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AfgAnisztán 
– újabb szétfoszlott amerikai álom

Ez év májusa és novembere között Magyar-
ország tölti be az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottságának soros elnöki tisztét. 2020 végén 
a magyar kormány határozattal fogadta el az öt 
magyar elnökségi prioritást, melyek a 21. száza-
di legfontosabb kihívásokra kívánnak reflektál-
ni, megoldásokat keresni. Ezek a következők:

 - a nemzeti kisebbségek hatékony védelmé-
nek előmozdítása;

 - a jövő generáció: ifjúságpolitika, gyerek-
jogok, gyermekek és fiatalok lelki egészsége, 
családi értékek védelme, társadalmi felzár-
kóztatás és a romák lehetőségei; 

 - vallásközi párbeszéd;
 - a jövő kihívásai: kiberbűnözés, mestersé-

ges intelligencia; 
 - környezetügy: európai tájvédelem, élőhe-

lyek védelme, az egészséges környezethez való 
alapvető jog, fenntartható fejlődés.

Most a magyarság szempontjából is egyik 
legfontosabb kérdés a nemzeti kisebbségvéde-
lem, melyben szeretnénk elérni, hogy e téma, 
az egyéb (gender, LMBTQ), kisebbségvédelem-
hez hasonló figyelmet kapjon, hiszen minden 
hetedik európai polgárt érinti. Legutóbb ez a 
kérdés a horvát elnökség idején szerepelt prio-
ritásként. El kívánjuk érni, hogy a következő, 
olasz elnökségi időszak alatt is folytatódjon 
e kérdésben a diskurzus. Az Európa Tanács 
vezetői nyitottak voltak a széleskörű párbe-
szédre, így kerülhetett és kerülhet sor azon 
konferenciasorozat megszervezésére, melyben 
a nemzeti kisebbségvédelem egy-egy neural-
gikus pontja kerül napirendre.

Magyar elnökség az Európa Tanácsban
Kalmár Ferenc miniszteri biztos, nagykö-

vettel javaslatot dolgoztunk ki azon alapelvek 
megfogalmazására, melyek elfogadása esetén 
nem csak új lendületet adhatunk a nemzeti ki-
sebbségvédelem diskurzusának, hanem olyan 
keretet adhatunk a szabályozásban, amely a 
Kisebbségvédelmi Keretegyezmény elfogadá-
sa után negyed századdal korszerű védelmet 
biztosít számukra a globális kihívások köze-
pette nemzeti önazonosságuk megőrzéséhez.

A javasolt alapelvek a következők.

1. A nemzeti kisebbségek ügye nem belügy, 
hanem európai ügy

Az európai történelem bizonyítja, hogy a 
kontinens politikai elitje képtelen volt vá-
laszt adni azokra a nemzeti kisebbségi kér-
désekre, melyek legtöbbször a politikai fe-
szültségek, konfliktusok, emberi jogok meg-
szegésének fő okait képezték. Ez nem csupán 
a múlt jellegzetessége, ma is aktuális problé-
ma. Európa államainak és intézményeinek 
bátran fel kell tárniuk és foglalkozniuk kell 
az őshonos kisebbségek helyzetével, elsősor-
ban az európai béke és stabilitás megőrzése 
érdekében.

Fontos feladat azonban megkülönböztetni 
az őshonos nemzeti közösségeket a gazda-
sági bevándorlóktól, az ún. migránsoktól. 
sajnos, vannak Európában olyan szakmai 
és politikai törekvések, melyek e fogalmak 
összemosásával kívánják a problémát el-
kenni.

Világszerte szidják vagy siratják Amerikát, mivel 
Afganisztánban elvesztette a háborút. Ellenségei, Kína, 
Oroszország és a többiek, de maga Amerika is szívesen 
látja így a dolgot, mivel ezzel az értelmezéssel könnyű 
mit kezdeni. 

Állítom, másként történt: Amerika nyert! Nem az 
amerikaiak, de az Amerikai Egyesült Államok. Nyert, 
mint mindig és mindenhol a legutóbbi száz évben. 
De mi van akkor az értelmetlenül elköltött milliárd-
szor milliárdnyi dollár-közpénzzel, a több ezer halott 
katonával, a több tízezer afgán civil áldozattal? Bár-
mennyire szomorú és felkavaró, vegyük tudomásul, 
semmi nincs velük, ezek mind csak az egyenlet részei.

Ami a civileket illeti, ők számítanak a legkevés-
bé. Bármit is képzeljen vagy állítson magáról a világ 
legdemokratikusabb köztársasága, ahova egyszer 
az amerikai hadsereg a lábát beteszi, ott számolatla-
nul hullanak a civilek. Senki nem vállal felelősséget 
értük. Ez így volt Koreában, Vietnámban, Irakban, 
Afganisztánban, mindenütt.

A halott katonákért a politikumnak a társadalom 
előtt már felelősséget kell vállalnia, ezért hősöknek 
kiáltják ki őket, holott nyilvánvaló, hogy ők nem má-
sok pusztán fogyóanyag! A fejlettebb haditechnika, 
a megváltozott hadviselés és a hivatásos zsoldosok 
bevetésének az eredménye, hogy Afganisztánban két 
évtized alatt „csak” közel háromezer  katona „fogyott 
el”, míg Vietnámban annak idején több, mint ötven-
ezer. Az érintett családok és kisközösségek most is 
csúnyán megszenvedik, ha a fiúk örökre elmennek, 
de egy ilyen kis szám nem képes felrázni a  társada-
lom közönyét.

A pénz az más! Igen, már megint a pénzről volt szó. 
Mint mindig. A termodinamika törvénye posztulálja, 
hogy semmi sem vész el csak átalakul. Ugyanígy az 
amerikai adófizetők leírhatatlan összegű pénze sem 
veszett el, csak átalakult. Oda és arra kellett, amire 
a Habsburgokat a 17. században szolgáló Raimundo 
Montecuccoli zsoldosvezér azt állította, hogy három-
szorosan szükségeltetik: háborúra! Hogy most vége 
a háborúnak, és az amerikaiak Afganisztánból mégis 
kivonultak? Amikor egy aranybánya kimerül, csoma-
golnak a bányászok és máshol nyitnak új tárnákat, 
máshol keresnek újra jövedelmező lehetőségeket. 
Amerika nem azért vonult ki Afganisztánból, mert a 
tálibok legyőzték volna, hanem azért, mert már nem 
érte meg ott lenni.

Demokrácia? Emberi jogok, tekintettel a különösen 
nehéz helyzetben lévő női nem állapotára? Hol van a sok 
szép ígéret, terv és ragyogó jövőbeli kilátás? Szemfény-
vesztés! Ez is mind az egyenlet része. Ez az újra meg újra 
felcsillantott amerikai álom, melyet nem az amerikaiak, 
de az amerikaiakról mások álmodnak. Minden társa-

dalomban ott vannak azok, akik valami többre, másra, 
nemesebbre vágynak. Valami sokkal magasabb rendű-
re, mint a saját megszokott társadalmi rendjük vagy ha-
gyományaik. És várják a megmentőjüket, a segítőjüket, 
az őrangyalukat. Valakit, aki megvalósítja számukra a 
saját bizonytalan álmaikat, vagy aki védelmet biztosít 
számukra. Egy évszázadon át sokfelé az amerikai ka-
tonákban az erkölcsileg felsőbbrendű társadalom ma-
gasztos küldötteit látták. Ez így volt Koreában, Magyar-
országon, a szovjet agresszióval szemben vesztésre álló 
forradalmárok esetében, később Vietnámban és most 
Afganisztánban is.

Amerika a világ csendőre, önkéntes rendfenntartó, 
mely a Pax Americana eszményét világszinten terjesz-
ti és konszolidálja immár több mint egy évszázada. 
Politikusai olyan meggyőződéssel beszélnek erről 
mindig, hogy hitelesen hangzanak, jóllehet már rég 
nyilvánvaló, hogy a világ legdemokratikusabb köztár-
sasága a haszonleső kapitalizmus tehetetlen foglya. 
Ezen ellentmondás feszültségének feloldásából mér-
hetetlen képmutatás származik. 

Amerika a két világháborúban bizonyított. En-
nek köszönhetően lett nagyhatalom, mely  azóta 
is történelmi nimbuszából él és gyarapszik, holott 
szándékai egyre sekélyesebbek, eredményei egyre 
bizonytalanabbak, egyre kevésbé időtállóak. Ennek 
ellenére mindig és mindenhol ő a nyertes és az is ma-
rad mindaddig, míg háborúit nem otthon, de mások 
országában, hazájában vívja. Ennyi a titka: megvan 
hozzá az ereje, hogy messze vigye és távol tartsa ma-
gától a háborút. A Római Birodalom dekadens végső 
korszakával szemben Amerika nagy előnye, hogy ha-
tárait közvetlenül nem ostromolhatják a barbárok, az 
óceán megvédi őket. 

Amerika tragédiája, hogy annak ellenére, hogy 
nem vesztes, de nyertes, mégsem győzhet soha. Nyer-
tesnek vagy győztesnek lenni – nem ugyanaz! A nyere-
séghez elég a lélektelen számolás és a sikeres befekte-
tési stratégia. A győzelemhez már szilárd és töretlen 
hit kell. Az amerikai háborúk kezdeményezői csak a 
profitban hisznek. A profit főpapjai azt prédikálják, 
hogy a győzelem túl költséges, nem térül meg soha. 
A profit nem hisz sem a dicsőségben, sem a győze-
lemben, mely áldozathozatal nélkül nem valósul meg 
soha. A profit hívői és fetisisztái senkiért és semmiért 
nem hoznak áldozatot, viszont érdekeikért bárkit és 
bármit gondolkodás nélkül feláldoznak. Ez történt 
legutóbb Afganisztánban. Most újabb helyszínt keres-
nek maguknak: megtervezik a következő háborút, 
majd erkölcsi és politikai ürügyeket keresnek hozzá. 

Amerika a D-napon, a normandiai partraszállás-
kor, aratta utolsó győzelmét. Nagyon régen volt. 

Kató Zoltán

Választások németországban
A német szövetségi választás eredménye 

elsősorban Angela Merkel sokat kritizált 
eszmecseréjét és politikáját igazolja. Nem 
helytálló, hogy a 16 éven át kormányzó 
kancellár, mint a legnagyobb párt elnöke 
„balratolással” gyengítette a CDU-t. „Balra” 
az elmúlt másfél évtizedben önszántából a 
sok mindenben bővelkedő német társada-
lom tolódott – erről tanúskodik a válasz-
tási eredmény – és Merkel a kormányzás-
hoz szükséges eredményeket legalábbis az 
utóbbi alkalmakkor nem is érte volna el, ha 
nem alkalmazkodott volna a fősodráshoz, 
illetve a korszellemhez. Hogy a CDU/CSU 
most mindössze 24,1 százalékot könyvel-
het el, azon csak az döbbenhet meg, aki a 
német népet lényegében keresztény és kon-
zervatív társadalomnak képzeli el. Pedig 
nem az! A legtöbb szavazatot a Szociál-
demokrata Párt kapta: 25,7 százalékot. Ez 
Olaf Scholz kancellárjelöltjük sikere. Gon-
dolja valaki, hogy az az egy millió korábbi 
CDU- és CSU-szavazó, aki most az SPD-hez 
átpártolt, a keresztény pártokhoz hű ma-
radt volna, ha azok még olyanok lennének 
mint Helmut Kohl idejében? Aki pedig azt 
mondja, hogy a német nép valójában „kon-
zervatívabb” vagy pedig „nemzetibb” mint 
ahogy Merkel idejében láthatóvá vált, az 
okuljon abból, hogy az AfD majd két és fél 
százalékot veszített, nem pedig nyert, mi-
után négy éven keresztül a Bundestagban 
minden bemutatkozási lehetősége megvolt. 
Az eddig legnagyobb ellenzéki frakciót 
ehelyett leelőzték a nála jóval „balosabb” 
Zöldek és a Szabaddemokraták.

A társadalom sokfélesége, ezervonatko-
zású sokszínűsége, az egyértelmű politikai 
gócpont hiánya, az értékrendszerek verse-
nye és az előtte álló feladatok tárgyi, idő-
beli és pénzügyi méretei határozzák meg a 
pártpolitikai térképet. 25 százalék a csúcs, 
tíznéhány százalék a középmezőny – a kor-
mányzáshoz legalább három, talán négy 
párt kell. Az alkotmány szerint a kancellár 
határozza meg a politika irányvonalát – de 
ki határozza meg a kancellár személyét és 
pártbeli hovatartozását? A monda szerint, 
mely nem az egész valóságot fedi, a legna-
gyobb párt adta eddig a kancellárt és ő vá-
lasztotta ki a szövetségesét. De ez soha sem 
volt teljesen igaz, most pedig aztán egyál-
talán nem az. 

A választás győztese a Szabad Demok-

raták Pártja elnöke, Christian Lindner.  
Ő most aratja le a négy évvel ezelőtti bak-
ugrásának („jobb nem kormányozni, mint 
rosszul kormányozni”) gyümölcsét. Minden 
tárgyaló partnere tudja, hogy milyen hirte-
len döntéstől kell óvakodnia. Lindnernek 
nem csak az az érdeke, hogy pártjával együtt 
kormányra kerüljön, hanem az is, hogy ab-
ban a kormányban ne harmadrangú félként 
szerepeljen. Ennek talán első feltétele, hogy 
a számok logikáját megbontsa. Ha Scholz 
lesz a kancellár, akkor sem ő, sem a párt-
ja nem kell, hogy hálálkodjon Lindnernek 
azért, hogy hajlandó, mint legkisebb part-
ner a szövetségbe belépni. Emellett Lindner 
ismeri pártja történelmét. Helmut Schmidt 
korában az FDP támogatta az erősebb CDU/
CSU-val szemben az SPD kormányra jutá-
sát, de aztán a kancellárt a saját pártja tá-
madta hátba – és a szabaddemokraták nem 
tudták már ezzel a kormányfővel saját po-
litikai céljaikat követni. 

