hát így lett vége a 
Varsói Szövetségnek.”

Aki Antall József személyiségéről akar többet 
tudni, annak különösen jó forrásanyag található a 
könyvben S arról is, mi volt Magyarország szerepe 
az átalakulásban, amely persze, mint Martonyi János 
rámutatott, még ma sem zárult le.

Németh Zsolt örömmel nyugtázta, hogy a rendszer-
váltók kezdik közzétenni a dokumentumokat. De egye-
lőre még nincs egy polcnyi sem. Csóti György kötete  bi-
zonyítja, milyen érdekességek  kerülhetnek  napvilágra, 
például  egy 1993-as  MDF-es  irat,  amely azt  javasolta: 
„Óvatosan nyissunk a Fidesz felé. Persze csak lassan.”

Különös tekintettel Duray Miklós részvételére, 
a panel számára feltett kérdések  között elhangzott, 
hogy a határon túli magyar közösségek körében egyre 
több szó esik az autonómia  esélyeiről. Csóti György is 
úgy véli, hogy egyelőre a teljes és átfogó jogvédelem 
a legfontosabb. Ami pedig az elmúlt harminc év 
általában összegezhető tanulságát illeti, a történe-
lem mozaikkövekből  áll össze, s ezek mindegyike 
fontos lehet. sárKözi Mátyás

XX. Bécsi Magyar Táncháztalálkozó
A bécsi Napraforgók Néptáncegyüttes 2018. no-

vember 17-én rendezte meg a jubileumi XX. Bécsi 
Magyar Táncháztalálkozót. A házigazda néptánc-
együttes idén is több népzenésszel, néptáncokta-
tóval és együttessel összedolgozva egy egész napos 
programmal várta az érdeklődőket. 

2018 harmadik szombatja nagy nap volt a Napra-
forgók Néptáncegyüttes életében, hiszen idén immá-
ron 20. alkalommal rendezhették meg a bécsi magyar 
kulturális élet egyik meghatározó eseményét, a XX. 
Bécsi Magyar Táncháztalálkozót. A rendezvény több 
éves sikerét mi sem mutathatná jobban, minthogy 
az elmúlt évek megszokott helyszínét, a Collegium 
Hungaricumot kinőve, már tavaly óta a 6. kerületi Ve-
ranstaltungszentrum Mariahilf ad otthont a Táncház-
találkozónak. 

Délután fél három felé gyermekek és szüleik kezd-
ték ellepni a königseggassei rendezvénycentrum 
nagytermét, hiszen három órától gyermektánc vette 
kezdetét. A tánc mellett kézműveskedésre is volt le-
hetőségük a legfiatalabb vendégeknek. 

A nagyteremben eközben tovább folyt a mulato-
zás.  Sipos Tibor, a Napraforgók Néptáncegyüttes tagja 
moldvai táncokkal ismertette meg a táncolni vágyó 

gyerek és tini közönséget. A felnőtt táncoktatáson 
matyó, szászcsávási cigány és kalotaszegi táncokkal 
ismerkedhettek meg az érdeklődők.

A gálát Németh Júlia, a Napraforgók Néptáncegyüt-
tes elnöke nyitotta meg köszöntőjével, majd átadva a 
szót, dr. Nagy Andor, bécsi magyar nagykövet méltatta 
beszédében az együttes 20 éves kiváló munkáját. A 
gálaműsort Nagy Dániel és Kalmár Eszter, a Naprafor-
gók alelnöke konferálta. 

Az egyesület három csoportja, a felnőtt Naprafor-
gók, az Ifjú Napraforgók és a Napraforgócskák mellett 
olyan együttesek és tánctanárok léptek színpadra, akik 
a Napraforgókkal az elmúlt 20 évben szoros barátságot, 
számos közös munkát tudhatnak maguk mögött. 

A 2018-as év nemcsak a táncegyüttes jubileumi 
gálája miatt volt fontos az együttes számára. Száz 
évvel ezelőtt ért véget az I. világháború. Tőkés Zsolt 
és Edit (H)őseinkre emlékezve című válaszúti tánc-
színházi előadásával az együttes az elesett hősökről 
valamint az elszakadt családokról szeretett volna 
megemlékezni.

Eme műsorszám után maga a Tőkés házaspár gyi-
mesi táncokat mutatott be az Üsztürü zenekarral kí-
sérve. A Napraforgócskák Marczis Krisztián és Kele-

men Réka vezetésével „Egy kendő há-rom” címmel 
gyermekjátékokat mutattak be. A 2011-ben Biró Judit 
által alapított Napraforgócskákból mára kivált Ifjú 
Napraforgók „Lánytáncoltatót”, majd a felnőttekkel 
együtt gömöri karikázót adtak elő. A felnőtt Napra-
forgók Oláh Attila „Nyuszi” „Csontok közt is” című 
koreográfiáját a Dűvő zenekar gömöri muzsikájára 
ropták. Maga a koreográfus is megvillantotta táncos 
tehetségét egy botoló erejéig. Oláh Attila, a pozsonyi 
Ifjú Szívek volt vezetője jelenleg a dunaszerdahelyi 
Csallóközi Táncegyüttest vezeti, valamint a Napra-
forgók rendszerinti táncoktatója is egyben. 

A bécsi Délibáb Táncegyüttes Vág-Garam közi 
táncokkal lépett a színpadra. Az 1947-ben alapított 
csoport Linczenbold Maximilian és Szabó Rubinka 
koreográfiáját mutatta be.

A győrszentiváni Cserók Táncegyüttessel több, mint 
10 éve dolgozik együtt a házigazda Napraforgók. Eme 
szoros barátságot és együttműködést bemutatva közö-
sen szászcsávási cigánytáncokkal kápráztatta el a nagy-

közönséget a két együttes. Tőkés Zsolt és Edit, valamint 
az Üsztürü zenekar sem maradhatott ki a produkcióból. 

A XX. Bécsi Magyar Táncháztalálkozó gálaestjét 
egy közös kalotaszegi örömzene és örömtánc zárta. 
Varga István „Kiscsipás” és zenekara, a Dűvő és Üsz-
türü zenekarok, Muszka György és Ilona, Cserók és 
Napraforgók Táncegyüttesek, a Gálaműsor fellépői 
valamint egykori és mindenkori bécsi táncházasok 
léptek színpadra. 

Egy ilyen nagyszabású rendezvényen nem marad-
hatott el a köszönetmondás sem. Orbán-Németh Zsu-
zsanna, a Napraforgók Néptáncegyüttes alapítója, volt 
elnöke és jelenlegi művészeti vezetője valamint test-
vére Németh Katalin, volt pénztáros áldozatos munká-
jának gyümölcse, hogy az együttes már két évtizede 
működik. Az egyesület vezetői, a Napraforgók együt-
tes tagjai és segítői mind hozzájárultak, hogy immár 
20. alkalommal rendezhették meg a bécsi magyar 
kulturális élet egyik legkimagaslóbb rendezvényét. 

KaLMár eszter, KCSP ösztöndíjas
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Őrangyal

JELEN SZÁMUNK KÉPEI
A fényképészet varázsa, avagy akinek  

a fotózás a vérében van
Uzsák zoltán pirkadó érdeklődése valami-

kor tizenéves korában kezdődött, amikor a 
családi gépen készített felvételei filmjét saját 
maga hívta elő, és nagyította ki a képeket. 
Egyidejűleg önszorgalomból sajátította el a 
fényképezés csínját-bínját, amihez hozzá-
tartozott a saját fényképezőgépek egyre jobb 
teljesítőképessége is. Minőségi váltást jelen-
tett számára 31 évesen az 59.000 forintos lot-
tónyeremény, amiből először vásárolhatott 
nyugati gyártmányú gépet. Fejlődésének út-
ján így jutott el 2004-ig, amikor is átváltott 
a digitális fotózásra.  