Lindner számára hálásabb volna a vesz-
tes Laschetet a kancellári székbe segíte-
ni. Ehhez viszont a Zöldek hozzájárulása 
kell, akik látszólag jobban éreznék magu-
kat az SPD-vel, mint a CDU/CSU-val. De 
a politika nem jóérzés kérdése, hanem a 
hatalomé. A Zöldek súlya is nőne a vezető 
párttal szemben, ha nem az első, hanem 
a második helyezettel kötnének koalíciót. 
Ők nem csak Laschettől követelhetnének 
sokat, hanem Lindnertől is. Persze felmerül 
a kérdés, hogy a CDU/CSU-nak mi haszna 
volna abból, hogy a Zöldek és az FDP egy-
szerre satuba fogják? A kancellárság, mely 
viszont inkább egy olasz miniszterelnök 
hatalmához hasonlítana, mint Kohléhoz. A 
második pont, hogy mint kormányzó párt 
inkább harcolni tud a keleti tartományok-
ban erősödő AfD ellen, mint ha szövetségi 
szinten ellenzékben volna. Az SPD-nek és 
a Zöldeknek nem annyira lényeges az AfD 
leküzdése, mert nem tőlük vesz el számos 
választót. 

Marad a CSU furfangja. Söder bajor mi-
niszterelnöknek és pártfőnöknek nem volt 
fontos Laschet sikere, kezdettől fogva riva-
litás élt benne, most pedig annak örül, hogy 
saját veszteségei ellenére a CSU része meg-
nőtt a megcsorbult  közös CDU/CSU-frakci-
óban. Lehet, hogy Söder még nem adta fel 
törekvését a kancellárságra, és még vala-
milyen cselszövésen töri a fejét. De most 

megbosszulhatja magát, hogy ő egyetlen 
egy másik párttal sem épített ki bizalmas 
kapcsolatot, miközben Laschetnek pont ez 
szokott sikerülni, nem véletlenül, hanem 
kitartó igyekvéssel. A CDU elnök ezzel a 
korszerűbb politikus a sokpárti Németor-
szágban, és persze Európában meg a világ-
ban. És ellentétben Scholz-cal neki a siker 
esetében nem kell azzal számolnia, hogy a 
pártjának jobb vagy bal szárnya hátba tá-
madja, miközben a puszta pártérdekek fölé 
helyezi a nemzeti érdekeket. Az SPD-ben 

ideológiával lehet karriert csinálni, ezért 
bármikor előfordulhat egy meglepetés – a 
koalíciós partnerek számára is –, amit a 
zöldek Schröder kancellár alatt is már el-
szenvedtek. 

Mindez most még csak fontolgatás. De a 
kormányalakítás bár hetekig, azonban nem 
hónapokig fog tartani. A körülményes in-
dulás nem győzné meg a választókat arról, 
hogy ezentúl minden gyorsabban, célsze-
rűbben, egy szóval jobban fog menni.

GeorG Paul Hefty
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Határok nélkül

Hogy a magyar társadalmat és lelkeket 
mennyire hatotta át a Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus egyhetes eseménysorozata 
és Ferenc pápa magyarországi látogatása, az 
rövid távon aligha mérhető. Hogy szeptember 
első teljes hetét tekintve mennyire frekven-
tált helyet foglalt el, azt elegendő a reakciók 
alapján mérnünk: azok a politikai és média-
szereplők is, akik kimondatlanul, vagy akár 
ki is mondva a mindennapokban materialista, 
vagy éppen harcosan ateista álláspontot kép-
viselnek, figyelték, értékelték és magyarázták 
– sok esetben félremagyarázták – a Szentatya 
budapesti vizitjét.

Az Eucharisztikus Kongresszus persze 
több mint egy hétig tartott, és nem szűkít-
hető le kizárólag Ferenc pápa még annyira 
fontos jelenlétére. Előadások, tanúságtételek, 
klasszikus és könnyűzenei koncertek szóltak 
az Eucharisztia dicséretéről és a katolikus 
hit igazságairól. A résztvevők ugyanakkor 
nemcsak keresztény hitükben és meggyőző-
désükben, de magyarságukban is megerősöd-
hettek. Louis Raphaël Sako bagdadi érsek, 
káld pátriárka a káld egyház helyzetét és több 
évszázados vértanúságát mutatta be – szívet 
melengető módon utalva a magyar állam és 
társadalom támogatására és segítségére, amely 
sokak visszatérését tette lehetővé a perma nens 
polgárháborúba bombázott térségbe. Hogy 
az egyház és egyházfik mártíromságáig nem 
kell egészen a Közel-Keletig mennünk, arra 
Szabó Konstantin kárpátaljai görögkatolikus 
pap tanúságtétele szolgált bizonyságul: ő a 
szovjet megszállás alatt sínylődő vidék „ka-
takombaegyházának” működését mutatta be, 
megemlékezve az akár életük árán is kitartó 
papokra és püspökökre. Őmaga is csak három 
évvel pappá szentelése után, 1989-ben mond-
hatta első nyilvános, nem „illegális” szentmi-
séjét. Szabó Konstantin is köszönetet mondott 
a Kárpátaljának nyújtott magyarországi segít-
ségért, tanulságként azt hagyva ránk, hogy a 
mai világban is „szembe kell szegülnünk a 
természetellenes és istentelen jelenségekkel”. 
E két – egy közelebbi és távolabbi tanúságtétel 
– arra figyelmeztetett mindannyiunkat: a hitet 
a legnehezebb időkben is meg lehet, és meg 
kell tartani. Ahogy a Szovjetunió részeként, 
úgy az iszlám szorításában is a döntő többség 
megmaradt kereszténynek, nem behódolva 
sem a bolsevik ateizmusnak, sem a muszlim 
terrorizmusnak. De szintén lélekemelő volt 
Ferenc pápa gesztusa is a záró szentmisén: 

Emelkedés
„Köszönöm”, és „Isten, áldd meg a magyart” 
– mondta magyar nyelven a Hősök terén és az 
Andrássy úton jelenlévő mintegy negyedmil-
liós sokaságnak. A Szentatya az Úrangyala 
elimádkozása előtti szavaiban hosszan kitért 
a magyarság Nagyboldogasszony-kultuszára, 
idézett az 1938-as Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus himnuszából, de megem-
lékezett arról is, hogy Varsóban a budapes-
ti eseményekkel egy időben kerül sor Stefan 
Wyszynski bíboros és Elzbieta Czacka nővér 
boldoggá avatására. A pápa a püspökök szá-
mára tartott beszédében Mindszenty József 
hercegprímás Isten fiatalságáról szóló gondo-
lataiból is idézett. 

E sorok írója számára a legnagyobb és legka-
rakteresebb élményt mégsem a fenti, szintén 
felemelő pillanatok jelentették, hanem a szom-
bat esti, az Országház épülete elől induló, és 
a Hősök terén véget érő hatalmas körmenet. 
Az egy időben szinte a teljes Andrássy utat 
betöltő, hivatalos tájékoztatás szerint mintegy 
háromszázezres sokaság csodás tanúságot tett 
nemcsak egyéni, de közösségben megvalósí-
tott hitéről is. Az Egyház ugyanis közösség – 
másként nem is értelmezhető. E közösség ereje 
pedig régen mutatkozott meg ilyen látványo-
san ezen a földön, amelynek lakosságát a több 
évtizedes egyházellenes diktatúra után a nem 
kevésbé veszélyes és nem kevésbé istentelen 
korszellem is komoly kihívások elé állította. 

A NEK hete persze hosszú távon csak ak-
kor jelentett valamit, ha képesek vagyunk to-
vább vinni abból, amit ebben a nyolc napban 
megéltünk. A mindennapok persze – az élet 
sajátosságaiból fakadóan – nem cserélhetők fel 
az ünnepnapokkal, és nem élhetünk mindig 
a magasban. Az „emelkedő nemzet” útjára 
ugyanakkor – ahogy Németh László megfo-
galmazta történelmünk egyik kulcspillanatá-
ban – érdemes volna visszatalálnunk. Fontos 
tanulságként talán magunkkal vihetjük azt is, 
hogy igyekezzünk a valóban, az igazán fontos-
ra figyelni. Ahogy a pápalátogatás és az ün-
nep méltósága háttérbe szorította az előzetes 
disszonáns és kárörvendő hangokat, ahogy a 
hivatásos rosszakarók vergődéseire is egyre 
kevesebben figyelnek, úgy kell nekünk is ki-
zárni saját életünkből a vissza- és lehúzót, a 
lényegtelent, a valóságos céljainktól eltérítőt. 
Válasszuk saját, mindennapi és közösségi éle-
tünkben is azt, akiből – ahogy a kongresszus 
jelmondata szólt – „minden forrásunk fakad”.

Nagymihály ZoltáN

Ausztria politikusai eddig nem arról voltak 
híresek, hogy döntéseiknél környezetvédelmi 
szempontokat helyeznek előtérbe. Ez most 
Sopron közelében alapvetően és radikálisan 
megváltozott.

Mikor az osztrák sajtó beharangozta, hogy 
Magyarország megépíti a régen tervezett 
M85-ös autópályát Győr és Sopron között, 
a burgenlandi közmédia már majdnem biz-
tos volt benne, hogy az nem fog „találkozni” 
az osztrák oldalról jövő A3-as autópályával. 
Hans Peter Doskozil szociáldemokrata poli-
tikus, akkor még csak „jövőbeli” burgenlandi 
tartományi főnök a burgenland.orf.at 2019. 
február 8-i jelentése szerint így fogalmazott: 
„Az A3-as határig való meghosszabítása csak 
akkor épülhet meg, ha a lakosság beleegye-
zik.” Akkor még szó volt arról, hogy talán 
lehet szó róla, ha a félállami építővállalat 
Asfinag olyan zajvédelmi rendszert tervez be, 
amely megfelel az embereknek. Közben Dos-
kozil tartományi főnök lett és kiderült, hogy 
azt a zajvédelmi rendszert, mely megfelel az 
embereknek, még nem találták fel. Ezért az 
A3-as most már végleg ott végződik, ahol ad-
dig is: Wulkaprodersdorf/Wulkapordánynál. 
Ezt a Sopron és Klingenbach/Kelénpatak kö-
zötti határállomásig 6,8 kilométeres szakaszt 
nem fogják megépíteni.

A burgenlandi tartományi kormány 2020 
és 2025 közötti munkaprogramjának 133. 
pontja ugyanis kimondja: „Az A3-as kiépí-
tése a forgalom, főleg a tranzit- és a nehézgép-
járműforgalom növekedését eredményezné és 
ezzel az egész régió lakossága részére nagy 
hátrányokkal járna.” A burgenlandi tarto-
mányi kormány megkérte a bécsi kormányt, 
hogy töröljék az A3-as meghosszabbításáról 
szóló bekezdést a szövetségi utakról szóló 

Ahol hiányzik az autópálya
törvényből (Bundesstraßengesetz). Nem túl 
meglepő tehát, hogy az eddig is a kiépítést 
ellenző környezetvédelmi miniszter asszony, 
a zöldpárti Leonore Gewessler augusztus ele-
jén bejelentette: Nem lesz A3-as a határig. 
„Nem minden döntés, amit 20 vagy 30 év-
vel ezelőtt hoztak, a mai napig észszerű ma-
rad.” Természetesen azt a sok  autópályát és 
gyorsforgalmi utat, melyet Ausztria az EU-ba 
való belépés óta „brüsszeli” pénzen épített a 
fejlesztendő Burgenlandban, Gewessler sem 
tartja észszerűtlennek.

Nem mindenki egyezik az új osztrák véle-
ménnyel. Aki ma a Burgenland középső ré-
szeiről a Sopron és Győr közötti Dunántúlra 
szeretne utazni, fájdalmasan érzékeli az A3-
as „céltalanságát”. Ha a jövőben az addigra 
teljesen kész magyarországi M85-ösön közelít 
majd a határhoz, várhatóan nagyobb dugókat 
fog megélni mint eddig. 

A lehető legrosszabb kihatásokra számí-
tanak a Soprontól délre-délnyugatra terjedő 
Oberpullendorf/Felsőpulyai járás lakói. Nem 
csak hogy nem vonja el az A3-as forgalmat az 
ottani településekről – Johannes Igler, Nec-
kenmarkt (Sopronnyék) polgármestere attól 
fél, hogy a várható soproni dugókat elkerü-
lendő sok vezető a kisebb határátkelőkre – és 
ezzel a környék településein átvivő útra – fog 
kitérni. Az A3-as megkerülésével erre terelték 
eddig is a Győr felé irányított teherforgalmat.

El kell fogadni, amit Leonore Gewessler 
mondott: Nem minden régi döntés ma is ész-
szerű. De azért a térkép megtekintése után 
marad a keserű szájíz: van 33,6 kilométer 
osztrák és elkészülése után 95 kilométer ma-
gyar autópálya. Köztük hatezernyolcszáz mé-
teren hiányzik a jószomszédi viszony.

martos Péter

2. Az állampolgárság elválik a nemzeti iden-
titástól

A mindenkori hatalmak elvárták és néhá-
nyuk még ma is elvárja, hogy a területükön 
élő nemzeti közösségek identitása automati-
kusan kövesse az állampolgárságot. Másként 
fogalmazva, a nemzeti kisebbséghez tartozó 
állampolgár kötelezően igazodjon a többségi 
társadalom önazonosságához. Ebből komoly 
feszültségek adódtak és adódnak, melyek nem 
csupán konfliktusforrást jelentenek a többség 
és kisebbség között, hanem egyben Európa 
békéjét és stabilitását veszélyeztetik. Az ál-
talunk megfogalmazott elv rögzítése hozzá-
járul a többségi önkény megszüntetéséhez. 
A többségi státusz nem jelenthet hegemóniát 
a kisebbség fölött. 

„Mindenkinek három tekintetben kell el-
ismerést kapnia: integritásában, mint mással 
nem helyettesíthető egyén, mint valamely etni-
kai vagy kulturális csoport tagja, és mint pol-
gár, vagyis a politikai közösség tagja egyforma 
védelemben és tiszteletben kell, hogy részesül-
jön”– ahogy Jürgen Habermas „Az állampolgár-
ság és nemzeti identitás” cikkében fogalmaz.

E tétel szükségességének legpregnánsabb 
igazolása Kárpátalja, ahol a politikai viszo-
nyok változása okán egy emberöltő alatt lega-
lább ötször kellett volna identitást is váltani, 
változtatni.
3. A Nemzeti kisebbségvédelem alapja az 
identitáshoz való jog 

Az identitáshoz való jog az emberi mél-
tóság védelméből származik és a nemze-
ti kisebbségek védelmének alapját képezi. 
Ugyanis, az identitás az, mely megkülönböz-
teti a közösségeket és azokat az értékeket, 
melyekkel egy adott közösség gazdagítja az 
emberiséget.

A csoportidentitás védelme nem csupán azt 
jelenti, hogy a többségi társadalom és az állam 
toleranciát tanúsít a nemzeti kisebbségekkel 
szemben, hanem megbecsüli őket, segíti identi-
tásuk megőrzését, és védelmet biztosít az asszi-
miláció hatásaival szemben. Tehát a szélesebb 
társadalom pozitív és egyben aktív támogatója 
a kisebbségi önazonosság megőrzésének.

A szabályozás értelmében az egyes nemze-
ti jogszabályoknak, s a hozzájuk kapcsolódó 
intézkedéseknek meg kell felelni a megfogal-
mazott céloknak.

Az identitás védelmének szükségszerűsé-
gét a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény 2.1 
cikke is megerősíti, amikor megfogalmazza, 
hogy a kisebbségekhez tartozó személyek-
nek joguk van szabadon, megkülönböztetés 
nélkül élvezni saját kultúrájukat, használni 
saját nyelvüket. 
4. Az identitás védelmének megvalósításá-
hoz szükségesek úgy az egyéni, mint a kol-
lektív jogok

Egy kisebbség nem csupán a személyek 
összességéből áll. E fogalom feltételezi úgy-
szintén a közösségen belüli komplex kapcso-
latok létét is.

A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya azon univerzális szerző-
dés, mely kifejezetten a kisebbségi jogokra 
vonatkozó szabályt tartalmaz, amikor a 27. 
cikkében rögzíti, hogy „olyan államokban, 
ahol nemzeti, vallási, vagy nyelvi kisebb-
ségek élnek, az ilyen kisebbségekhez tarto-
zó személyektől nem lehet megtagadni azt a 
jogot, hogy csoportjuk más tagjaival együt-
tesen saját kultúrájuk legyen, hogy saját val-

lásukat vallják, vagy, hogy saját nyelvüket 
használják.”

Fel kell vetni ugyanakkor a mostanában 
sokat hangoztatott őshonos kisebbségek több-
ségi társadalomba történő integrációjának kér-
dését. Ez a fajta integrációs igény kollektív 
jogok biztosítása nélkül biztos utat jelent az 
asszimiláció felé, ami feszültség és biztonsági 
kockázatot jelenthet.

A nyelvi jogok valamint az anyanyelven 
való oktatás joga kulcselemei a Nemzeti ki-
sebbségvédelemnek és fontos részét képezik 
a kollektív jogoknak. 

Az egyik legfontosabb intézkedés, melyet az 
állam kisebbségi nyelv védelmében tehet az, 
hogy hivatalos nyelvvé (regionális nyelvvé) 
nyilvánítja azon a területen, ahol ezt beszé-
lik. Több ilyen jellegű jó gyakorlat működik 
Európa országaiban. Ez magától értetődő gya-
korlattá kellene, hogy váljon. Ehhez viszont 
egységes szabályozásra lenne szükség Euró-
pában, mégpedig oly módon, hogy azt vala-
mennyi tagországnak kötelező erővel a nem-
zeti jogszabályokba kelljen beemelni.
5. Egy tagállam területén élő nemzeti kisebb-
ségek alkotó elemei az adott államnak

Az európai történelem során az államhatá-
rok gyakran változtak. Ezért számos nemzeti 
közösség kisebbségi státuszba került. Ezeket 
hívjuk őshonos nemzeti kisebbségeknek mivel 
századokon át ugyanazon a területen laktak, 
ahol kultúrájuk, hagyományaik, vallásuk nyo-
mai megtalálhatóak. Ily módon hozzájárultak 
szülőföldjük fejlődéséhez gazdagítva az egye-
temes európai értékeket, kultúrát függetlenül 
attól, hogy mely hatalom uralta a történelem 
során azokat a területeket. 

Értékteremtésük egyáltalán nem tekinthető 
másodrendűnek. Sőt, egyes területek esetében 
a kisebbségek kulturális hagyatéka túlsúlyban 
van az aktuális többségi nemzetéhez képest. 

A fentieket figyelembe véve, e közösségeket 
nem kellene „kisebbségeknek” vagy „együtt 
élő kisebbségeknek” nevezni, hanem „nem-
zetiségnek”, melyek az adott államnak alkotó 
részei. A „nemzetiség”, mint fogalom azt je-
lenti, hogy az adott közösség a többségi nem-
zettől eltérő nemzet része, mely az adott állam 
területén él. Európában sok, de nem minden 
nemzetiségnek van anyaországa.

A nemzetiség fogalmának használata egy-
részt segítséget jelentene az őshonos közös-
ségek megkülönböztetésében, tehát akik a 
szülőföldjükön kívánnak élni, boldogulni, 
másrészt könnyebbé tenné annak figyelembe 
vételét, hogy autochton voltuk alapján szük-
séges a nemzeti alkotmányokban államalkotó 
tényezőként való elismerésük, mint ahogy ezt 
a magyar Alaptörvény rögzíti.

Ezzel tiszta helyzetet tudna az európai kö-
zösség is teremteni, most, amikor a frissen 
bevándorlók előtt kitárta a kapukat, s nagyobb 
gesztusokat tesz számukra, mint az őshonos 
közösségei részére. Sőt, amíg a szülőföldjükön 
boldogulni kívánók esetén nem védi meg őket 
az asszimilációtól, szemet huny a jogszűkíté-
sek, jogkorlátozások előtt, addig a bevándor-
lók számára vallásuk, nyelvük, kultúrájuk 
gyakorlatához minden erkölcsi és anyagi tá-
mogatást megad.

Reményeim szerint a magyar elnökség part-
nerekre talál az ET tagországaiban, s javaslata-
ink termékeny talajra hullnak, ezzel elősegítve 
az Uniós szabályozási hiányosságok pótlását 
is e területen. Dr. sZili KataliN  
miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke

Magyar elnökség az Európa Tanácsban
Folytatás az 1. oldalról

Közel ötven évvel ezelőtt abban a kis mezővá-
rosban jártam gimnáziumba, ahonnan a Széchenyi 
család a nevét kapta. Széchenyi hatodik ősapja még 
Szabó néven abban a várban volt várhadnagy, ahol 
valamivel később az én egyik ősöm is katonáskodott, 
egyébként ugyancsak várhadnagyként. 

A nyolcvanas évek második felében budapesti 
tüntetéseink hagyományos útvonalát három szobor 
alkotta: Petőfié, Kossuthé és Bem apóé. Mindhárom 
harcos volt: az egyik a tollával küzdött, a másik a 
politikusi ékesszólásával, a harmadik a hadászati 
tálentumával. A sors iróniája, hogy anélkül, hogy 
észrevettük volna, éppen a marxista történelemírás 
emblematikus, de bitorolt alakjai előtt tisztelegtünk 
– a szocializmus ellen tüntetve. Néha érintettük a 
Batthyány-örökmécsest is, mint Nagy Imre mártír-
társát, elődjét. A mérsékelt államférfiak – Eötvös, 
Széchenyi, Deák – emlékművei azonban kimarad-
tak. Március 15-e számunkra akkoriban nem a meg-
fontolt államférfiak, hanem a lánglelkű forradalmá-
rok ünnepnapja volt. 

Ha van igazán nagy generáció hazánk történel-
mében, akkor a 48/49-es nemzedék volt az. Nem az 
a nagy generáció, amely önmagát nevezi ki annak, 
hanem az, amelyet az utókor tisztel meg ezzel a jel-
zővel. Ez az egyetlen kormányunk, amelynek minden 
tagjának szobrokat állítottak, s nevüket utcák, terek 
viselik. Batthyány, Széchenyi, Kossuth, Deák, Klau-
zál, Eötvös, Szemere, Mészáros, Esterházy – soroljuk 
a patinás neveket. Ennél jobban talán már csak az 
Aranycsapat és az Illés-együttes felállását fújjuk.

Mégse gondoljuk, hogy közöttük nem voltak el-
lentétek,  politikai és személyi csatározások. A ple-
bejus Petőfi ’48 áprilisában így értékeli az éppen csak 
hivatalba lépett közlekedési minisztert: „Szécsenyi 
ollyan ember, ki a fogpiszkálókat is Angliából hozatja 
magának, élvén azon szent meggyőződésben, hogy a 
magyar ember hat-ökör az effélékhez” – veti oda a hu-
szonévesek hetykeségével, mivel az meg sem nézte, ha-
nem csak tovább küldte egy általa is támogatott gépész 
találmányát, az egysínű vasutat. De nem járt jobban a 
Batthyány-kormány együttvéve sem, amelyre a láng-
lelkű poéta májusban már nem hogy a hazát, de még 
a kutyáját sem bízná.

A nagy nemzedék tagjai sok dologban nem értet-
tek ugyan egyet. De volt egy valami, amiben nem volt 
közöttük különbség: mindegyikük izzó lelkesedéssel 
szerette hazáját és egész életét a haza felemelésének 
szentelte. Olyanok is voltak, akik nem szenvedhették 
egymást, de ha kellett összefogtak és együtt cseleked-
tek. Megfogadva Deáknak, a haza bölcsének intelmét: 
„Szeressétek jobban a hazát, mint amennyire utáljá-
tok az ellenségeiteket!”

Széchenyi Bécsben született és itt is halt meg 
(1791–1860), tiszteli is  minden Bécsben élő magyar. 

BáráNy aNZelm

SzéchENyi
Széchenyi persze nem csupán Bécsben áll köztisztelet-
ben. Ő a legtöbbet idézett államférfink. Emlékművét 
megtaláljuk  szerte a világban. Egyesületek és cser-
készcsapatok ápolják emlékét. A hetvenes évek Szé-
chenyi-reneszánsza még a szocializmus munkahelyeit 
is elérte: a nyolcvanas években 198 szocialista brigád 
viselte István gróf  nevét.

De miért is példa számunkra ma is a legnagyobb 
magyar? A bolyongó, helykereső Széchenyi későn 
érő típus. Ha neki is csak annyi időt ad a sors, mint 
az üstökös Petőfinek, ma legfeljebb egy lábjegyzet 
lenne a lipcsei csata történetében. Wesselényi, a zsi-
bói bölény, csinált lelkes honfit a spleenes, világfáj-
dalmas világfiból.

Széchenyi a Kelet Népében tesz hitet fajtája mellett, 
de utazni – egy napkeleti út kivételével – Wesselé-
nyihez, Szemeréhez hasonlóan ő is Nyugatra utazott. 
Útjai tanulmányutak voltak. Háromszor tett hosszú 
angliai utat a polgári átalakulás és iparosodás éllova-
sának hasznosítható példáit keresve: az alkotmányos-
ságot, a gépeket, a gazdálkodást, a műszaki fejlődést 
vizsgálva. Nemcsak a lótenyésztést és a klubokat – 
nálunk kaszinó néven – kívánta meghonosítani, ha-
nem még olyan civilizációs vívmányok átvételére is 
futotta energiájából, mint a vízi sportok, az angolkert, 
a franciapark és az angolvécé. Az 1831-es kolerajár-
vány idején is angol mintára épített fürdőszobájában, 
hidegvizes zuhannyal edzette  szervezetét, immun-
rendszerét.

A világlátott, polyglott Széchenyit bosszantotta a  
magyar vidék önteltsége, közönségessége, de ebből 
számára nem a megfutamodás, a menekülés követ-
kezett, hanem a feladatvállalás: a lesüllyedt haza 
felemelése, felzárkóztatása. Tanulni és tapasztalni 
utazik a civilizált Albionba. Angliát talán csodálta, 
ámde nem szerette. Nem anglophil válik belőle, ha-
nem hungarophil. Egy idegen szemével s egy magyar 
szívével tekint közállapotainkra, nézi Hunniát. A pol-
gári fejlődés számára nem vak hittel utánzandó cél, 
hanem szelektíven alkalmazandó eszköz a Magyar 
Parlag megművelésére. Saját korának és saját hazá-
jának kérdéseire kereste a választ külföldi útjain is.

Így lett Széchenyiből a tettek embere, a józan 
kompromisszumok, a konszenzusos közjó, a nemze-
tépítés napszámosa. A nagy ugrások helyett a szívós 
önnemesítésben, a szerves, lépcsőzetes építkezésben 
látta a járható utat. Türelmes volt a kisebbségek ke-
zelésében is. Ő a magyarokat kívánta magyarosítani. 
Petőfi szerint a vasárnapi szónokok népe vagyunk. 
Széchenyi az ellenpélda.

Hídépítő volt. Nemcsak Pestet és Budát akarta ösz-
szekötni, hanem magyart a magyarral, a pozsonyi 
országgyűlést a bécsi dinasztiával.

Élt-halt a politikáért, de nem a politikából élt. Ép-
pen ellenkezőleg. Tudunk-e más politikust, aki egy 

évi jövedelmét ajánlotta volna fel közcélra? A poli-
tika számára eszköz volt az erkölcsi nemesedésnek, 
a kiművelt emberfők  képzésének és a nemzetépí-
tésnek az  útján.

Sok dologban nem ért egyet Kossuthtal, de nem 
neki kell győznie, hanem az ügynek. Amikor ’48. 
március 14-én úgy látja, hogy ezt az ügyet most leg-
jobban az Ellenzéki Párt képes megvalósítani, akkor 
szövetségesként ő is Bécsbe utazott az országgyűlés 
küldöttségével. A legnagyobb magyar, ha kellett, be-
állt a sorba. Nem villogni akart, hanem használni.

A reformkor két vezérgondolata, ahogy Kölcsey 
megfogalmazta,  a haza és a haladás volt. Széchenyi-
nél is az Isten, család, haza alkotja azt a biztos alapot, 
amelyen művét, a nemzet ébresztését és polgárosítá-
sát felépítette.