Sem kiképzése, sem pedig mestersége te-
kintetében nem tartozik a profik közé, akik-
nek kenyérkeresetük a fotózás. Így alkotókö-
zösségbeli tagsága ellenére kötöttség nélkül 
egyéni úton halad. A kedvtöltés szabadsá-
ga révén ténylegesen akkor és úgy fényké-
pez, amihez éppen kedve van. talán éppen 
ebből kifolyólag sikerült felszínre hoznia 
és kifejlesztenie azt, ami – úgy látszik – a 
vérében van. Ennek megfelelően, vagy ép-
penséggel ettől függetlenül el kell tűnődni 
képein: egyrészt meglep mesterségbeli fel-
készültsége, másrészt figyelemkeltők felvé-
telei. felmerül természetesen az örökösen 
vitatott kérdés: vajon művészet-e a fotózás? 
Minden különösebb elméleti magyarázat nél-
kül „még a vak is látja”, hogy uzsák Zoltán 
nem csak meglát, hanem láttat is. amennyi-
ben összehasonlítjuk a felvételeket a felvett 
tárgyakkal, jelenetekkel, feltűnik a kettős-
ségből adódó különbség az eredeti és a meg-
örökített „késztermék” között. uzsák Zoltán 
odáig merészkedik, hogy az „eredeti”, vagy-
is reális tárgyaknak új megjelenési formát, 
sőt, tartalmat is kölcsönöz. a „közönséges” 
reprodukciótól mintegy szürrealista módon 
eljut az „átváltozásig”, amikor az objektumok 
nem eredeti önmaguk, hanem legfeljebb arra 
következtetve mintegy közvetítő szerepet töl-
tenek be, jelképpé válnak. uzsák Zoltánnak 
ez erős oldala, annak ellenére, hogy sohasem 
veti el a sulykot, hanem szerényen a felvett 
tárgyak, jelenetek eredetijének megfelelően 
címkézi őket. 

amikor a festészettel, grafikával vetjük 
össze a fotózást, uzsák Zoltán esetében meg-
győ ződéssel állítható, hogy igenis művészet a 
fényképészet. az előbbi két műfaj – legalább-
is a fényképezés előtti korokra gondolva – 
lényegében rögzít, tehát statikus jellegű, a 
fényképészet viszont feltétlen dinamikusnak 
mondható, feltéve, hogy a fotográfus, bár na-
gyon reálisan tárgyakat lát meg, csakhogy 
már a kiválasztással kezdődik az a folyamat, 
ami aztán a kidolgozásig alkotási fázisokon 
megy át, olyannyira, hogy az egyes felvételek 
az említett összefüggésben mozgásban van-
nak az eredeti és az „átmásolt”, de inkább 
átváltoztatott meglátások között.

Uzsák zoltán több csoportos és egyéni ki-
állításon, kiadványok illusztrátoraként is bi-
zonyította tehetségét és felkészültségét. „Hó-
bortjával” arra is képes, hogy a művészetről 
elemző gondolatokat ébresszen a szemlélő-
ben: íme ez, ilyen a fotózás, híd a meglátott 
valóság és kiválasztott, majd átváltoztatott 
tárgyak között. 

Uzsák zoltán mindamellett a bécsi Napló 
tördelőszerkesztője.

A dolgozat genetikailag és tipológiailag elté-
rő nyelvek lexikai kontaktus jelenségeit vizsgálja 
az adott nyelvek létezésének természetes formái, 
a nyelvjárások tükrében. Az effajta megközelítés 
hiteles képet nyújt a lexikai elemeknek az egyik 
típusú nyelvből a másikba való, spontán mó-
don történő bekerüléséről, a nyelvek és kultúrák 
érintkezéséről. Jelen cikkben a szláv és a magyar 
nyelvterület határait érintő nyelvi kontaktusok 
bizonyos jelenségeivel foglalkozunk. A vizsgálat 
során felhasználjuk egy nagy nemzetközi szláv 
projekt, a Szláv Nyelvatlasz (Общеславянский 
лингвистический атлас) munkálatai során szer-
zett tapasztalatainkat. A kutatás fő eredményének 
a szlávok által lakott területek egyes szláv nyelveit 
felölelő 853 vizsgálati helyszín nyelvjárási jelensé-
geinek komplex feldolgozását tekintjük, amelybe 
a Magyarország, Románia, Moldova, Lettország, 
Észtország, Olaszország, Ausztria, Albánia, Gö-
rögország és Törökország területén élő szláv ere-
detű népesség lakta térségeket is bevonták.  

A szláv nyelvek nyelvjárásainak átfogó vizs-
gálatára 1929-ben az 1. Szlavisztikai Kongresz-
szuson Prágában tett javaslatot Antoine Meillet 
(1866–1936) és Lucien Tesniére (1893–1954). Az 
egyes nyelvjárások teljes körű feldolgozásának 
módjáról a 4. Szlavisztikai Kongresszus határo-
zott 1958-ban, minden térség kitöltött 3454 je-
lenséget vizsgáló egységes kérdőívet, ennek során 
az egységes fonetikai átírás elveit alkalmazták. A 
terepmunka 1973-ban fejeződött be. 

A szlovák és a magyar nyelvjárások természe-
tes érintkezéseinek egységesítő szempontú, tér-
képes módszerrel ábrázolt eredményei főként 
a  következő kiadványokban követhetők nyo-
mon: Atlas slovenského jazyka [Szlovák nyelvat-
lasz], Atlas slovenských nárečí v Maďarsku [Ma-
gyarországi szlovák nyelvjárások atlasza] (1983), 
Atlas ľudovej kultúry Slovákov v Maďarsku – A 
magyarországi szlovákok népi kultúrájának atla-
sza (1996). A szóban forgó történeti- nyelvtudo-
mányi kérdéskört a magyar nyelvtörténet is vizs-
gálta, mégpedig összehasonlító és etimológiai 
szempontból. Az alapvető forrásművek Kniezsa 
I. (1974), Melich J. (1910), Gregor F. (1987), Ki-
rály P. (1993), Lizanec, P. (2003), Dzendzelivski, 
J. (1960, 1993) nevéhez fűződnek.  

A jelen cikkben terjedelmi okokból a szlo-
vák dialektológiai csoporttal feldolgozott kö-
tetből néhány kiválasztott jelenséget mutatunk 
be (Общеславянский лингвистический атлас 
2012, a többi megjelent kötetek elektronikus vál-
tozatát lásd a http://www.slavatlas.org/publica-
tions.html. oldalon). A szláv és a nem szláv et-
nikum régmúltba nyúló nyelvi érintkezéseiről a 
mindennapi élet témakörébe tartozó szavak közé 
tartozik a kelet-szlovákiai nyelvjárásterületen el-
terjedt valal nyelvjárási szó, melynek eredetét a 
magyar falu szóalakban kell keresnünk. A valal 

Pavol Žigo

Magyar elemek a Szláv Nyelvatlaszban
szónak a szlovák nyelvjárásokban való előfordu-
lása Sima F. dolgozatából (SIMA 1969: 24–37) 
tűnik ki, hogy a „kisebb vidéki lakott terület”-et 
jelölő valal vonatkozásában a szlovák nyelvjá-
rásterületet ért legmeghatározóbb külső hatás a 
kelet-szlovákiai nyelvjárások déli vidékeitől egé-
szen a mai Szlovákia északkeleti részén található 
ukrán nyelvjáráshatárig jelentkezik.

A vizsgált területek nyelvi érintkezésének ha-
sonló példája a „növényt gyökerestül eltávolít” 
jelentésben használt ortuje/irtuje ige, amely a 
magyar irt hatásának következtében honoso-
dott meg a kelet-szlovákiai nyelvjárásokban, az 
észak-magyarországi területek szlovákok lakta 
vidékein és a közigazgatásilag Ukrajna területén 
található ungi nyelvjárásokban.

Az előzővel párhuzamos tendencia figyelhető 
meg a szőlőművelés szókészletében is: a vizsgált 
területeken „szőlőbogyók kocsányostul” jelen-
tésben használatos firt kifejezés a fürt szóból. A 
közép-szlovákiai és a nyugat-szlovákiai nyelvjá-
rásterületek megőrizték a szláv eredetű strapec 
megnevezést. 

Nyelvtörténeti, kultúrtörténeti és dialekto-
lógiai szempontból eltérő eredményt mutatnak 
azok a kontaktusjelenségek, melyek az olyan me-
zőgazdasági termények megnevezéseiben követ-
hetők nyomon, amelyek mindkét vizsgált nyelv-
ben idegen eredetűek. Jó példa erre a török ku-
kuruz (OLA 2012: 143) megnevezésből származó 
kukorica. A kontaktusterületek kelet-szlovákiai 
nyelvjárásaiban és az ungi nyelvjárásterület uk-
rán nyelvjárásaiban a növény tipikus neveként a 
tengerica (magy. tengeri) terjedt el, melynek való-
színűsíthető motivációja a „tengerentúlról szár-
mazó növény” lehet. 