Nem volt vakbuzgó, napi templombajáró, de húsvét 
előtt  meggyónt. Utolsó évében még gondoskodik a 
cenki templom felépítéséről, de amikor a titkosren-
dőri zaklatások felőrlik tépett idegeit,  már a hite sem 
képes többé védelmet nyújtani. Húsvétra virradóan 
egy kétségbeesett döntéssel kivonja magát az üldözte-
tésekből. A tömlöctől, tébolydától, vagyonelkobzástól 
való félelem kezébe adja a pisztolyt.

Mivel imádott hölgye férjezett, legényélettel szá-
mol. Csak későn, 45 évesen nősül, miután élete nagy 
szerelme megözvegyült. Erejük már fogyatkozóban. 
Szellemi alkotóerejét visszanyert családapaként 
azonban így is nem csupán két fiáról gondoskodott 
lelkiismeretesen, Béla fia, akihez intelmeit írja, segít 
kicsempészni Londonba a Döblingben alkotott műve-
it. Arra is van gondja, hogy felesége korábbi házas-
ságából származó hét gyerekének az útját figyelje, 
egyengesse.

Kemény Zsigmond számára ő volt a leghívebb ma-
gyar. Szenvedélyesen szerette, és ezért féltette a hazá-

ját. Féltette a hazáját, mert gyengének vélte, amelyet 
először meg kell erősíteni gazdaságilag, hogy valóban  
függetlenné válhasson. Patriarchálisan szerette ha-
záját, mint gyermekét az atyja.

A Bécsben kiváló társasági és politikai kapcsola-
tokkal rendelkező, a külpolitikában is jártas reál-
politikus Széchenyi tudomásul vette a Habsburgok 
uralmát, nem akart szakítani az uralkodóházzal – jól 
felfogott nemzeti érdekből. Úgy látta, hogy a török 
hódoltság alatt meggyengült, demográfiailag megfo-
gyatkozott  magyarságnak időt kell nyernie, hogy erőt 
gyűjtsön. Mátyás király alatt az ország lakosságának 
80%-a volt magyar, Széchenyi korában 40%-a. Ehhez 
a megerősödéshez a Habsburg-birodalom kínálta a 
– ha nem is ideális, de jobb híján elfogadható – fel-
tételeket, a biztonságot adó keretet. A Béccsel való 
kapcsolatunkat olyan házasságnak látta, amelynek 
vannak jó és rossz pillanatai, de amelyet nem érde-
mes felrúgni.

Különbözni akart és gazdagítani. Tudta, hogy 
nem a konfekcionált européer a jó európai, hanem 
a jó magyar, aki nem beleszürkül a tömegbe, hanem 
gazdagítani tudja egy szép színfolttal az emberiséget. 
Különbözni akar, mert ezzel gazdagít.

Széchenyi is ostorozta nemzeti, faji hibáinkat, de az 
ő kritikája nem annak szólt elsősorban, aki úgymond 
magyarkodott, hanem annak, aki külföldieskedett. A 
külföldieskedés bosszantja egy olyan korban, amikor 
volt mit tanulni a Nyugattól.  Széchenyi nem forra-
dalmat kíván, hanem gyökeres változást. A Hitel nem 
az importált forradalom kiskátéja, hanem a magyar 
reformgondolat bibliája. 

Széchenyi István közös példaképe minden magyar-
nak Munkácstól Döblingig, Szabadkától Komáromig, 
a nyerges-tetői székely Thermopülétől a branyiszkói 
hágóig.

2021. augusztus 15-én Száz év kiállítás címmel 
nagyméretű kiállítás nyílt meg a Schlaining/szaló-
naki várban, amely egy egész éven át látogatható. 
Előkészületeinek részeként a szalónaki várat telje-
sen felújították és hatalmas kiállítótérré alakították 
át. Belépéskor a látogatók tollat és kódot kapnak, 
amellyel letölthetik a kiállítás hangszerelt idegen-
vezetőjét (audio guide). A múzeum oktatási koncep-
ciója, multimédiás kialakítása és gazdag tartalma 
lenyűgöző. Nemcsak a történelemre, hanem a mai 
Burgenland korszerű bemutatására is törekedtek. 
A vállalkozás minden bizonnyal e különleges tar-
tomány identitásának megteremtését is szolgálja, 
egyes részei azonban éppen az identitáskeresés 
szempontjából elgondolkoztatóak: például az „1000 
éve magyar lakosság Burgenlandban” cím vagy Sop-
ronnak (Ödenburg) – az a város, amely soha nem 

tartozott Ausztriához - mégis mint az új Burgenland 
fővárosa elvesztésének siratása. Az a tény, hogy Ma-
gyarország mint Ausztria szövetségese (amely a há-
borúért felelős volt), több emberéletet és sokkal több 
területet vesztett ebben a háborúban, mint Ausztria, 
és az ország nyugati részét mégis át kellett adnia, 
nem igazán kap helyet a kiállításon. 

A sok filmrészlet és a szemtanúk beszámolói sok 
időt vesznek igénybe. Ráadásul a hangos idegenvezető 
ellenére könnyű elveszíteni a kiállítás fonalát. A vir-
tuális főzésre szolgáló kulináris részleg szórakoztató.

Egyedülálló, hogy láthatjuk a Saint Germain-i béke-
szerződés másolatát, majd az eredeti velencei szer-
ződéseket. Fontos, hogy a látogató sok időt szánjon 
erre a kiállításra, és a megtekintés ideje alatt tartson 
szünetet, hogy valóban magába szívja a sok tartalmat. 

Tarcsay Tünde

Száz éves Burgenland
Tartományi kiállítás

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését 
követő hadbírósági eljárások levéltári dokumentá-
ciójára alapozva választ kereshetünk például arra, 
hogy az 1956-ot követő megtorlások során a Ká-
dár-kormányzat elhatárolódott-e a Rákosi-korszak 
törvénytelen nyomozati, vizsgálati, bírósági módsze-
reitől, az ebben eljáró apparátusoktól, mindenekelőtt 
a már megszüntetett Államvédelmi Hatóság egykori 
tisztségviselőitől, beosztottaitól. A tény, hogy a Ká-
dár-rezsim a hatalomra segítése után átmentette a 
volt ÁVH-sokat, széles körben ismert. Az a körülmény, 
hogy a megtorlások első szakaszában, 1956-1959 kö-
zött a volt ÁVH-sok alkalmazására rákényszerült, ke-
vésbé hangsúlyozott. A legjelentősebb hadbírósági 
eljárásban, amit Mecséri János ezredes és 51 katonája 
ellen folytattak le, a korábbi ÁVH-s tisztek kezében 
volt a nyomozati eljárás, erre alapozták az elsőfokú 
vádiratot és ítéletet, majd a jogerős döntést előkészítő 
vádiratot, a másodfokú jogerős ítéletet, 11 halálos 
ítéletet, ebből hét kivégzést, továbbá 182 év börtön-
büntetést. Így torolták meg a Jutadombnál a szovjet 
intervenciósok fölött november 4-én aratott egyetlen 
katonai győzelmet.

Per vagy megtorlás?
Ha a hadbírósági eljárás folyamán az ügyész nem 

tudta bizonyítani állítását, a perbeszéd megszokott 
fordulata szerint állította, hogy a bűncselekmény 
„megnyugtatóan bizonyítva lett”. 

Mátyás Imre hadnagy, a Mecséri-per egyik vádlott-
ja, a jutadombi harcok részese  letartóztatása után 
legott együttműködött vizsgálóival.  Állítása szerint 
harcban nem vett részt. Minden felelősséget tiszttár-
sakra, lövegkezelőkre hárított. Terhelő vallomásokat 
tett mindhárom parancsnokára, Mecséri János ezre-
desre, Szendi Dezső alezredesre, Szabó Pál őrnagyra 
és a tűzharc kezdeményezésével vádolt Rémiás Pál 
hadnagyra. Vallomásának a tanúként meghallgatott 
vádlott-társak egységesen ellentmondtak. Ezek el-
lenére Mátyás hadnagy fenntartotta vallomását.  A 

különtanács elnöke, Mátyás Miklós őrnagy nem ren-
delte el a bizonyítás kiegészítését, de nem is vetette el 
Mátyás hadnagy állításait. A hadnagyot másodfokon 
felmentették és szabadlábra helyezték. A vallomásá-
ban támadott mind a négy vádlott társát kivégezték. 

Már a nyomozati eljárás során megkezdődött a 
letartóztatott személyiség megtörése, amit szovjet 
módszerek szerint folytattak. Több per iratai említik 
a gyanúsítottak verését. A hadbírósági tárgyalásokon 
mégsem vették figyelembe a bántalmazást.   Kivétel, 
a hadbíróság által igazolt eset a dr. Altordai Sándor 
jászberényi nemzetőr parancsnok és társai elleni per 
irataiból tárható fel. Az első fokon eljáró Budapesti 
Katonai Bíróság a bántalmazott vádlottakra mérsé-
kelt börtönbüntetést szabott ki, amit másodfokon a 
Legfelsőbb Bíróság katonai kollégiumának különta-
nácsa tovább enyhített. Ekkor lépett közbe a legfőbb 
ügyész, dr. Szénási Géza. Miután a Legfelsőbb Bíró-
ság ítélete nem fellebbezhető, a legfőbb ügyész törvé-
nyességi óvást jelentett be a büntetés törvénysértően 
enyhe voltára hivatkozva. Válaszlépés gyanánt a Leg-
felsőbb Bíróság elnökségi különtanácsot állított fel 
dr. Ledényi Ferenc hadbíró ezredes elnökletével. Ez 
addig példátlan határozatot hozott: a legfőbb ügyész 
által benyújtott törvényességi óvást mint alaptalant 
valamennyi vádlott esetében elutasította, mert „az 
eljárt bíróságok törvényszerűen szabták ki a vád-
lottakkal szemben a büntetést…”  Vagyis a  legfőbb 
ügyésszel ellentétesen a Legfelsőbb Bíróság határo-
zata rögzíti, hogy – kádárista rendőri-belügyi eljárás 
során – súlyosan bántalmaztak őrizeteseket, vádlot-
takat. Ez a fordulat példa arra is, hogy volt olyan jog-
szabály, amire a vádlottak védelmében hozott jogerős 
ítéletet alapoztak, amely jogszabályra szükség esetén 
a többi hadbírónak is hivatkoznia kellett volna. 

A megtorlások következményei
A jászberényiek sorsát a megtorlások következmé-

nyeinek vizsgálata hozta felszínre. A levéltári forrá-
sok, honvédségi személyi dokumentumgyűjtők, inter-

júk, személyes kapcsolatok körében szerzett adatok 
alapján ismertek olyan életutakat is, amelyeket a meg-
torlás befolyásolt, még ha az érintettet nem vonták 
bírósági eljárás alá, magatartását jogerős bírói ítélet 
nem marasztalta el, ide értve a csendes szenvedőket, 
családtagokat, a kivégzettek esetében özvegyeket, 
félárva gyermekeket. Arcok, nevek, beosztások, az 
eljárások dokumentumaiból válogatott részletek, a 
jogszabályi hivatkozások, a visszaemlékezők hiteles 
tanúságtételei egyaránt  bizonyítékul szolgálnak a ko-
rai Kádár-rendszer jellegének teljesebb árnyalására.

A csendben szenvedők
Hogyan alakult a csendben szenvedők sorsa? Volt 

alkalmam megismerkedni börtönviseltekkel, özve-
gyekkel, félárvaként nevelt utódokkal. Szívszorító 
volt látni az egykori esküvői képeket, gyönyörű fi-
atalasszonyokat, délceg férjeket, gyakorlatilag az 
utolsó közös fényképükön. A katonasors kiszámít-
hatatlan, a katonahalál elválaszthatja a házastársi 
esküt tevőket – de börtönévekre, kivégzésre  aligha 
készülhetett fel bárki is. Mint ahogyan a fényképek 
fiatal férjei ekkor még a gondolatot sem viselhették 
volna el, hogy kivégzésük után özvegyük mással kezd 
új életet, másnak szül gyermeket. Személyiségük meg-
törése a vizsgálati fogságban, a teljes elszigeteltség 
hónapjaiban kezdődött. Nem biztos azonban, hogy 
sikerült megtörni őket, a börtönben szenvedőket, 
másrészt családtagjaikat. A halálra ítélt Mecséri Já-
nos ezredes és társai kivégzése előtt az utolsó látha-
tásra eljött az elítéltek családja. A jövendő özvegyek 
egymásban tartották a lelket.  A hátramaradt, vétlen 
hozzátartozókra további megtorlás sújtott le. A ha-
tóság egy hónapig várt a tájékoztatással és tartotta 
bizonytalanságban a családokat. A kivégzést nem 
ismerték be, a halotti anyakönyvi kivonatokra csak 
a halál ténye és napja került fel. A magukra hagyott 
özvegyek nyomorúságos helyzetbe kerültek. Kila-
koltatták őket a megszokott tiszti lakásból, szükség-
lakásba. A megtorlás tragikus éveiben a feleségek, 

akiktől elszakították férjüket, többször is válaszút elé 
kerülhettek. Még jártak a börtönbe a láthatásra, még 
bízhattak az első, vagy a másodfok irgalmában, de fel 
kellett készülniük a legrosszabbra. 

A megtorlás közvetlen vagy közvetett hatására 
meg nem született gyermekek, a kivégzési félárvák, 
az özvegy vagy házassági kényszerpályára szorult új-
raházasodók életútjának sanyarú változása nem az 
édesanyák, édesapák felelőssége, hanem a megtorló 
hatalomé. 

Az elkerülhetetlen erőszakos halál előtt nem ve-
tődhetett fel a kérdés, de később igen: mi lesz, ha az 
özvegy az első gyermekkel új életet kezd? Hiába volt 
kicsi, lehet, nem is látta édesapját, de előbb-utóbb meg 
kell tudnia, vagy megtudja mástól az igazságot, ki volt 
ő. Sérülhet a gyerek, sérülhet az anya, sérülhet a ne-
velőapa, sérülhetnek az újonnan született féltestvérek. 
Ha pedig a környezetben kiderül az igazi apa személye, 
akár hajsza is kezdődhet a gyerek, az özvegy ellen. Még 
szerencse, ha felnőtt korban kitisztult a helyzet. 

Kicska János főhadnagy a kivégzés előtti utolsó 
láthatáson az kérte feleségétől, hogy majd sógorával 
együtt neveljék akkor kétéves kislányukat. Az özvegy 
élete másként alakult. Hat évtizeddel később interjút 
szerettem volna készíteni vele. Leánya  segített, aki a 
kivégzett édesapa nevét viselte.  Arra kértem Kicska 
Évát, írja meg a névváltozás történetét. 

Válaszában olvasható:
„Hogy miért vettem vissza születési nevemet? Hálá-

ból, tiszteletből, felelősségérzetből, dicsőségből, örök-
ségéből. Hordozom génjeit, az ő vére csörgedez ben-
nem. Édesapám volt és én az egyetlen gyermeke. Sosem 
felejtem el, hogy a ma szabadságában az ő küzdelme 
is benne van. Örökségül annyit hagyott rám, hogy 
felemelt fejjel, tiszta tekintettel viselhetem a nevét.” 
Alighanem a megtorló rendszer végső veresége ez. Ha 
az 1956-ban éltek nemzedékére így tudnak gondolni 
utódaik, akkor minden szenvedés, áldozat megérte.

dr. Marossy  endre

Az 1956–1959 közötti megtorlás áldozatainak emlékezete



4 BÉCSI NAPLÓ 2021. szeptember–október 2021. szeptember–október BÉCSI NAPLÓ 5

NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: Fetes Kata

Folytatás a következő számban

Helyes volt megrendezni az olimpiát egy pandé-
mia idején?

Egy igazán eseménydús nyarat tudhatunk ma-
gunk mögött. Ez a mondat mindenféle perspektí-
vából elmondható, pláne a sport szempontjából, 
hiszen a labdarugó európabajnokság után olimpia 
és ezt követően paralimpia szemtanúi lehettünk. Ez 
idáig mind eléggé közhelyes, négyévente majdnem 
megszokott; ámde álljunk meg egy pillanatra és te-
gyük fel a következő kérdést: Emlékszünk hasonló 
sportrendezvényre világjárvány alatt? Innentől 
fogva válik egyedivé a tokiói olimpia, amelyet a 
koronavírus elterjedése miatt 2020-ról idénre tet-
tek át. Másfél hónap leülepedési idő után vonjuk le 
konklúzióit. 

A magamféle sportrajongónak elsőre fel sem me-
rül, hogy olimpiát ne rendezzenek meg. Aztán az em-
ber elgondolkodik, tájékozódik, olvas, beszélget… 
és első meglátása már nem olyan egyszínű, válasza 
már nem olyan egyértelmű. Amikor Japán fövárosa 
2013-ban elnyerte a XXXII. nyári olimpia megren-
dezésének jogát, senki nem gondolhatta, hogy 2021-
ben „ilyen” körülmények között kell majd megren-
dezni. Bár ne haladjunk ennyire előre, a játékokat 
nem csak a koronavírus miatt ellenezték sokan. A 
magyarországi „Nolimpia” kampányhoz hasonlóan 
itt is a helyi ellenzék céltáblájává vált a sportese-
mény megrendezése, hiszen a költségvetés nem kis 
részét emésztette fel. Számos tender kiírása, épít-
kezések végtelen sora, újabb és újabb kiadások sok 
emberben kételyeket szült afelől, hogy érdemes-e 
néhány hetes ceremóniáért ilyen nagy dimenziós 
befektetés. De ezeket a fenntartásokat még sokkal 
súlyosabb történések fejelték meg. A Covid-19 jár-
vány komolysága, illetve következményei a 2020-as 
év elején váltak igazán láthatóvá, ekkor kényszerül-
tek a döntéshozók először nyilatkozni. Emberi tulaj-
donság kivárni és kellemetlen döntéseket tologatni, 
így tették ezt itt is, bár tavaly március végén négy 
hónappal a játékok előtt kénytelenek voltak kimon-
dani, hogy egy évvel elhalasztják. Ami egy politikus 
számára egyetlen tollvonást jelentett, az több tízezer 
profi sportolónak kimondhatatlan jelentőségű vál-
tozást az életében. Talán a focitól eltekintve minden 
sportág legnagyobb eseménye az olimpia, sok spor-
toló pályafutásának központi célja legalább egyszer 
részt venni rajta, netán dobogóra állni. Sokuk min-
dennapjának értelme, hajtásuk miértje. Pandémia 
idején viszont összetettebb a dolog – így gondolta 
ezt a tízmilliós város (aglomerációjával együtt kö-
zelít a 40 millióhoz) sok-sok lakosa is. Amikor a 
kórházakban már abszolút előnyben részesültek a 
covidosok és a betegellátás minimumra csökkent, 
sokan nem értették, miért ragaszkodik kormányuk 
az olimpia megrendezéséhez, ezzel jó eséllyel még 
jobban megtetőzve a járványt.                 

Valójában Japán abba a hálátlan helyzetbe ke-
rült, hogy két rossz közül kényszerült választani:  
Az esemény lemondásával a világ előtt szégyenkez-
zen, vagy saját lakossága haragját  provokálja ki, 
ha megrendezi? A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
elnöke Thomas Bach és mellette a sportolók nagy 
része a játékok megrendezése mellett kampányolt, 

Tokió (2020) 2021
de akár a világközösséget is ide sorolhatnánk, hi-
szen mindenki mindenhonnan árgus szemekkel azt 
figyelte, hogyan döntenek a japánok. A tokióiak nem 
kis része, a politikai ellenzék és nem utolsó sorban 
a járványügyi szakértők végül hiába álltak ellen: A 
tokiói prefektúra, vele Japán a nyári olimpia mellett 
döntött, tudva hogy a harakiri így vagy úgy elke-
rülhetetlen. A biztonság érdekében a sportesemény 
alatt szigorú szabályok voltak érvényben Tokióban. 
Megtiltották a turisták beutazását az országba és 
a stadionokba a helyiek sem látogathattak el, így 
a versenyszámok többnyire zárt kapuk mögött zaj-
lottak. Ezenkívül a sportolók az olimpiai falut nem 
hagyhatták el és sosem látott külvilágtól való elzárt-
ságba kényszerültek. 

Bár a legrosszabb forgatókönyv nem valósult 
meg, amely szerint az olimpia „super spreader 
event” azaz a koronavírust nagy mértékben terjesz-
tő eseménnyé válhatott volna, az olimpia alatt mégis 
huzamosan nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma 
és így a japán politika megkövetelte első lemondása-
it. Az áldozat nem kisebb mint maga Suga miniszter-
elnök, akinek az ellenzék rossz járványügyi kezelést 
rótt fel, valamint felesleges ragaszkodását a játékok 
megrendezésére. Saját pártján belül is csökkent tá-
mogatottsága, ezenkívül véleménykutatók szerint 
a lakosságban is egyre csekélyebb a szimpátia vele 
szemben. Ezért úgy döntött, hivatali idejét szeptem-
ber 30-i lejárata után nem kívánja meghosszabbíta-
ni. A japánok így Suga egyéves regnálását követően 
nemsokára új miniszterelnököt választanak. 

Ezeket megfontolva helyes volt-e megrendezni 
az olimpiát? Sportolóinkat tekintve ez egyértelmű 
válaszra buzdít, elvégre legutóbb 1996-ban sikerült 
Magyarországnak több érmet szereznie, akkor az 
Egyesült Államokban, Atlantában került megren-
dezésre az olimpia. Most eggyel kevesebb, azaz 20 
éremmel sikerült hazatérni Ferihegyre, ebből 6 
arany, 7 ezüst és szintén 7 bronz. A legtöbb magyar 
érem sportágakat tekintve kajak-kenuban szerez-
tetett, így összesítésben Magyarország a 15. helyen 
végzett az éremtáblázaton (1. USA, 2. Kína, 3. Japán).  

Summa summarum ritkán adatik egy ilyen kép-
letes példa arra, hogy milyen nehéz, sokszor am-
bivalens helyzet elé kényszerül a politika. Japán 
döntése, hogy megrendezi az olimpiai játékokat 
véleményem szerint helyes volt, hiszen sok ezernyi 
profi sportoló erre készült, több millió rajongó és 
érdeklődő erre várt. Pandémia kellős közepén is van 
mondanivalója a sportnak – amely mindig is közös 
kulturális tér volt, vallástól és hovatartozástól füg-
getlenül a remény és az akarat szimbóluma. Ilyen 
méretű eseménynek a lemondása ellenben sokak-
ban további aggodalmat és félelmet generálhatott 
volna, hogy tényleg ekkora a baj. Ugyanakkor nem 
mehetünk el amellett, hogy olimpia és paralimpia 
mekkora szervezést, forrást és energia-befektetést 
igényel, főleg világjárvány idején. Drága ára volt en-
nek az olimpiának és nem sokan lettek volna erre 
képesek, ezért kijár Japánnak minden tisztelet és 
egy megállapítás: Nem véletlenül oly magas a felkelő 
nap országának tekintélye mindmáig. 

Bölcskey-Molnár dávid

Ujváry gáBor A collegium hungaricum 1945 után
II. rész

A CH újraindításának szándéka mögött a kulturális 
csere fölöttébb magasztos kívánságánál sokkal pró-
zaibb okok rejtőztek. Az 1953 óta működő, a maga 
nemében első bécsi hírszerző rezidentúra – amelynek 
fedőszerve a Magyar Népköztársaság bécsi követsége 
volt – feladatait ugyanis a Belügyminisztérium Hírszer-
zési Főosztályának 1956. augusztusi tervezete az aktí-
vabb tudományos-technikai felderítésben rögzítette.  

A CH feltámasztására az 1956-os magyar forrada-
lom leverése után sem kerülhetett sor, főleg a mintegy 
180 000 magyar menekült ausztriai befogadása, az 
osztrákok velük szemben tanúsított nagyvonalú segít-
sége miatt. A magyar–osztrák kapcsolatok meglehe-
tősen fagyossá váltak, olyannyira, hogy 1957. febru-
ár 5-én az osztrák kormány Magyarország kulturális 
bojkottjáról határozott (amit szigorúan csak fél évig 
tartottak be). Mivel a forradalom után a magyar kor-
mányzat fontos célja volt minél több „disszidens” ha-
zacsábítása, a CH épületébe helyezték a magyar kon-
zulátus hazatelepítési ügyosztályát. 1958-tól némileg 
normalizálódtak a kapcsolatok, ezért ismét fölvető-
dött a CH újbóli megnyitása. Végül azonban 1961-ben 
– amiatt is, mivel 1960 körül megint fagyosabb lett a 
két ország viszonya – az MSZMP Politikai Bizottságá-
nak határozata alapján az egykori testőrök és a két vi-
lágháború közötti magyar ösztöndíjasok otthonát, az 
addigra teljesen kihasználatlanná vált Testőrpalotát 
is eladta a magyar állam. Ugyanekkor egy új, modern, 
„propagandamunkát” is folytató „kultúrcentrum” 
létesítéséről rendelkeztek. A becses épület értékén 
aluli – Sík Sándor külügyminiszter és Benke Valéria 
művelődésügyi miniszter javaslata ellenére történt 
– elkótyavetyélését ideológiai okokkal indokolta az 
értékesítést leginkább szorgalmazó Marosán György 

(részletesebben lásd a Bécsi Napló 2005. évi harma-
dik számát. A palotába – annak részleges lerombolá-
sa és teljes átépítése után – 1971-ben költözött be az 
Osztrák Szövetségi Igazságügyi Minisztérium.   

Miután a Kádár János pártfőtitkár nevével fémjel-
zett hatalom 1962 őszén eltávolította a megrögzött 
sztálinistákat a felsőszintű párt- és állami pozíciók-
ból, illetve politikai amnesztiát hirdetett – még akkor 
is, ha ez csak részleges volt –, az ENSZ 1962. december 
20-án levette az 1956 októberétől sokszor tárgyalt 
„magyar kérdést”a napirendjéről. Ennek következ-
tében a magyar–osztrák kapcsolatok is jelentősen 
javultak, 1963-tól rendszeressé váltak a kölcsönös, 
magas szintű politikai látogatások. 

A CH új épületének fölépítése, majd 1963. novem-
beri fölavatása tehát egy olyan nagypolitikai játszma 
része volt, amely Magyarország 1950-es évek végi, 
1960-as évek eleji (ki)útkeresésébe illeszkedett. Eh-
hez hozzájárult a kulturális diplomáciát a külpolitika 
fontos elemeként meghatározó 1961-es bécsi nemzet-
közi konvenció elfogadása, illetve az MSZMP Politikai 
Bizottságának 1962. június 4-i határozata is. Utóbbiban 
a kulturális összeköttetések fejlesztésénél – a szocialista 
országokon kívül – a következő „fontossági sorrendet” 
állították föl: Ausztria, Finnország, Olaszország, Francia-
ország, az Egyesült Arab Köztársaság, India és Ghána. 

A kulturális célok mellett politikai propagandát 
űző CH-t Magyar Intézetre kívánták átnevezni, ben-
ne ösztöndíjasoknak már nem is adtak volna helyet. E 
koncepció 1963 őszére megváltozott. Ebben szerepet 
játszhatott, hogy a Leopoldstadtban 1961-től épülő új 
CH hatról nyolcemeletessé bővítését engedélyezték a 
bécsi hatóságok. Valószínűleg amiatt, mert a szomszé-
dos telken létesítendő fürdő (Dianabad) tulajdonosai 
azt gondolták, számukra kifejezetten előnyös, ha a 

környék 19. század végén, 20. század elején épült há-
zainak összhangját nem ők, hanem a magyarok bontják 
meg elsőként. A CH-t ugyanis az akkoriban modernnek 
tetsző, funkcionalista stílusban építették – Keresztury 
Dezső találóan hasonlította egy betonsilóhoz –, amely 
kirítt ugyan a környezetéből, ellenben illett a Dianabad 
hasonló stílusú terveihez. Az épület megnagyobbodása 
következtében a CH-ban is kialakíthattak egy könyv-
tárhelyiséget és négy, egyenként két-két ösztöndíjas 
elszállásolására alkalmas kis lakást. 