Az a néhány példa, amelyen bemutattuk a két, 
genetikailag és tipológiailag eltérő nyelv termé-
szetes érintkezésének következményeit, csak sze-
rény hozzájárulás a közös földrajzi és történelmi 
térben egymás szomszédságában élő etnikumok 
sokrétű vizsgálatához. A szláv nyelvjárásterüle-
tek egyes vidékein előforduló idegen eredetű sza-
vak azonban nem adnak okot arra, hogy meg-
kérdőjelezzük a vizsgált területek lakosságának 
nyelvi identitását. A nem szláv – esetünkben ma-
gyar eredetű – szóalakok használata nyelvközi és 
interkulturális kapcsolatokról tanúskodik, s első-
sorban hangtani és szóalkotási átvételek mutat-
koznak bennük. E folyamatok eltérő intenzitás-
sal zajlottak a Magyar Királyság évszázadaiban, 
különösképpen a kapitalizmus idején. A nyelv-
földrajz, a nyelvek természetes érintkezésének 
bemutatása, valamint a kölcsönös hatások nyel-
vi következményei hű képet festenek a különbö-
ző etnikumok együttéléséről, valamint a múltat 
érintő társadalmi és gazdasági fordulatok nyo-
mán lezajlott nyelvi változásokról. 

Szlovákból fordította: Miszad Katalin

József Attila köztudottan több városban is foly-
tatott egyetemi tanulmányokat. Így Szegeden, 
ahol költeményei miatt eltanácsolták, Bécsben, az 
1925–1926-os tanévben és Párizsban az 1926–1927-
es évfolyamban. Minderről az irodalomtudomány 
évtizedek óta fáradhatatlan munkával gyűjt össze 
adatokat és ugyanilyen fáradhatatlanul próbálja ér-
telmezni azokat. József bécsi tartózkodásával kap-
csolatban mindennek ellenére számos homályos folt 
létezik. Így például mindmáig nem tisztázott kérdés, 
hogy pontosan mikor érkezett Bécsbe. Bizonytalan 
mikor került Kassák Lajossal vagy Hatvany Lajossal 
kapcsolatba. Ha József Attila leveleit, tehát a korabeli 
dokumentumokat nézzük, Kassákkal már a bécsi tar-
tózkodás elején, hiszen Erg Ágostonon keresztül már 
József Bécsbe érkezése előtt is kapcsolatban voltak 
és ezért ő feltehetőleg megérkezése után hamarosan 
kereste a találkozást, Hatvanyval viszont a bécsi tar-
tózkodás végén.

A bécsi tartózkodással kapcsolatba hozható for-
rások mára – az események után több mint kilenc-
ven évvel – ismertnek tekinthetők. Összefoglaló 
értékelésükre kétszer került sor, Bokor László által 
1963-1964-ben és Szabolcsi Miklós által 1977-ben. 
Mindkét szöveg alapos, de végleges rendet ők sem 
tudnak teremteni a források sokfélesége és ugyan-
akkor hiányossága miatt.

A probléma egy eddig ugyan nem publikált, de 
nem ismeretlen, hiszen a Petőfi Irodalmi Múzeum 
és a Magyar Tudományos Akadémia munkatársai 
kezén átment, dokumentum alapján is érzékelhető.

Vajda Sándor az 1920-as éveket Bécsben töltöt-
te. Közgazdaságtant tanult, belépett a Kommunista 
Pártba, Kassák Lajos Ma-jának volt a munkatársa. 
A valamikori Kelet-Magyarországról, az akkori Ro-
mániából származott. Szintén Erdélyből származó 
diáktársán, a József Attilát Szegedről ismerő Erg 
Ágostonon keresztül ismerkedett meg Józseffel is. 
József Attilára vonatkozó emlékeiről Vajda Sándor 
két rövid szöveget publikált magyarországi folyóira-
tokban, és az Érik a fény című kötet tanúsága szerint 
szóban adott felvilágosítást annak írójának, Szabol-
csi Miklósnak.

Vajda Sándor a Magyar Tudományos Akadémia 
levéltárában őrzött visszaemlékezéseit 1968-tól írta, 
a József Attilára vonatkozó részt kb. 1971-ben. Vajda 
a kéziratokat a Petőfi Irodalmi Múzeumnak adta, az 
intézmény korábbi igazgatóján, Illés Lászlón keresz-
tül 1979. május 24-én, tehát július 14-i halála előtt 
kevesebb, mint két hónappal. Vajda szövege egyér-
telműen magán viseli az elmúlt évtizedek nyomát. 
Amit a szerző tematizál is: 

„[…] Attila halott, betegségében más utat nem 
látott maga előtt, halálában megnőtt, mint a hegy, 
mentől messzebb kerülünk tőle, annál jobban lát-
szik kiemelkedő csúcsa a környező magaslatok 
között. Attila helye ma vitathatatlan, később még 
kevésbé lesz vitatható. Ma mindenki barátja volt 
és melegedik a fényében. Én nem voltam barátja. 
Csak ismerőse, sorstársa. Szintén koldus. Én havat 
lapátoltam. Ő újságot árult. Ő koplalt. Én is. Guszti 
néha csomagot kapott Szegedről vagy Szigetről? Ak-
kor telezabáltuk magunkat hazaival. Újságot árult a 
Wäh ringerstrassén, Alserstrassén menetelve, állan-
dó sarki árus nem volt. Gyakran ült a bécsi egyetem 
központi épülete az aula baloldalán az óriási asztal 
mellett húzódó padon. Ceruzával rótta egy papirosra 
a sorokat, huzdogálva, javítgatva a szavakat. Mellet-
te a hivatalos íveket töltögető diákok, vagy leckére, 
vizsgára várakozó, könyvekkel, füzetekkel, néha 
egy randevúzó pár. Őt mindez nem érdekelte. Irt. 
Haragudott, ha arra menve, vállára ütöttem, vagy 
mellé ültem. Úgy látszik, nem voltam megfelelő a 
múzsa szerepére. Tudta, hogy szívesen hallgatom 

KóKai Károly

József attila bécsi évei
verseit, néhányat elkértem tőle, hogy lemásoljam 
magamnak. Ő maga ideadta lemásolva őket. Nem 
jutott idő és alkalom arra, hogy összemelegedjünk.”

Vajda tehát tárgyilagosságra törekszik, az elmúlt 
idő – például irodalomtörténeti szempontból – fon-
tos eseményeinek korrekt érzékeltetésére. Ugyanak-
kor természetesen szövegével valamit közölni szeret-
ne, amit ő lényegesnek, helyesebben a lényegnek, az 
igazságnak tart. A kialakult kép korrigálását célozza 
meg, ugyanakkor hagiográfiai jellegű. Vajda szemé-
lyes szempontját emeli ki, ezzel tanú szerepét erősíti 
meg. Érzékletes képet ad József bécsi megítéléséről:

„[...] kesőbb elidegenedés lett József A. és a bécsi 
baloldali diákok között, mert ő a Collegium Hunga-
ricumban kapott valami foglalkozást. A Collegium 
Hungaricum nekünk a magyar állam hivatalos szer-
ve volt, oda csak hétpróbás emberek kerültek – a 
magyar állam a Horthy, a fehér terror, a Collegium 
stipendiumosai pedig ennek a rendszernek a részei. 
A numerus clausus miatt külföldre kényszerített diá-
kok és az emigráns ifjak nagyon rossz néven vették, 
hogy J. A. odaszegődött. Nem kérdezték, mit csinál 
ott, cipőt pucol-e vagy krumplit hámoz-e a gulyás-
hoz, elég volt az, hogy oda bejárt. Én se tudtam, hogy 
mivel foglalkozik a CH.-ban. Most a nagyszámú em-
lékezésirodalomból tudom, hogy órákat adott ott 
gyerekeknek, hogy voltak ott liberális hangulatú em-
berek is. Bécsben azonban a magyar rendszer még 
mindég Orgovány, Prónay és Héjjas nevét idézte fel. 
Nem szabad megütközni azon, hogy ennek árnyéka 
J.A.-ra is rávetítődött.”