A Hollandstrassei CH 1963. novemberi megnyitása 
kissé felemásra sikerült. Ennek két fő oka az osztrák 
belpolitika – a szociáldemokrata Bruno Kreisky kül-
ügyminiszter és a kulturális és tudományos területet is 
felügyelő néppárti oktatási miniszter, Heinrich Drim-
mel közötti, a kulturális diplomácia irányításával kap-
csolatos – ellentéteiben, illetve a kétoldalú vagyonjogi 
tárgyalások eredménytelensége miatti magyar–osztrák 
vitákban volt keresendő. Ezt szaporították a magyar dip-
lomácia bakijai, amelyek főleg a KKI furcsa szerepéből 
adódtak. A szovjet hatalmi szférán kívüli államok nem-
zetközi érintkezésében ugyanis meglehetősen szokatlan 
volt, hogy egy világosan se a kül-, se a kultúr- vagy a tudo-
mánypolitikához nem kötődő, ellenben hírszerző jellegű 
hivatal lásson el kulturális diplomáciai feladatokat. Ezért 
az 1963. november 12-i avatóünnepségen az osztrák 
kulturális és tudományos élet számos jelentős szemé-
lyisége, a szocialista országok követei, illetve Finnország 
és Egyiptom nagykövetei, valamint az iraki ügyvivő is 
megjelent ugyan, ám az osztrák külügyminisztériumot, 
a Magyarországhoz minden szempontból a legközelebb 
álló Burgenlandot hivatalosan senki sem, Bécs városát 
is mindössze egy tanácsos képviselte. Bármennyire is 
furcsa, az Ausztriát a világháború vége óta kormány-
zó két kormánypárt közül a baloldali szociáldemokra-

ták sokkal bizalmatlanabbak voltak Magyarországgal 
szemben, mint a jobboldali néppártiak. Kreisky például 
megtiltotta a külügyminisztérium munkatársainak a CH 
megnyitóján való részvételt.

A CH Péchy Blanka utáni első önálló, nem pusztán 
követségi diplomataként dolgozó igazgatója, az erdé-
lyi szász származású Meisel János kandidátus, a Műve-
lődésügyi Minisztérium felsőoktatási főosztályának 
vezetője – később a Műegyetem professzora, dékánja 
és rektora – lett. A Külügyminisztérium és a KKI 1964. 
februári – szigorúan titkos minősítésű – „közös utasítá-
sa” szerint a CH feladata lett, hogy „segítse elő a Magyar 
Népköztársaság külpolitikai célkitűzéseinek megvaló-
sítását Ausztriában; javítsa és fejlessze a tudományos és 
kulturális kapcsolatok minden formáját; széles körben 
ismertesse a Magyar Népköztársaságnak a szocializmus 
építésében, az élet minden területén elért eredményeit; 
kísérje figyelemmel az osztrák tudományos és kulturá-
lis élet helyzetét és alakulását, és erről a követség útján 
tájékoztassa folyamatosan az illetékes hazai szerveket.” 
Egyben előírták, hogy a CH „a Kulturális Kapcsolatok 
Intézete által kiküldött ösztöndíjasoknak ingyenes 
lakást biztosít, segíti és ellenőrzi tudományos, illetve 
kulturális munkájukat.” Emellett az épületben kapott 
helyet a négy „lojális” bécsi magyar szervezet: az Oszt-
rák–Magyar Egyesület, a Szabadság Egyesület, a Mun-
kásegyesület és az Iskola Egyesület, valamint az Auszt-
riában működő állandó magyar képviselők (köztük az 
1957-től ismét működő polgári, illetve a két katonai 
levéltári delegátus) lakásai is. Megállapították, hogy a 
CH kulturális és tudományos munkájának irányítását 
a KKI végzi, ugyanakkor: „főfelügyeleti hatósága a kül-
ügyminisztérium. A külügyminisztérium e jogkörét a 
Magyar Népköztársaság bécsi követe útján gyakorolja.”

Ismert az a mondás, hogy a történelmet a győztesek 
írják. Megtörténik azonban, hogy a legyőzöttek is szót 
kapnak, szubjektivitásuk nem tűnik el, nem oldódik 
fel az idegen közegben. Ők is megírják a történelem 
általuk felfogott változatát. A győztesek és vesztesek,  
a nagyobbak és kisebbek, az erősebb és gyengébb 
nemzetek perspektívája általában eltér egymástól. 
Az egyes történelmi események rangsorolása és a 
történelmi személyiségek értékelése is különbözhet 
egymástól, sőt előfordulhat, hogy ellentétesek egy-
mással.  Ez különösen a  területi vitákba keveredett 
szomszédos országok történetírására jellemző. 

Az európai történelemben számos vitatott kér-
dés volt. Némelyek ma is érvényesek, még ha nem is 
közvetlenül politikai dimenzióban, de a társadalmi 
tudatban mindenképpen.  Sok ilyen kérdéssel talál-
kozhatunk Közép-Európa 20. századi történelmében. 
A jeles magyar politikai gondolkodó és jogász, Bibó 
István szisztematikusan foglalkozott ezzel a problema-
tikával. Ezek a kérdések Lengyelország történelmének 
eseményeire is vonatkoznak. A jelenlegi értékelések 
közötti különbségek különösen  Lengyelország – Orosz-
ország és Lengyelország – Ukrajna esetében érzékelhe-
tőek. Politikai játszmáknak, tények manipulálásának 
és szándékos meghamisításának lehetünk tanúi.

A tágan értelmezett Nyugat-Európa országainak 
problémája más. Ebben az esetben általában arról van 
szó, hogy figyelmen kívül hagyják a közép- és kelet-eu-
rópai kisebb országok részvételét az európai és egye-
temes történelemben. Mindez a téma felszínes, hazug 
megközelítéséhez vezet, vagy egészen odáig fajul, hogy 
a Nyugaton megjelenő tankönyvekből és történelmi 
szintézisekből teljesen kimaradnak ezek az országok. 

I.
 Az elmúlt évtizedekben az emlékezet kategóriá-

ja alapvető szerepet játszott a történelemírásban. A 
társadalomtudományok összefüggésében az 1920-as 
években jelent meg, főleg Maurice Halbwachs köny-
vének, Az emlékezet társadalmi keretei-nek köszön-
hetően. Teljesen új megközelítése volt a témának, de 
- természetesen –  filozófiai és pszichológiai nyomok 
vezettek hozzá. Az új kategória bevezetése nagyon po-
zitívan hatott, de sok esetben ellentmondásos követ-
kezményei voltak a történetírás gyakorlatában. Az első 
fontos hatás, amelyet az emlékezet fogalma kiváltott, 
az összes kisebbség helyzetbe hozása.  A „győztesek” 
által létrehozott hivatalos történetírás azonban margi-
nalizálta – vagy teljesen figyelmen kívül hagyta őket.

Akadtak azonban meglehetősen szélsőséges és 
doktrinér teoretikusok is, akik azt akarják bizonyí-
tani, hogy a szépirodalom és a tanúk beszámolói, az 
egyéni emlékek stb., valamint a tudományos történet-
írás diskurzusa mind-mind narratívák, és a különbség 
közöttük lényegtelen a múltról alkotott kép érvényes-
ségét, hitelességét illetően. Jacques Le Goffal az élen 
kiváló történészek szálltak szembe a múltról szóló 
beszámolók minden fajtájának egy sorba állításával. 
Szembeszegültek a történelmi igazság fogalmának 
relativizálására tett kísérletekkel.

jerZy sNoPeK* TÖRTéNELEM éS iGAzSÁG
 A lényeg az, hogy a történelmi emlékezetre utaló 

narrációknak nem szabad szöges ellentétben állniuk 
a történelmi ismeretekkel, hanem ki kell egészítsék, 
gazdagítsák egymást a mítosz varázsával, az érzelmek 
és érzések  sokszínűségével, az egyéni és a személyes 
perspektívával, vagyis a humanisztikus együttható-
val, ahogy azt Florian Znaniecki nevezte.  Másrészt 
nem lehet relativizálni és lebecsülni az objektív tör-
ténelmi igazság fogalmát, bár helyes megközelítése 
nagyon bonyolult.

A nehézségek egyrészt abból adódnak, hogy  az 
egyes nemzetek különböző perspektívából tekintenek 
a történelmi jelenségekre és helyzetekre, másrészt kü-
lönbözőek a jelenlegi politikai igényeik és érdekeik is. 
Különösen akkor szembeszökőek a történelmi jelen-
ségek megörökítésének és értékelésének különbségei, 
néha egymást kizáró perspektívái, ha azok konfliktus-
helyzetekkel és a konfliktusban résztvevő felek más és 
más értelmezésével kapcsolatosak. Az ilyen helyzetek 
– háborúk, csaták, területi viták, hódítások stb. – saj-
nos, állandó velejárói az  emberiség történetének, és 
valószínűleg csak nagyon kevés olyan közösség létezik, 
amelyik még soha nem tapasztalta meg őket. Figyelem-
be kell vennünk, hogy a történelmi jelenségek értékelé-
sének választóvonala nem csak államok vagy nemzetek 
között, hanem sok esetben azokon belül is fut. Ezt álta-
lában a különféle ideológiai hagyományokra hivatkozó 
aktuális politikai igények okozzák.

Így a történészek nincsenek a fizikusok vagy a ter-
mészettudósok kényelmes helyzetében, még kísérleti 
körülmények között sem végezhetnek kutatásokat. 
Többé-kevésbé tudatos szubjektivizmusra vannak 
kárhoztatva. Talán nem túlzó az a kijelentés, hogy 
minden nemzeti történelem tartalmaz mitikus ele-
meket. A saját múlt mitologizálása, idealizálása egy-
részt a bűncselekmények alóli felmentést vagy annak 
minimalizálását szolgálja, másrészt pedig saját kárá-
nak, szenvedésének és csapásainak igazolását, meg-
nemesítését, szakralizálását segíti. Általánosságban 
elmondható, hogy célja, hogy jó képet alakítson ki a 
saját közösségéről mind a maga, mind a külvilág szá-
mára. A nemzeti identitásérzet veszélyének pillana-
taiban, pl. az idegen elnyomás   korszakaiban, a múlt 
idealizálása és mitologizálása tudatos tevékenység 
volt. Ennek főszereplői a közelmúltban  nem annyira 
a történészek, mint inkább a regényírók, költők és 
más művészek voltak,  Lengyelországban legfőképpen 
Henryk Sienkiewicz.

 A legújabb ilyen jellegű próbálkozások hasonló 
forrásokból származnak. Ötletek, narrációk és tör-
ténelmi igazságok szabadpiacával van dolgunk, ahol 
mindenki megpróbálja eladni történelmének saját 
vízióját, megkísérli ráerőltetni az emberiség lehető 
legszélesebb köreire, objektív igazságként feltüntet-
ve történelmének saját interpretációját . Ezeknek a 
kvázi objektív igazságoknak az összeütközése elke-
rülhetetlen, és az ideológiák szánalmas piacán való 
szerepeltetésük politikai marketing és pénzügyi rá-
fordítások eredménye.

Ennek véget kell vetnünk és el kell fogadnunk azt a 
tényt, hogy az objektív igazság ezen a területen elér-
hetetlen. Ezért arra kell törekednünk, hogy a lehető 
legnagyobb jóindulattal és szakmai felkészültséggel 
ragadjuk meg és határozzuk meg az interszubjektív 
igazságot. Mint már említettem, a történelmi viták, az 
események, a legfontosabb történelmi személyiségek 
vagy akár az egyszerű történelmi tények megítélé-
sének ellentmondásai ellenére, foglalkoznunk kell 
Európa történelmével.

Sok dolog miatt ez nem lesz könnyű, de szükséges, 
ezért véghez vihető. Ennek érdekében konfrontálnunk 
kell – különösen az érzékeny területeken – az egyes 
nemzeti történelmekről szóló domináns narratívákat 
(vagyis a monográfiákban és  tankönyvekben talál-
hatóakat, amelyek kiindulási alapul szolgálnak min-
denfajta művészi víziónak, népszerűsítési kísérletnek, 
stb.).  A történészek kompetens testülete – amely az 
egyes országok képviselőiből állna – a rendelkezésre 
álló tények és premisszák alapos elemzése alapján, 
minden egyes esetben meghatározná az általánosí-
tások és értékelések hitelességét. Párbeszéd útján, az 
egyes kérdések konszenzusának elérésével, létrejönne 
az interszubjektív igazság, egy egységes  történelmi 
narratíva, amelyik ellenáll a manipulációknak. Közös 
megegyezéssel ez lenne kötelező a szintézisekben és a 
történelmi tankönyvekben (az iskolai és az egyetemi 
tankönyvekben is). Helyesbíteni csak akkor lehetne, ha 
új forrásokat vagy új dokumentumokat fedeznek fel/
tesznek elérhetővé. Abban az esetben, ha egy nemzet 
képviselője határozottan elutasítja az areopág törté-
nészek többi tagja által elfogadott változatot, de állás-
pontja nem áll szöges ellentétben az adott esetre vonat-
kozó dokumentumokkal, vagy ha a dokumentáció nem 
zárja  ki kifejezetten ezt az álláspontot, bele kell venni 
az eltérésekről szóló jelentésbe, és minden publikáci-
óban votum separatum néven kellene szerepeltetni.

II.
Próbáljuk meg összefoglalni és kiegészíteni meg-

fontolásaink főbb téziseit. A történelmi igazság fo-
galma azzal függ össze, hogy egy adott időszakban 
és kultúrában az igazságot a filozófusok hogyan hatá-
rozzák meg. Illetve hogy milyen értelmet tulajdoníta-
nak neki az értelmiségiek, a publicisták és a szélesebb 
társadalmi körök.

Mint tudjuk, a különböző kortárs filozófiai és ideo-
lógiai irányzatok relativizálják az igazság fogalmát,  
számos szubjektív igazság létezését tételezik fel, és 
megpróbálják bebizonyítani, hogy egyetlen és abszo-
lút igazság nem létezik. Ennek az igen nagy hatással 
lévő irányzatnak az egyik fő képviselője a történet-
írásban Hayden White. Ehhez a gondolkodásmódhoz 
kapcsolódnak az általam korábban említett „modern” 
történészek praktikái, melyek szerint az egyes embe-
reknek, vagyis a történelem tanúinak a szubjektív 
elbeszélései és értékítéletei, sőt utódaik múltról szóló 
ismeretei is a tudás teljes értékű forrásai.

A történettudományi kutatások fő iránya feltétele-
zi egy objektív történelmi igazság meglétét, amelyet a 

történészek hivatottak  feltárni. Ennek ellenére még 
mindig vannak – nem egyszer drasztikus – eltérések 
az így felfogott történelmi igazságtól. Ezen eltérése-
ket gyakran a források hiánya vagy elérhetetlensége 
(néha szándékos torzítása) okozza.

A történelmi igazságtól való eltérést okozhatja túlzott 
hazafias „elhajlás” – nemzeti sovinizmus – is, amelynek 
képviselői, alkotói és használói nincsenek is mindig tu-
datában, mit is képviselnek. A jelenlegi politikai szük-
ségletből fakadó történelmi hazugság hasonló jellegű. 
Ebben az esetben azonban lehet, hogy saját nemzeti 
történelmünk szándékos – bár gyakran ideológiai vak-
ságban gyökerezőm – meghamisításával van dolgunk.

A saját nemzeti közösség történelmét színező nar-
ratívák másik – sokkal indokoltabb – irányzata nem-
zeti mitológiaként írható le, amely a képzeleten és a 
hagyományokon alapul. Európában középkori kró-
nikások hozták létre az addigi jobbára csak szóban 
megőrzött történetek segítségével. A későbbi évszáza-
dokban pedig  ezekkel a nemzeti mítoszokkal tudtak 
a művészek és mindenekelőtt az írók, költők lelket 
önteni honfitársaikba.   

Mi okozhatja egy másik nemzet történelmének a 
meghamisítását?
- Állami érdekellentétek,
- eltérő politikai nézetek,
- a győzteseknek egy  harmadik ország történetírói 

általi bemutatása
- faji, kulturális, vallási stb.  szolidaritás
- az uralkodó szellemi irányzatokkal való visszaélés
- a saját kulturális körben uralkodó opciók átvétele

A történelmi hazugságok bizonyos típusait szemlél-
tető praktikák példáit, sajnos, sorolhatnánk tovább. 

*) A szerző irodalomtörténész, szociológus, 2016 óta Lengyel-
ország budapesti nagykövete. A Nemzeti identitás - magyar 
iskolarendszer a Kárpát-medencében 1920–2020 címmel 
Farádon 2021. szeptember 17–18-án megrendezett konfe-
rencián elhangzott előadás szerkesztett szövege. (Szerk.)

(BUMM-HÍR, 2021. július 21. alapján) Az uniós sta-
tisztikai hivatal (Eurostat) jelentése szerint 2020-
ban az Európai Unióban átlagosan a foglalkoztatottak 
72,9 százaléka dolgozott a szolgáltatási szektorban. 
Az ezredforduló óta (2000: 64,6%) folyamatosan 
emelkedett ez az arány. 

Az uniós tagállamok közül Hollandiában (83,3%), 
Máltán (82,5%), Belgiumban (81,2%), Luxemburgban 
(81%) és Franciaországban (80,9%), valamint Dániá-
ban (80,4%) volt a legmagasabb a szolgáltatási ágazat-
ban dolgozók aránya, a foglalkoztatottak több mint 
négyötöde tevékenykedett ebben a szektorban. Ezzel 
szemben Romániában (49,2%), Bulgáriában (57,7%) 
és Lengyelországban (59,4%) a 60 százalékos szintet 
sem érte el ez a ráta. 

Az összes visegrádi országban bőven az uniós átlag 
alatt alakult ez az arány. Lengyelországban és Cseh-
országban (61,1%) volt a legalacsonyabb ez az arány, 
de Szlovákia (66,1%) és Magyarország (67,2%) is az 
alsó harmadban helyezkedik el az uniós rangsorban.  

Szlovákiában a szolgáltatási ágazatban tevékeny-
kedők aránya az ezredforduló óta (59,5%) 6,6 száza-
lékponttal emelkedett, tehát az uniós átlagnál kisebb 
mértékben (8,3 százalékpont). 

Magas az ipari dolgozók aránya Szlovákiában és 
Csehországban

Míg az ezredfordulón az EU-ban a foglalkoztatottak 
26,8 százaléka dolgozott az iparban, 2020-ra 22,5 száza-
lékra esett vissza ez a ráta. Az uniós tagállamok közül 
Csehországban (35,9%), valamint Szlovákiában és Len-
gyelországban (mindkettő 31,1%) dolgoznak a legma-
gasabb arányban az ipari ágazatban a munkavállalók. 

Ezzel szemben Görögországban (13,2%), Hollandiában 
(14,5%), Máltán (16,5%) és Franciaországban (16,6%) ro-
botolnak a legkevesebben a gyárakban és üzemekben. 

 Régiónkban tehát továbbra is meglehetősen ma-
gas az iparban dolgozók aránya, bár Magyarország 
(28,7%) a többi visegrádi országhoz képest egy haj-
szálnyival hátrébb helyezkedik el a rangsorban. 

2000 óta (26,8%) Szlovákiában is csökkent némileg 
az ipari ágazatban foglalkoztatottak aránya (2020: 
22,5%), pontosabban 4,3 százalékponttal. Ugyanak-
kor Szlovákiában már az ezredfordulón is jóval ma-
gasabb volt ez a ráta az uniós átlagnál. 

2000 és 2020 között 8,6 százalékról 4,5 százalék-
ra esett vissza a mezőgazdasági szektorban dolgozók 
aránya az EU-ban. Azonban ezen a téren is jelentős 
az eltérés a tagállamok között, ugyanis Romániában 
továbbra is a foglalkoztatottak több mint egy ötöde 
(21,4%) dolgozik az agrárszektorban, míg Luxemburg-
ban (0,8%) az egy százalékot sem éri el ez az arány. 

Románia mellett Bulgáriában (17,3%), Görögor-
szágban (10%) és Lengyelországban (9,5%) volt a 
legmagasabb az agrárszektorban dolgozók aránya, 
míg Luxemburg mellett Máltán (1%), Belgiumban 
(1,2%), Németországban (1,3%), valamint Hollandi-
ában és Svédországban (mindkettő 2,1%) alakult a 
legalacsonyabb szinten ez a ráta. 

2000 és 2020 között 2,2 százalékponttal esett visz-
sza az agrárszektorban dolgozók aránya Szlovákiá-
ban, az elmúlt két évtized során folyamatosan csök-
kent ez a ráta országunkban. Az unióban átlagosan 
4,1 százalékpontos csökkenést jegyeztek fel a vizsgált 
időszakban.

A legjelentősebb a szolgáltatási ágazat

Különleges kőfalak Írországban
A csodálatosan zöldellő írországi mezőket évszá-

zadok óta kisebb-nagyobb darabokra szabdalják a 
ragasztóanyag nélkül létrehozott kőfalak. 

A jellegzetes építmények darabjai több százmillió 
évesek. Valaha tengerfenéki üledékből képződött az 
a mészkő, amit az írek évszázadok óta használnak 
mindenféle építkezésnél. Ez alkotja a mostani sziget 
talapzatát és ez a leggyakoribb építőanyag is. 

A különböző nagyságú és változatos gyakorisággal 
előforduló szikladarabok egyfajta telekhatárként is 
hasznosak. A burjánzó zöld növényzettel borított talaj 
alatt néhány ásónyom mélységben már felbukkan a 
mészkő, mely az idők folyamán töredezik és lassan a 
felszín felé törekszik. 

A gazdák, a földművelés során a felszínre kerülő 
darabokat évszázadok óta a telekhatár mentén hal-
mozzák föl. Így képeznek velük egy habarcs nélküli 
védőfalat. A telkeken legelésző állatok hamar megta-
pasztalják, hogy a kőfalakra nem érdemes felmászni, 
vagy azok átugrásával próbálkozni, mert nem stabi-
lak, könnyen rájuk dőlhetnek. Így a telekhatárfalak 
egy természetes karámot is alkotnak, főleg a szigetor-
szág nyugati oldalán és a partmenti szigeteken. 

Nornickel
Az orosz sarkvidéki őslakos közösségek hagyomá-

nyos életmódja egyre veszélyeztetettebb. Az éghajlat-
változás erősen érződő hatásai mellett az emberek 
életét meghatározza a természeti erőforrások kiak-
názásával járó környezetszennyezés. 

2020. május 1-én 21 000 tonna gázolaj ömlött egy 
hibás tartályból a tundrába a szibériai Norilsk város 
közelében és megszennyezte  a Rybnaya és a Noril-
skaya folyókat. Ez utóbbi az arktiszi Kara tengerbe 
ömlik. Az eset az egyik legsúlyosabb környezeti ka-
tasztrófa a sarkvidéken. 

A szennyezésért, a Nornickel néven ismert Noril-
sk Nickel palladium és nikkel bánya társaság felelős, 
amely már régebb óta ismert környezetre káros üzleti 
gyakorlatával.  A dízel katasztrófa megélhetésüket is 
veszélyezteti, mert egy évvel az eset után sokan már 
nem tudják magukat ellátni fogyasztható élelmisze-
rekkel. 

A Nornickel koncern egyáltalán nem mutat érdek-
lődést az őslakos közösségek problémáinak megol-
dására, és arra sem, hogy egyenrangú párbeszédet 
kezdjen a törvényes képviselőikkel. 

A 21 ezer tonna gázolaj rövid idő alatt Norilsk 
városának180 ezer m2 területén terjed el. Ez 26 fut-
ballpálya területének a nagysága. Az Exxon Valdez 
olajszállító tartályhajó 1989-ben  Alaszka partjainál 
történt  felborulása óta, ez az esemény a legsúlyosabb 
környezeti katasztrófa az Északi-sarkon. 

Az itt élő dolgánok, nencek, encek és evenkek a 
Taimyr-félsziget őslakosai. Oroszország legészakibb 
városa Norilsk  az olaj katasztrófa óta a legszennye-
zettebb város a világon.

Az itt élők átlagosan 10 évvel hamarabb halnak 
meg, mint az Oroszország többi területén élők.

 

Mururoa: Az eltitkolt robbantások  
Franciaország titokban tartotta a Csendes-óceá-

ni nukleáris kísérletekből származó szennyeződés 
valódi mértékét. 

A Csendes-óceáni francia nukleáris kísérletek több 
radioaktivitást bocsátottak ki, a szennyeződés Tahiti-
re is eljutott, és hogy több mint 110 000 emberrel töb-
bet érintett, mint amennyit Franciaország elismert. 
A régóta titokban tartott dokumentumok értékelése 
azt mutatja, hogy a radioaktív szenny ki volt téve po-
tenciálisan káros sugárzásnak. Csak néhány száz po-
linéz kapott, akiket elismertek az atombomba-tesztek 
áldozataként. 

1945 és az 1960-as évek közepe között különösen 
az Egyesült Államok hajtott végre a Csendes-óceá-
non – beleértve a mai napig szennyezett Bikini-atollt 
is, számos nukleáris fegyverkísérletet. Ezekből a ra-
dioaktív bomba robbanásokból származó marad-
ványok még mindig kimutathatók a Föld légköré-

ben, de még a Mariana-árokban is. Franciaország 
a Déli-tengert is használta nukleáris fegyvereinek 
tesztelésére. 1966 és 1993 között az ország 193 atom-
fegyver-kísérletet hajtott végre, amelyek közül 46 a 
föld feletti, a francia Polinézia, Mururoa és Fanga-
taufa atolljain történt. 

A „Moruroa akták” betekintést nyújtanak a kulisz-
szák mögé. Az, hogy a francia atomfegyver-kísérletek-
nek milyen következményei voltak, és hogy akkor a 
környezet mennyire vált radioaktivitással szennye-
zetté, eddig tisztázatlan maradt, mert a francia kor-
mány titokban tartotta az erre vonatkozó dokumen-
tumokat. Csak a francia-polinéziai kezdeményezéssel 
folytatott hosszú jogi csata után kellett 2013-ban nyil-
vánosságra hoznia a francia védelmi minisztérium-
nak az erre vonatkozó 233 dokumentumát. Ezek el-
sősorban szakértői jelentések és levelezések, melyek 
azzal a 41 nukleáris kísérlettel foglalkoznak, melyek 
1966 és 1974 között zajlottak.                            

A vizsgálatok során kiderült: az atombomba-tesz-
tek hatásai messzebbre mentek, mint azt a francia 
hatóságok állították. A radioaktív szennyezés szin-
te minden mérésnél magasabb volt, mint eredetileg 
közzétették. A szennyeződés elérte a csaknem 1200 
kilométerre lévő Tahitit és a szomszédos szigeteket. 
A kutatók jelentése alapján, méréseik szerint az ott 
lakók jelentősen több mint egy milliszievert sugár-
zásnak voltak kitéve. 

Talán ez a világ legrégebbi művészete? 
A Tibetben talált 200 000 éves kéz- és lábnyomok 

az emberi létezés legkorábbi bizonyítékai. Az ősi kre-
ativitás példái.

Tibetben a régészek olyan kéz- és lábnyomokat fe-
deztek fel, amelyek 169 000–226 000 évesek, és nyil-
vánvalóan nem véletlenül jöttek létre. Ezek a nyomok 
nemcsak a legkorábbi bizonyítékok az emberi jelen-
létre Tibetben, hanem a világ legrégebbi művészi al-
kotásai is. Mivel alakjuk és elrendezésük azt sugallja, 
hogy szándékosan nyomták őket a nyirkos sárba. 

Már fajunk legkorábbi képviselői létrehoztak mű-
vészi munkákat barlangfestmények, kézi nyomatok 
vagy sziklafaragások formájában. Ezt bizonyítja a 
45 ezer éves sziklaművészet Spanyolországban és 
Franciaországban, de Sulawesi szigetén is. Lehetsé-
ges, hogy még a neandervölgyiek is kéznyomatokkal 
és absztrakt mintákkal fejezték ki kreativitásukat, 
ahogy azt a festéknyomok is sugallják a spanyol 
barlangokban, amelyek körülbelül 64 000 évesek. 