Mennyiben dokumentum Vajda Sándor tudósítá-
sa? Az események után 45 évvel íródott. Vajda ismer-
te a különböző József Attila évfordulókra megjelent 
szövegeket. Vajda két évvel volt idősebb Józsefnél; 
mindketten magyar diákok voltak Bécsben; foglal-
koztak irodalommal; politikai beállítódásuk balol-
dalinak nevezhető; ugyanabban a migráns kolóni-
ában mozogtak – , de nem voltak barátok. Teljesen 
nyilvánvaló, hogy ez az évtizedes távolság határozza 
meg azt, hogy mit ír és hogyan. Amennyiben itt tehát 
egy dokumentumról beszélünk, az 1970 körüli évek 
dokumentumáról van szó. 

Ez nem csak Vajda szövegére igaz, hanem számos 
más visszaemlékezésre is, Németh Andortól Kassák 
Lajoson és Gáspár Endrén át Kovács Györgyig, tehát 
az egész idevonatkozó memoárirodalomra.

Vajda emlékiratainak narratívája, mint ezt egy 
részletekbe menő vizsgálat hamar kimutatja, hiá-
nyos, feltehetőleg részben téves, ugyanakkor eleven 
képeket hív elő olvasójában, mint amikor az egye-
tem főépületében a folyosó egyik beugrójában ma 
is ott található padokon ülő és asztaloknál dolgozó 
költőt írja le.

Ha József Attila bécsi tartózkodását dokumentu-
mok tükrében vizsgáljuk, nem csupán ez a tartózko-
dás válik nehezen megragadhatóvá, hanem maguk 
a dokumentumok is megkérdőjeleződnek. Az egyes 
dokumentumok részben ellentmondanak egymás-
nak és részben nyilvánvaló tévedéseket tartalmaz-
nak. A bennük leírtak egy-egy – például Lukács 
Györggyel vagy Kassák Lajossal való kapcsolatával 
kapcsolatos – legenda keletkezését jelölik. Ezeket a 
legendákat ez a rövid szöveg sem megcáfolni sem 
megerősíteni nem szeretné, hiszen a filológiai vizs-
gálatok valószínűsítették azok tényszerűségét. Ami 
viszont az irodalomtudomány feladata több mint 
kilenc évtized távlatából, és ez válik Vajda Sándor 
emlékirataival is nyilvánvalóvá: ezek céljainak, ha-
tásuknak és elsősorban narratívájuknak tudomá-
nyos vizsgálata.

A 2018. november 15-én a Bécsi Egyetem József Attila 
konferenciáján elhangzott előadás rövidített változata.

Fontos, izgalmas, reménytelen, sikeres, jelenték-
telen, bíztató, boldog avagy hasonló jelzőkkel illet-
hetnénk Egon Schiele (1890-1918) rövid életének ta-
lálkozásait. De ki mindenkivel találkozott ez a tehet-
séges, érzékeny és mégis határozott elképzelésekkel 
rendelkező fiatalember; érdemes vagy akár érdemte-
len személyekkel, akik formálták vagy befolyásolták 
művészi pályáját vagy magánéletét. 

A boldog gyermekkor után szinte ritmikusan, mint 
a vasút kerekeinek zakatolása, rohantak az évek és az 
élmények a művész életében. Mint minden művészpá-
lya természeténél fogva vonzza a társadalom minden 
rétegét, legyenek hozzáértők vagy laikusok. A család, 
a barátok, a művésztársak, mecénások vagy gyűjtök, 
sajtóhiénák, kritikusok és a domináns műkereskedők 
nem homogén csoportjai csatlakoztak Schiele életé-
nek minden fázisához egészen haláláig. A bécsi Kép-
zőművészeti Akadémián új időszak kezdődött 1906-
ban és e művészeti korszak legkiválóbb képviselője, 
Egon Schiele életében is. Már két évvel később helyet 
szorított egy klosterneuburgi kiállításon a Képzőművé-
szeti Akadémia professzora Franz Rumpler (1848-1922) 
a kereső, nyugtalan 19 éves elsőéves kiállítónak. Egon 
Schiele sajnos nem fejezte be  tanulmányait a főiskolán, 
hanem kivált mint önálló művész és alapító tagja lett 
az ú.n. Új Művészcsoport-nak (Neukunstgruppe). Az 
1908-as bécsi Nemzetközi Művészkiállítás új távlatokat 
nyitott művészi alkotó munkájában valamint megnyi-
totta az utat az egyre szaporodó létszámú, nem mindig 
önzetlen szándékú mecénások, gyűjtök, barátok, sőt 
még egy új családtag számára is. 

Közismert híres barátja mentora és tanítója Gustav 
Klimt (1862-1918) mindkettőjük 1918-ban bekövet-
kezett haláláig felkarolta Schiele művészi fejlődését, 
mentorának kiterjedt kapcsolatrendszere pedig bizto-

Egon Schiele (1890–1918) találkozásai
sította az ifjú művész számára új kapcsolatok és barát-
ságok megteremtését, amely természetesen elenged-
hetetlen volt egy pályakezdőnél. Egon Schiele Klimten 
keresztül ismerkedett meg a Lederer családdal. 1912 
karácsonyát a báró August Lederer (1857-1936) meg-
hívására Győrben töltötte, ahol nemcsak vendéglátója 
fiával, Erich Ledererrel (1896-1985) kötött mély barát-
ságot, hanem igen sok mű elkészítésére kapott megbí-
zást a családtól és más magántámogatóktól a család 
ajánlására. Hasonló támogatást élvezett az ugyaneb-
ben az évben elhunyt építész Otto Wagner (1841-1918) 
által, aki nemcsak a kapcsolatteremtésben segített, 
hanem lukratív gazdag portrékandidátusokat is kül-
dött a jobb megélhetését segítve. Josef Hoffmann-nak 
(1870-1956) köszönhetően hosszabb ideig dolgozott, a 
híres Wiener Werkstätte-nek, miközben Arthur Röss-
ler (1877-1955) alapokat teremtett Egon Schiele nevé-
nek művészkörökben és a műgyűjtőknél. 

A Schiele családba nagy változást hozott a húg, Ger-
ti férje, Anton Peschka (1885-1940). Amilyen jól kiegé-
szítette egymást a két kiváló művész, olyan intenzív és 
szigorú ellenállásra talált Peschka Schiele húga iránt 
érzett szerelme miatt. Biztonságos megélhetés és családi 
támogatás nélkül már 1914-ben egybekeltek. A későbbi 
művészfeleség, Edith Schiele (1893-1918), született Harms , 
a fiatal varrónő szinte megtestesítője volt az új nőtípus-
nak. Ő egy önálló, szabadgondolkodású nő, a házasság-
ban egyenrangú partner, a mindennapi életben férje 
legnagyobb segítőtársa volt. Ez volt az érett Egon Schie-
le életében a „találkozás”, teli érzésekkel és vágyakkal. 

Schiele önálló művészéletéhez hozzátartoztak támo-
gatói, gyűjtői és sokoldalú kereskedői, utóbbiak iránt 
érzett a festő a legkevesebb szimpátiát, mert már 1911-
ben megjegyezte egyik levélében: nem a kereskedők 
fogják a művek árát meghatározni, hanem maga a mű-

„Ez egy sokszázados játéka a népnek./miért ne szól-
hatna itt is egy napon/a furulya a magyar színpadon./
Karácsony van, a legendák hava./Mit nekem szabály, 
dramaturgia”- Gárdonyi Géza elfeledett betlehemesé-
nek előjátékában mondja az Igazgató a Rendezőnek, 
aki ellenzi, hogy szűrbe öltözött juhászok, dudások, 
bojtárok pásztori és angyali szerepben színpadon is 
eljátsszák a szent misztériumot. Amelyet Karácsonyi 
álom címmel Gárdonyi még a nagy sikerű, A bor című 
darabja előtt írt, s amely a vasárnapozó népszínmű-
ből a hétköznapok faluját idéző, Móricz, Kodolányi 
Tamási Áron nevével jelzett drámai irány közötti át-
menetet jelzi. A játék direktori óhaja életté vált, mert 
a Nemzeti Színház 1901. december 13-án bemutatta 
Gárdonyi misztériumát. Mint Gárdonyi Józseftől tud-
juk, némi kalamajka megelőzte az előadást, mert a 
Jászai Mari által is hírhedtté lett intendáns, Keglevich 
István félt szenteket megjeleníteni a színpadon. Véle-
ményezésre Mailáth püspöknek adta át a kéziratot, aki 
„örömszívvel üdvözölte az új darabot” majd a bemu-
tatót követően „meleg kézszorítással” köszöntötte a 
szerzőt. Gárdonyi betlehemes játéka 1912-ben újra 
színpadra került, és Kosztolányi még az egykori előa-
dásra is emlékezve poétikus tudósításban méltatta: 
„nézzék meg ezeket a komédiázó parasztokat, akik 
Istenről beszélnek és a kecskebőrüket, a szűrüket, az 
aranyukat adják oda a kisdednek, hogy meg ne fázzék 
a lábacskája. Stilizált és öntudatos magyarság. Két 
édes öregecske áll a csodák éjszakájában. Az egyik 
kétszázötven éves, vagy még öregebb, az öreganyó 
évei számát se tudja. Somlay [Artúr] és Rákosi Szidi 
játssza őket imádandó művészettel.” Kosztolányi a lel-
kesedésben sem gyöngült, mert olyan ízlésficamokat 
is észlelt, amelyek máig jellemzik a hazai színpadok 
népi színjátszását: „…cifra és vásári színek lármáztak 
stíltelen egyvelegben, a színészek jó része hebegve 
mondta a gyönyörű verseket. Legtöbbnek nincs hozzá 
füle és lelke. Egyszerűséget és nyugalmat a színekben 
és a gesztusokban.” (A Hét 1912. XII. 22.) Aztán még 
1923-ban és 1932-ben is a Nemzeti színpadára került 
Gárdonyi karácsonyi játéka, majd elmerült színi éle-
tünk uszadékos századában. Egy dunántúli betlehe-
mes játék még említtessék meg: 1924 karácsonyán 
Horváth Árpád rendezte a Nemzetiben.

      Örök fájdalom, hogy Tamási Áron betlehemes 
játéka elveszett. Észak-Erdély visszatérése után Né-

meth Antal, a Nemzeti Színház igazgatója 1940 őszén 
darabot, majd decemberben karácsonyi játékot kért 
az írótól. A Vitéz lélek elkészült, de Tamási előbb so-
kasodó feladataira hivatkozva elutasította a rádiójá-
téknak szánt betlehemest, de végül megírta és kará-
csonykor a darabot sugározták. Ám az egykori játék 
szerepeit és egy kései novelláját összevetjük, kitűnik: 
azonos szereplőket említ a rádió-szereposztása és a 
hatvanas években írott próza. A Karácsonyi pász-
torocskákban vélhetően újra idézte darabját, mely 
legényke-idejének betlehemezését, a karácsonyesti 
jóhír-mondó játékot beszéli el, egykori rigmusokkal 
is színesítve a történetet „Örülj és örvendezz, nemes 
házigazda:/Kigyúlt a világnak Betlehem csillagja.” S 
hogy egy lányos háznál a kántáló szívek Pusztakama-
ráson is megdobbantak, arról Sütő András Anyám 
könnyű álmot ígér című könyvének Ha én tudtam 
volna, hogy te vagy Mária! című fejezetéből értesül-
hetünk. A kamarási karácsonyi emléknek a története 
a tudományon át vezet a színpadig.

Faragó József néprajzkutató 1945-ben megkérte 
a kisdiák Sütőt, hogy gyűjtené össze Pusztakamarás 
szokásait. A kislegény a szülői háznál kezdte: „Paradi-
csom nagy kertjében” – énekelte neki anyja, Sütő And-
rásné Székely Berta, mely más énekekkel, játékokkal 
nemcsak Faragó francia nyelvű tanulmányába került 
be, hanem Kodály Zoltán monumentális munkájába, 
a Magyar Népzene Tárának Betlehemesek címen ki-
adott kötetébe is. Évtizedek múltán a kamarási emlék 
felköltözött a Nagy Romlás peremére, mert az Advent 
a Hargitán című darabjában Réka, a tündökletes Ku-
bik Anna kántáló kedvességében is a Ha én tudtam 
volna…, énekkel köszöntötte a boronaházi öregle-
gényt, Bódi Vencelt - Sinkovits Imrét. A keservesen 
poétikus játék bejárta a Kárpát-medence tájait, sőt 
Bécsbe és Párizsba is eljutott. És ha az anyagi tehe-
tősség engedte, nem a kamaraváltozattal, hanem a 
teljes előadással szerepeltünk. Mert Sík Ferenc rende-
ző  kitágította az író látomását, és a betlehemező falu-
közösséget megjelenítette a Hargitán: kardos, csákós, 
nemzeti szalagos huszár és betlehemező kompánia 
indította az előadást és tértek vissza mintegy szürre-
ális vízióként utalva arra, hogy nem kamaradráma, 
hanem egy közösség, a magyarság élet-halál játéka 
elevenedik meg a Nagy Romlás alatt. Mert nekünk a 
legszebbik estét feketeszínre festették; Réka és az öreg 

„Kigyúlt a világnak Betlehem-csillaga”

vész. Egyedi reprezentatív bemutatókon kívül egyre 
keresettebbek lettek művei nagy kiállításokon. Támo-
gatóinak száma szinte napról napra nőtt, így csak a 
legismertebb és legfontosabb személyeket tudjuk meg-
említeni, tekintet nélkül arra, mivel foglalkoztak: Carl 
Reininghaus, Oskar Reichl, Heinrich Benesch, Heinrich 
Rieger, Hugo Koller, Franz Haberditzl, Hugo és Lilly Stei-
ner, Alfred Spitzer, Karl Mayländer, Fritz Grünbaum, 
Oskar Neumann, Heinrich Böhler vagy kritikusok és ki-
adók mint Eduard Kosmack, Richard Lányi, Max Hevesi 
és Gilhofer & Ranschburg. Hasonlóképpen fel kellene 
sorolni az Osztrák Magyar Monarchián kívül fél Euró-
pát – Rómától Párizsig, beleértve Németország híres 
művészvárosait. Sőt, az Amerikai Egyesült Államok 
sem képeztek kivételt, ott elsősorban új befektetési le-
hetőséget látott és keresett a művész, ugyanúgy, mint az 
amerikai befektetők és gyűjtők. Ez előrelátó és modern 
felfogás volt, mindenekelőtt a művész részéről. Ha meg-
érte volna Schiele az Első Világháború utáni időszakot, 
saját ízlése és szándékai szerint biztos kézzel ki tudta 
volna építeni vevőkörét, marketinggel, reklámmal és 
eladási stratégiával alátámasztva. Ez nem is hihetetlen, 

mivel halála előtt a kellemes irodai katonai szolgálat – 
tekintettel katonai pályán magas rangot elért élő vagy 
halott osztrák és német rokonaira – lehetővé tette a ki-
terjedt levélváltást valamint a személyes tárgyalásokat 
például galériákkal, múzeumokkal vagy gyűjtőkkel. 
Ebben, mint sok más tevékenységében Edith nyelvtudá-
sával és céltudatos női megérzésével a pénzügyekben 
is segítette volna férjét. 

Jövője egyenesben volt! A pusztító háború ellenére 
növekvő megbízható vevőkört tudott kiépíteni és nem 
utolsósorban továbbra is képes volt fizetőképes támo-
gatóit lenyűgözni megszilárdult vagy még inkább új 
művészi irányzatot jelentő alkotásaival. Nyilvánvaló 
utazási vágyát, művészi fejlődésébe vetett reményeit 
és rövidesen remélhető meleg boldog családi örömeit 
az örök igaz halál keresztezte elragadva őt és terhes 
feleségét. A halhatatlan metaforája a művészet. Ernst 
Fuchs kijelentése milyen igaz, Egon Schiele korai halá-
lára. A halál úgymond elkésett, mivel áldozata már rég 
nem a hétköznapok földjét taposta, hanem a művészi 
örökkévalóságot szárnyalta lépteivel.

hoMonnay Lea

Bódi fájdalmát a színpadra és a nézőtérre berobbanó 
betlehemesek immár a közönség körében is jajdulá-
sos imádságként énekelték a végjelenetben.

    És továbbra is Erdélyben időzünk. A Csíksom-
lyón született passiókban betlehemes szöveg nem ta-
lálható. Ám az erdélyi, a római, a varsói közönséget 
és a bécsi magyarságot is ünnepi érzéssel eltöltő, a 
Várszínházban 1981-ben előadott játék, Balogh Ele-
mér-Kerényi Imre-Novák Ferenc-Rossa László előa-
dása a Kodály gyűjteményből egy dunántúli gyűjtést 
beillesztett. Ebben a pityókos, siket öreg pásztor kö-
rül virul ki a jelenet; útközben ugyan elhagyták, és 
megették az ajándéknak szánt sajtocskát, túrócskát 
és köcsögnyi aludttejet, de tiszta szívvel kántálják 
a jászolnál: „Üdvözlégy Jézus pásztorok királya…” 
Tűnődve a középkorból vétetett játék mai üzenetén: 
a tébolyossá hevített ajándékozó apokaliptikus vi-
lágforgatagban bizony vágyjuk a csöndet.  Hogy Ady 
gyémánt-havas látomásában a gyermeki áhítat és 
óhaj hassa át az emberi nemzetet: és oly üdvös volna 
minden talmitól fosztottan, a csordapásztorok csa-
patában a lángos csillag útját követni. Csupasz ma-
gunkban, glóriás érzéssel a Jászolhoz érkezve aztán 
az Urat „nagyosan” dicsérni… 

   aBLonczy LászLó

Vajon tudja-e még valaki, milyen is egy 
rongybaba? Gyerekkoromban nem voltak kau-
csuk vagy műanyag babák, nekünk  rongyból 
készült babáink voltak. Ám a rongyból készült 
babával épp olyan jól, vagy még jobban ját-
szottunk, mint a mai gyerekek. Ezek a babák 
egy kaptafára mentek, két mozdulatlan láb és 
kéz  egy manószerű fej, csúcsos sapkával, csak 
rajzolták rájuk a szemet, orrot, szájat, s ahogy 
épp sikerült, kedvesebb vagy szigorúbb arcú 
babák népesítették be a gyerekszobákat.  Ru-
hájuk sem volt, csak befestették őket blúz  vagy 
szoknya formával és különböző színekkel, de 
ez engem cseppet sem zavart. Az én babám 
volt a  legvidámabb arcú két nővérem babá-
jával szemben. Az egyikének nem mosolygott  
a szája, a másikénak túl nagyot rajzoltak, így 
hát elégedett voltam és büszke, hogy enyém 
a legszebb. Esténként hatalmasat játszottunk 
velük, altattuk, etettük, vendégségbe vittük, 
tanítgattuk és leszidtuk őket, már ahogyan a 
kislányok játszani szoktak. 

Valaki ugyan azt mesélte, hogy látott már 
porcelánbabát, ráadásul alvós baba volt, a 
szemét lehunyta-kinyitotta, karja- lába moz-
gott. Ezt én akkor elengedtem a fülem mellett, 
mintha mesebeli történet lett volna, igaz is 
lehet, meg nem is. Elalvás előtt azonban meg-
villant előttem a csoda-baba. Hogyan hunyja 
le a szemét vajon? Valóban mozog a keze-lába? 
Igaz, hogy valódi ruhája sőt cipője  is van? 
Tényleg : mit is lehetne vele játszani, talán 
nem is tudnék! Különben is,  arra nyilván 
vigyázni kell,  nem lehet dobálni, gyúrni–
gyűrni, mert eltörhet!

 Anyám nem beszélt soha a babáiról, tele 
volt a nyolc  gyermek diktálta  mindennapi 
gonddal, s a sötét  külvilág is ránehezedett, me-
nekülést, háborút, forradalmat átélt életének 
ezernyi gondja  nyomasztotta. Mi hancúrozva 
éltük gyermeki létünket, mit sem sejtve, hogy 
mi mindenünk nincs , ami lehetne. Ha az em-
ber nem tudja mennyi gyönyörűség létezik a 
földön, akkor nem kívánkozik utána. 

Egy szép nyári napon azonban valami szo-
katlan történt. Vendég jött hozzánk, apám egy-
kori egyetemi kollégája, Amerikából. Tágra 
nyitottam a szemem:  Amerikából? Hiszen 

czEllár JuDit KARáCSONYi BABA
valamit hallottam már erről a helyről!  Egyszer 
egy iskolatársam piros gumicsizmában jött is-
kolába, azt mondta, csomagban küldték neki 
amerikai rokonok. Mivel soha nem láttunk 
piros csizmát -  mindenki egyforma barna, 
papírból préselt cipőben járt akkor -, nem is  
irigyeltük a csizmát, hanem csúfolódni kezd-
tünk: csizmás kandúr, csizmás kandúr... a vé-
gén szegény társam az iskolában  nem hordta 
soha szép csizmáját. Azt is tudtam, hogy  so-
kan mentek Amerikába örökre a  forradalom 
után, de beszélni erről  nem lehetett, a kérdést 
is elhessegették a felnőttek. Az én félős –féltős  
édesanyám mindig suttogva ejtette ki a forra-
dalom-szót. Akkoriban a mi kisvárosunkba 
soha nem látogatott  senki Amerikából.

Láng doktornak hívták a vendéget, s öltö-
zéke teljesen megzavart. Fehér,  sportos  nad-
rágban volt, színes lepkékkel díszített  ingben, 
világoskék zakóban,  nyakában kis kendőt vi-
selt. Nem láttam addig ilyen öltözéket, így tátott 
szájjal bámultam, s hogy zavarom leplezzem, 
kezemben szorongattam a rongybabát. Jókedé-
lyű , közvetlen ember volt, valami sugárzó elé-
gedettség vette körül.  Kérdezgette, mi a babám 
neve, van-e még más is, mit szoktam játszani. 
Nem gondoltam, hogy a kérdések mögött vala-
mi rejtőzhet, így gépiesen az igazat mondtam, 
hogy nekem csak ez az egy babám van. 

A látogatás után egy darabig érdeklődtem 
Amerika után, de válaszok hiján, lassacskán 
elhalványult az élmény. Karácsony közele-
dett, s ez nekünk, gyerekeknek betöltötte az 
életünket. 

Angyalokat rajzoltunk, varrtunk, fűztünk, 
apró, gyermekded ajándékokat készítettünk 
szüleinknek s egymásnak. Azonban  váratlan 
esemény zavarta meg az ádventi napokat.  – 
Csomagot kaptál Amerikából - , egy nap ezzel 
a hírrel fogadott anyám,  akinek arcán nyug-
talanság látszott.

Még soha nem kaptam csomagot, de egyet-
len testvérem sem, főleg nem Amerikából. – 
Nyisd ki, - sürgetett az egész család -, mi lehet 
benne?  Hitetlenkedve láttam a nevem a do-
bozon,  kapkodva szaggattam a  papirokat, a 
doboz fedele nehezen nyilt, de végül kitárult:  
s egy baba volt benne! De milyen baba!! Kék-

szemű, mosolygós arcú, igazi hajas, alvós baba, 
hosszú lábán magassarkú cipő, fülében fülbe-
való, nyakán gyöngysor, keze-lába mozgatható,  
ruhája csipkéből készült menyasszonyi ruha! 
Csend lett mikor kinyilt a doboz,  testvéreim 
csodálva nézték a selymes, fényűző ajándé-
kot.  Féltem megfogni,  hogy talán eltöröm, de 
anyám biztatott: - Fogd meg és nézd meg jól, 
mert aztán elrakom!  Azt hittem, csak a  máról 
beszél, hogy feldolgozhassam a nagy élményt, s 
majd holnap játszhatok vele, de erre nem került 
sor, a babát valahová  elrejtette anyám. Vajon 
meg akart óvni, hogy elérhetetlen álmokat ker-
gessek abban a szürkeségbe merült,  változat-
lannak hitt világban? Vagy nem akarta, hogy 
a többi testvéremnek fájjon az egyedi  ajándék? 
Erre nem kaptam választ soha.

Mikor édesanyám  sok-sok év múltán meg-
halt,  összegyűltünk testvéreimmel a szülői 
házban. Lassan rakosgattuk a ránk maradt dol-
gokat, mert  a   tárgyak emlékké váltak, min-
denhez  fűzött valami régi élmény, az elvesz-
tett szülők fájó hiánya.  Egyszer csak egyik 
öcsém döbbenten felkiáltott: - Nézd mit talál-
tam! Itt a babád, na, most már játszhatsz vele!

Kezembe vettem.  Sokáig nem szólt senki.  És 
én néztem a megsárgult csipke ruhát, az ódi-
vatúvá vált frizurát, a megkopott gyöngyöt, a 
babát, akivel soha nem játszott senki, s láttam, 
hogy kék szeme csodálkozva mered rám, mint 
egy nagy kérdőjel:  vajon  miért is volt ez így? 

Böröndi Lajos

Krizantéméj
1956 – hatvan

Az utolsó vakuvillanás is elhal
A koszorúzók hazamennek
S a lekapcsolt reflektorok mögött
Krizantéméj

Csak néhány túlélő üldögél
Esernyők alatt a műanyagszékeken
Elhagyatva és elfelejtve

Olyan esendően
Mint akkor azon az őszi napon
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Készült
a Magyar Kormány

támogatásával

Készült
a Magyar Kormány

támogatásával

 Provence és a Cote d’Azure két magyar szemével 
címmel november végén jelent meg Budapesten, a 
Kortárs Kiadó gondozásában Sárközi Mátyás és a 
Magyar Művészet-díjas fotóművész, Kaiser Ottó ké-
peskönyve Franciaország gyönyörű Délvidékéről, az 
impresszionistákat is megihlető  tájairól, városairól, 
műemlékeiről és magyar vonatkozásairól. A képek 
felidézik a Provence varázsát, a szöveget pedig szo-
kott mesélő-stílusában írta meg a Londonban élő, 
József Attila-díjas szerző. 

(Részlet)
 Minek köszönhetem a szerencsét, hogy törzsven-

dég lettem Provence áldott tájain? Sok évvel ezelőtt 
Londonban átdideregtem egy esős, szürke és kellemet-
len nyarat. A Piccadilly Erosz-kútjánál szandálban, de 
fejük fölé  esernyőt  tartva csókolóztak a szerelmesek.

  - Ez nem megy így tovább - füstölögtem -, még van 
tíz nap szabadságom, utazzunk melegebb tájakra! 
-   Ili, a feleségem, valaha minden nyarát Balatonföld-
váron töltötte, rajongója a nagy vizeknek, magam 
is sokat nyaraltam Bogláron és Lellén. Elindultunk 
hát Londonból és  két napi autózás után kikötöttünk 
Saint-Tropezben, amely főként Brigitte Bardot-nak 
köszönhetően lépett elő  halászvároskából  művészek  
és gazdagok hedonista nyári üdülőhelyévé. Ragyogó 
kék volt az ég, hétágra sütött a nap, s hamarosan rá-
találtunk a városka legolcsóbb szállodájára. Az ágy 
rugói sírtak, de esténként a lampiondíszes udvarban 
tálalta fel a gourmet vacsorát a tulaj, csupa csodás 
Provence-i ételkülönlegességet. Megtanulhattuk, 
mi a sáfrányos halleves elfogyasztásának módja, 
elsajátítottuk a fehérborban főtt feketekagyló evési 
technikáját és megismertük Dél-Franciaország leg-
különösebb cukrászsüteményét, a tarte tropézien-
ne-t, amellyel Alexandre Micka lengyel (!) cukrász 
először 1955-ben aratott nagy sikert.

Egyik este Monsieur B. olyan sóskamártásos laza-
cot szolgált fel, hogy megtapsoltuk. Boldogan hajlon-
gott, majd gyér angol tudását összeszedve bökött a 
mellére: „I am the greatest cock (!) in the world!”

- Vásárolni kellene valami kulipintyót ezen az Isten 
áldotta vidéken – merült fel bennünk az ötlet. Amikor 
Monsieur B. meghallotta, mennyi megtakarított pén-

Sárközi MátyáS Így kezdődött…
zünk van, csak legyintett: - Annyiért egy garázs sem 
kapható errefelé.  De a sógorom a tropezi öböl másik 
oldalán fekvő, nyugalmas Sainte-Maxime-től nem 
messze lakik, a dombok közt, egy régi faluban. Van 
ott néhány házacska, ahová még nem vezették be a 
folyó vizet. Talán ott találnak valamit.

Így kezdődött a mi intim viszonyunk Proven-
ce-szal. Megismertük kilencvenéves kecsketenyész-
tő szomszédasszonyunkat, özvegy Cigalas nénit is.

- Maguk angolok? - érdeklődött.
- Angliában lakunk, de magyarok vagyunk – vi-

lágosítottam fel.

- Ó, érdekes. Szóval az Osztrák–Magyar Monar-
chiába valósiak.

-  Madame, a monarchia már hatvan éve felbom-
lott - helyesbítettem.

-  Nahát, a lapok semmit sem írnak meg rendesen 
– csóválta a fejét.

Telnek-múlnak az évtizedek.  Az általunk ülte-
tett ciprusok és tuják a házunk teteje fölé nyújtóz-
tak.  Megismertem a Provence és a Riviéra vidékét 
annyira, hogy hasznos útitársnak szegődhettem re-
mekszemű fotós barátom, Kaiser Ottó mellé egy kis 
barangolásra a Camargue-tól Cannes-ig.

Kolosits Zoltán

Lehetnéim érted

Lehetnék négy pitvar összes összehúzódása,
de szabadság véres zászlaja lettem,
amit mosodába visznek.
Drága Vénuszom csepeli panelből leste
amit házfalak közt labdázva
őrjöng a megszemélyesített semmi
az anyagból gyúrt termetes Senki.
Úgy érzem elférek hajlékodban:
de nem csaholó kutyádként
hanem, mint Társad.
Már nem vagy szabad mondták
arra is képes vagy
miket még nem tudsz.
Üres zenekari árkod zeng feléd
Éjszakai tárlatod leltárosa
lát szivárványt egyszerűbb kivitelben
Fekete-fehér fénylést
hol vastag kín és öröm váltja
spektrumát benned.
Fogadd újra öledbe elázott
árva gyermeked, Múzsa!

A Magyar Írószövetségben 2018. november 14-én 
köszöntöttük a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével 
kitüntetett Pósa Zoltán József Attila-díjas költőt, írót 
70. születésnapja alkalmából. 

Pósa Zoltán meggyőződése, hogy a valódi iroda-
lomnak küldetése, missziója, metafizikai üzenete 
van. Az írást pedig olyan képességnek tartja „amit az 
ember nem kiharcol […], nem kiküzd saját magának, 
hanem megadatik. […] Az Istentől kapott talentumo-
kat nem herdálhatjuk el.” A költő a kapott isteni ado-
mányt valóban megsokszorozta: az immár harminc 
önálló kötetével (regényekkel, elbeszélésekkel, ver-
sekkel, monográfiával, interjúregénnyel) és a több 
mint négyezer tanulmányával, kritikájával a magyar 
irodalom meghatározó alakjának számít.

 Irodalmi pályáját versírással kezdte, s ez az alkotói 
kifejezésmód végigkíséri életművét. Lírájának temati-
kus szervezőelemei a hit és az ehhez kapcsolódó bibliai 
allúziók, a magyarság sorskérdései, a szenvedés motí-
vumával a halál, a szorongás és a groteszk létmeghatá-
rozás, valamint a hitvesi szerelem. Ezek az elemek jelen 
vannak szinte mindegyik verseskötetében. 

„Múlt és jövő / Metszéspontján / Végtelenre nyúj-
tott / És soha jelenként / Nem észlelt pillanat / Ör-
vényében élünk” – írja A fehér bohóc feltámadása 
című kötet nyitó ciklusának Borges-hommages-ában, 
amely azóta nemcsak a költő egyik vallomássá nőtt 
mondatává vált, de filozófiai bölcsességet sűrítő afo-
rizma is. A költemény két ellentétes pólusú strófájá-
ban lakonikusan sűríti az időbe (s hozzáfűzhetjük: a 
térbe) zárt lét végtelenre nyitottságát: a halál nem 
lezárása, hanem kezdete az életnek, egy olyan örök 
és új dimenziónak, amelyben megszűnnek az idő- és 
térbeli korlátok. Múlt és jövő metszéspontján állunk 
akkor is, amikor az Egy az Isten című kötetét olvas-
suk, hiszen a költeményeket elemezve megtapasz-
talhatjuk a pillanatot megragadni próbáló alkotói 
attitűdöt, amellyel a költő az örök jelent, a végtelent 
aposztrofálja. Pósa Zoltán ugyanis azon kevés költők 
közé tartozik, aki nem ragad meg a térbe és időbe zárt 
lét szűk dimenziója között, hanem a lét metafizikus 
lényegének föltárására törekszik. Feladatának érzi, 
hogy meghatározza létünket és helyünket a világ-
egyetemben, s nem szűnik meg kutatni a választ az 
emberiség kezdete óta jelenlévő ontológiai kérdésre, 
hogy „mi végre vagyunk e világon élet és halál pólusai 
közé szorítva.”

Az Egy az Isten című kötet nyitó ciklusának címé-
vel axiomatikus tömörséggel megadja erre a választ: 
Hidat verni embervilág és Isten birodalma között. 

Nemzetféltő és nemzeterősítő alkotói attitűd
– Pósa zoltán műveiről –

Ennek imperatívuszát követeli meg önmagától, hogy 
ezáltal az olvasó is részesülhessen a tisztánlátásból. 
Belső parancsként éli meg küldetését, amelyet min-
den körülmények között teljesíteni kell. Ennek fényé-
ben értelmezhetők lírájának meghatározó jegyei, 
szervezőelemei: a hit és az ehhez kapcsolódó bibliai 
allúziók, a metafizikai kijelentések is.

Költészetének jellegzetessége még, hogy a bibliai 
motívumok és történetek, a kereszténység alapfogal-
mai, teológiai terminus technicusai, valamint a kö-
zépkori legendák természetes módon kapcsolódnak 
össze napjaink történelmi valóságával, a magyarság 
sorstörténetével.

A hit és a lét metafizikus lényegének föltárása mel-
lett a másik missziós feladatvállalása a nemzet erősí-
tése. Hiszen ha meg akarunk maradni a történelmi 
viharokban, erősítenünk kell a magyarságtudatot. A 
magyarságmotívumok, a nemzeti sorskérdések így 
meghatározóan jelen vannak a költészetében. Szinte 
átszövik az egész tematikus versvilágot. „A valamire-
való költő, vagy író – írja egyik vallomásában – saját 
korának társadalmi, szociológiai kérdéseit, gondjait, 
problémáit rekonstruálja műveiben a lehető legkon-
centráltabb sűrítéssel, a teljesség igényével.” Ő ezt 
teszi. Így íródik bele a verseibe a megcsonkított or-
szág „ősfájdalma”, a határon túli magyarsággal vállalt 
sorsközösség nemzetféltő és nemzeterősítő emberi 
magatartása és a nemzeti identitás kérdései. Rónay 
László a Magyar vagyok című verseskötet ajánlásá-
ban kiemeli, hogy Pósa Zoltán „erkölcsi igénye, ér-
tékközpontú költeményei miatt érdemel figyelmet.” 
Nemzedéke egyik legetikusabb lírikusának tartja, aki 
lelkiismeretvizsgálatra indító költészetében „mély 
felelősségtudattal éli meg napjaink morális válságát” 
(Új Ember, 1996. március 31.).  

Pósa Zoltán lírai műveiben a teremtőjével dacoló 
balga embert is bemutatja (Ózonlyuk), a jövő nemze-
dékével kapcsolatos társadalmi felelősség problémá-
ját is érinti. Az éghajlatváltozás, az elsivatagosodás, 
a globális felmelegedés, a folyók és talajvízrétegek 
elszennyeződése, a szélsőséges természeti jelenségek 
növekedése, az árvizek, az egyenlítő menti és trópusi 
erdők pusztulása ugyanis mind-mind a környezetvé-
delemre és az ökológiai problémák etikai vonatkozá-
saira hívják fel a figyelmünket. Az ember kulturális 
és erkölcsi válsága is megköveteli a fejlődési modell 
felülvizsgálását: át kell gondolnunk a gazdasági célok 
értelmét, hogy helyreállítsuk működési zavarait, tor-
zulásait. Hiszen nem pusztíthatjuk a környezetünket 
következmények nélkül. 

Az emberiségnek tehát újra fel kell fedeznie az 
értékeket. A természet értékét is. Ezért fohászkodik 
a lírai én a Tavaszban egy megtisztult életért: „Iste-
nem, megváltóm / Ments meg önmagunktól”. Az új 
élet reményét jelző tropikus című Télben pedig már 
az abszurditásig fokozódik a kérés. 

S hogy életművének tematikus szervezőeleme 
mennyire áthatják, erősítik, kiegészítik egymást, 
mindezt A fehér bohóc feltámadása kötetzáró verse 
is igazolja: a Magdalénában a lírai én és a bibliai Má-
ria Magdolna alakja elválaszthatatlanul összefonódik. 
Az érintetlenség és a szennytől érintettség motívu-
mának összekapcsolásával permanens párhuzamot 
teremt az immár kétezer-éves múlt és a jelen között. 
A hatalom, a gonosz örök csábítása az írót, a költőt 
is megkísérti („Csak dicsérj diszkréten / Minden írá-
sodban / és tiéd palotám / Dús kincses kamarám”), 
viszont sohasem szolgálta a bűnös hatalmat. Pósa 
Zoltán e nyíltságát, „a kötelezően ateista világban” 
bátor helytállását emelte ki Jókai Anna is (Katabázis 
nélkül nincs katarzis, 2008).

A mélyen lírikus mellett azonban ott van a pró-
zaíró Pósa is, akinek számos nagyregénye, (ahogy ő 
nevezi) megaregénye is megjelent. Gondoljunk csak 
az Aranykori tekercsekre, vagy az ezzel úgynevezett 
regényfolyamot alkotó Menekülés négy sávon és a 
Mediterrán tintabúra kötetekre, vagy a legfrisseb-
bekre, a Seminoma avagy kórház a város közepén 
és a Hűséges szökés és hűtlen visszatérés című nagy 
művekre. De jelentős alkotás a Lila tricikliturgia is, 
aminek a címe avantgárd szóalkotási módot jelez: a 
tricikliből és a liturgiából nyelvi leleménnyel, egy 
szófonattal alkotta meg a kötetcímet.

A vátesz-szerepet, a profetikus (jóslatszerű, látomás-
szerű) küldetéstudatot, a látomásos költészetet általá-
ban a romantikus alkotók tevékenységéhez kapcsolják, 
pedig a gyökerei az ókori görög irodalomhoz és filo-
zófiához nyúlnak vissza (lásd Homérosz, Hésziodosz, 
Pindarosz, Szókratész, Platon vátesz-költői alakját). 
Sőt, a vátesz-eszme újra és újra feltűnik az irodalom-
ban és a filozófiában egyaránt: „ahol költői, gondol-
kodói, sőt tágabb értelemben értelmiségi tevékenység 
történik a háttérben, mindig jelen van akár tagadva, 
elfeledve, akár öntudatosan vállalva – írja Bertók Éva. 
Pósa Zoltán azon kevés alkotó közé tartozik, akikre 
a vátesz-költői küldetés jellemző. Tudja, hogy Szent 
István királyunk Máriának ajánlotta az országot, az ő 
védelmére, pártfogására bízta a nemzetet, ezért hittel, 
vátesz-költői magatartással vallja: „ez a föld a tiéd, és 
mindig is a tiéd, a tiétek lesz.”  Kelemen erzsébet

Grác
Október 4.: Élőzenés táncház  a Huzdrá zenekarral
Október 6.: Magyar nyelvű szentmise 
Október 21.: Ünnepi szentmise és „Hazánk versei – ha-
zafiság hősiesség” c. irodalmi est a Magyar Katolikus 
Közösség szervezésében
Október 22.: 1956-ra emlékezve koszorúzás a gráci 
dómnál
November 16.: 10 éves a Gráci Magyar Filmklub 
November 18.:  „56 kinek a forradalma – egykor és 
ma?” – Veritas történetkutató intézet főigazgatója 
Prof. dr. habil Szakály Sándor előadása
December 2.: Egész napos adventi lelkigyakorlat a 
Kálváriahegyi Plébánián
December 15.: Karácsonyi élőzenés táncház  a Huzdrá 
zenekarral

Linz
Szeptember 30.:  „Népek vasárnapja” - szentmise és 
néptáncosok fellépése
Október 13.: Szüreti bál 
November 17.: Hatyus nótaest és citerakoncert 
December 1.: Mikulás ünnepség a welsi Magyar Ott-
honban
December 15.: Karácsonyi ünnepség. Helyszín: Haid-
felsdtstr. 6, 4060 Leonding. 
2019. január 13.:  Újévi ökumenikus istentisztelet
Január: 19.: Hagyományos farsangi bál a „Kreksis” 
vendéglőben
Február 9.: „Monarchia mulató” - színházest a bécsi 
Svung színháztársulattal
Március 16.: Március 15-ei megemlékezés

Kalmár eszter KCSP ösztöndíjas
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