A korai kreativitás sokkal régebbi bizonyítékait 
fedezhette fel a Guangzhou Egyetem kutatója David 
Zhang kollégáival Quesangban, a tibeti felvidéken. Ez 
a terület, amely Lhasától körülbelül 80 kilométerre 
északnyugatra fekszik, számos hidrotermális forrás-
sal rendelkezik, amelyeket különböző időpontokban 
lerakódott travertin vesz körül. Ebben porózus mész-
kő lerakódásban találtak a kutatók emberi nyomokat. 

Összesen öt kéz- és öt lábnyom van ott lenyomva 
két sorban az egykor puha travertinben. A nyomok 
mérete azt mutatja, hogy ezek a nyomatok nem felnőt-
tektől, hanem gyermekektől származnak. A kutatók 
szerint egy tizenkét éves gyermek készítette a kéznyo-
mokat, egy hétéves pedig a lábnyomokat.

Kétfejű kígyó
Nagy népszerűségnek örvend egy kétfejű Boa 

Constrictor, a németországi Baden-Württemberg tar-
tományban levő Villingen-Schwenningenben. A boa 
faj Dél -Amerikában őshonos. A fojtókígyó, melyet né-
metül bálványkígyónak is neveznek, négy hónappal 
ezelőtt született Stefan Broghammer hüllőtenyésztő-
nél. Egy kétfejű kígyó rendkívül ritka állat. 

A tenyésztő szerint a hím egészséges és már YouTu-
be sztár. Egy videóban Broghammer bemutatja, ho-
gyan eszik az állat és a fejek hogyan harcolnak a fehér 
egérért. A kétfejű kígyó Hidrára, a görög mitológiából 
származó sokfejű kígyószerű szörnyre emlékeztet.
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A pándémia egyik következménye, hogy a világ 
szinte összes országának a figyelme az egészségügy 
felé fordult. Korábban is a publikációk, hirdetések, 
felvilágosító cikkek tömegei próbálták az egészség-
ügyi piacot elérni, kibővíteni, lefölözni.

A vírus fertőzés halálos veszélye azonban vissza-
szorította a fogyókúrás, diétás, szépségápolás, sport, 
táplálkozás csoda receptjeit és a kutató, gyógyító szak-
emberek munkássága, az új oltások, a hatásos véde-
kezési formák témája került előtérbe.

A tájékoztatás, a felvilágosítás, szakmai és politi-
kai viták különböző színvonalon, szinteken folytak, 
folynak mind a mai napig. A pándémia után a világ 
már nem lesz soha olyan, mint előtte volt.

Az egészségtudat, a félelem a súlyos, sok szenvedés-
sel járó, esetenként halálos vírus fertőzés miatt erőseb-
bé vált az elmúlt évben. Előtérbe került az önvédelem. 

A védekezés, a maszkviselés, az oltások gyors fel-
vétele, a lockdown, a social distance kulcsfontosságú 
tényezőkké váltak. A vírusfertőzés nem válogat poli-
tikai, ideológiai meggyőződés szerint. Megbetegíti, 
megölheti a gazdagokat és a szegényeket is.

A felbolydult világban a járvány a gazdaság, oktatás, 
kutatás stb. területeken is komoly visszaeséseket hozott.

Mindezek a tényezők a figyelmet az egészségügy 
évtizedek óta meglévő, de az egészségügyi intézményi 
rendszer terhelésével élesedő problémáira irányították.

Magyarországon eddig több, mint 30 000 covid-19 
halottat ismert be a statisztika. A betegek, a fertőzé-
sen átesettek publikált számának nagysága is ijesztő.

Mi az egészségügy legfontosabb és sürgősen meg-
oldásra váró problémája? 

A magyar gazdaság teherbíró, az egészségügyet 
eltartó képessége az első, talán a legfontosabb kérdés.

A magyar statisztikai adatok szerint az ország 
GDP-jének kb. 4,9%-át fordítják az egészségügyre. 
Összehasonlításképpen, az osztrák GDP-ből 10,9%-ot, 
az USA GDP-ből 16%-ot. Mégis ezek a gazdag országok 
polgárai is még jobb ellátást szeretnének. Csak ez lenne 
a magyarázata, vagy ez is csupán egyik jelentős össze-
tevője a magyar kórházak 40–50 milliárdos eladósodá-
sának, a rövidebb-hosszabb időre bezárt kórházi osztá-
lyoknak, az egészségügyi dolgozók depressziójának, a 
felmondásoknak, az elvándorlásoknak, a kiábrándult, 
elégedetlen egészségügyi személyzetnek és nem utolsó 
sorban az elégedetlen és szenvedő betegeknek?

Felelőtlen kijelentés lenne csupán a komoly tudo-
mányos faktoranalízis helyett, a túlpolitizált magyar 
társadalomban egy, vagy több jól hangzó tényezőt ki-
emelni. Az igazság kiderítéséhez alapos tudományos 
vizsgálat szükséges.

Egészen addig, amíg az egészségpolitika nem lesz 
független a pártok politikájától, demagógiájától, le-
hetetlen az objektív okok feltárása. Az elmúlt évti-
zedekben több kormány és párt rengeteg ígérettel, 
teljesíthetetlen reformtervekkel, az „örök élet” re-
ményével, az egészségügy felemelésével, a dolgozók 
fizetésemelésével, a „hálapénz” büntethetőségével 
stb. kampányolt és kampányol ma is.

A WHO 1980-ban az Alma-Ata-i dekrétumában 
hasonlóan járt el, mint a mindenkori magyar poli-
tikai pártok. Meghirdette az „Egészséget mindenki-
nek 2000-re” programját a világnak. Ma, –  2021-ben 
visszatekintve erre az 1980-ban elhangzott fellengzős 
kijelentésre –  nevetségesnek tartjuk.

Magyarországon minden egyre drágább, az inflá-
ció elszabadult, az alacsony, a  megélhetési nehézsé-
geket okozó nyugdíj, bérszínvonal, a lakhatás meg-
emelkedett költségei stb. ordítva követelik a valós 
helyzet objektív felmérését, elemzését és a levont 
következtetések utáni cselekvést.

Ki az orvosom? Ki szedi be és használja az egészség-
biztosítási díjakat, az állam, vagy a független egész-
ségpénztár? Mi van a magánbiztosításokkal, kiegészí-
tő biztosításokkal, mire elég a befizetett, és/vagy az 
állami többletforrás?

Sok a szervezési, irányítási kérdés. Hogyan kapom 
meg a nekem járó, vagy mennyibe kerül a nekem nem 
járó ellátás?

Mi van a sok évtizeddel ezelőtt meghirdetett „defi-
nitiv”, progresszív ellátási struktúrával?

Lerántjuk az egészségügyről a lepedőt
Ki az orvosom?

A bezárt osztályok, vagy a félgőzzel működő kór-
házak megtudják, megakarják-e oldani a feladatukat?

Mikor szűnik meg a kórházak hatalmas adósság-
állománya?

Az egészségügy centralizációja helyett a decent-
ralizálás, lakosság területi ellátásának előnyei miért 
nem kerülnek megvitatásra, esetleg népszavazásra? 
Ahol a lakosság él, ott ismerik a legjobban, hol szo-
rít a cipő és ott képesek a leggyorsabban orvosolni 
a fellépő bajokat.

Az alapellátás tartja az egészségügyi piramist. A 
családorvosok, alapellátó orvosok a nővérekkel, sza-
kasszisztensekkel, védőnőkkel karöltve megszőtték 
azt a hálót, ami az egészségért folytatott küzdelem 
első és legjelentősebb frontvonala.

A demográfiai adatok alapján, az alapellátó kollé-
gák jelentős része már a nyugdíjkorhatár felett jár, de 
nem ritka a 80. életévét betöltött körzeti orvos sem. 
Meddig bírják? Meddig számíthatunk rájuk?

Áldozatos, hivatástudattal átitatott munkájuk nem 
elég, hogy a háló ne lyukadjon ki. Sok betöltetlen kör-
zet nehezíti már most is a biztonságos ellátást.

Mi lesz holnap?
A szakellátás koncentrációja, az ambulanciák 

túlzsúfoltsága, a dologi, tárgyi feltételek hiánya                 
(pénzhiány miatt?), ismert jelenség. A rendelőben 
dolgozó szakorvosok jelentős része kiégett és, külö-
nösen a fiatalabbak kacérkodnak az elvándorlással. 

A kórházak színvonala különböző. Vannak jobban 
felszerelt, személyzettel és gép-műszerrel ellátott fek-
vőbeteg intézmények és gyengébben felszereltek is.

A paraszolvencia eltiltása, a fizetésemelés szüksé-
ges, de nem elégséges feltétele volt az intézmények 
működésének javítására. Csak a felszínt karcolni nem 
elegáns dolog.

Vigyázat: a korrupció és a hálapénz nem ugyanaz, 
tehát ne keverjük össze. A korrupció a kórházakban, 
mint a társadalom, gazdaság, politika területén to-
vábbra is folyik.

Ágyak „árulása”, plusz szolgáltatás nyújtása, váró-
listán – szakmai indok alapján(?) – való előrébb kerü-
lés stb. Amíg a társadalomban milliárdos korrupciós 
ügyek folynak, az elkövetőket nem büntetik meg, ad-
dig a 170.000 forintos „ágyárusításért” kipellengérez-
nek egy kórházi főnővért.

A betegegyesületek, a beteg érdekképviseletek, az 
egészségügyi dolgozók szakszervezetei, a kamarák 
erőtlen és megalkuvó politikája miatt nincs valós 
érdekvédelem, érdekképviselet, érdekérvényesítés.

Ma a magyar egészségügyben végzett reprezenta-
tívnak tekinthető felmérések és egyéni megszólalások 
alapján megállapíthatjuk, hogy sem a betegek, sem az 
egészségügyi dolgozók nem elégedettek.

A betegek félnek, kiábrándultak, kiskapukat keres-
nek és hajlandóak fizetni, már akinek erre van pénze.

Az egészségügyi dolgozók a defenzív ellátásba me-
nekülnek. Az orvosok, eü-dolgozók féltik a jogosan 
frusztrált betegek miatt a lelki egyensúlyukat, az eg-
zisztenciájukat. 

Mégis mitől nem omlott, omlik össze a rogyadozó 
magyar egészségügy?

A tehetetlenségi nyomaték viszi tovább. A hiva-
tástudattal, a szakma és az emberek szeretetével 
felvértezett orvosok, nővérek, szülésznők, szakasz-
szisztensek stb. a hátukon hordják az alulfizetett 
ügyeleti díjak, a megélhetési problémájuk ellenére 
az egészségügyi ellátást. Nem fog összeomlani az 
intézményrendszer, lefelé csúszik, eresztékeiben 
ropog, de a betegek ellátása tovább fog folyni. Fé-
lek, hogy ennek ismeretében a továbbiakban sem 
fog ígéreteken kívül bármilyen javulást szolgáló 
központi beavatkozás történni.

Ha mindenki elégedetlen, miért nem ül össze egy 
„egészségügyi kerekasztal” azzal a célkitűzéssel, hogy 
alapjaiban megreformálják a finanszírozást, a tájé-
koztatást és a fekvő-járóbeteg ellátást?

A betegek, az egészségügyi dolgozók képviselőinek 
együtt kellene feltárniuk, megfogalmazni a minden-
kori kormány, a jogalkotó hatalom felé az elvárásukat, 
a befizetett adóforintjaik utáni követelésüket.

Prof. dr. BirTalan iván

Elöljáróban szeretnénk megjegyezni, hogy az anya-
országon kívül Szlovákia rendelkezik a legátfogóbb 
magyar oktatási hálózattal. Az elmúlt tanévben 348 
óvodában, 244 alapiskolában, 23 gimnáziumban és 
36 szakközépiskolában tanulhattak gyerekeink ma-
gyar nyelven. A településszerkezetből adódóan viszont 
alapiskoláink 48,36%-a, tehát 118 intézmény vidéki, 
alsó tagozatos iskolaként működik. Ezekben az isko-
lákban általában kis létszámmal, gyakran összevont 
osztályokkal zajlik a tanítás.

Közoktatási intézményeink többségére büszkék 
lehetünk, most mégis komoly kihívás előtt állunk. 
Tudatában vagyunk ugyanis annak, hogy a felvidé-
ki magyarság nincs jó kondícióban. Nincs parlamenti 
képviseletünk, és a népszámlálási adatok a magyar 
lakosság nagyszámú fogyásáról tanúskodnak.

A statisztikai adatokból kiderül, hogy a szlovákiai 
magyar lakosság száma 1991-ben még 567 296 (10,8%) 
volt, de folyamatosan csökken és egyes becslések sze-
rint a 2021-es népszámláláskor akár 400 ezer alá is 
csökkenhet. A lakosság számának csökkenésével a 
beiskolázott gyerekek számának csökkenése is várható.

Szlovákiában 2004-ben vezették be az ún. norma-
tív (fejkvóta, fejpénz) finanszírozási rendszert. Maga 
az elképzelés nem rossz, de kis létszámok esetén nem 
működik. A rendszer bevezetésekor ugyanis abból in-
dultak ki, hogy egy átlagosnak mondható iskolának 
legalább 250 tanulója legyen. 

A felvidéki magyar alapiskolák döntő többsége 
viszont meg sem közelíti ezt a létszámot. Csupán 29 
alapiskolának van 250-nél több tanulója. A többiek 
kisebb vagy nagyobb mértékű finanszírozási problé-
mával küszködnek. És hasonló a helyzet a kis létszámú 
középiskoláink esetében is.

A kérdés tehát az, hogyan tovább?
Megoldásként négy hosszú távú célt fogalmaztunk 

meg:
1.  Az óvodai hálózat bővítése 
Szlovákiában kb. 650 településnek magyar polgár-

mestere van, de a települések alig több mint fele mű-
ködtet magyar óvodát, márpedig amelyik településen 
nem működik óvoda, ott várható, hogy előbb-utóbb 
az iskolában is elfogynak a gyerekek, hiszen nincs 
utánpótlás. 

Ezért minden települési önkormányzat számára 
javasoljuk a meglévő óvodák fenntartását, esetleg új 
óvodák megnyitását.

A szlovák óvodákon belül pedig javasoljuk magyar 
csoportok létrehozását.

Amennyiben a gyermeklétszám, a személyi feltéte-
lek, valamint az óvodák és iskolák épületei alkalmasak 
rá, kezdeményezni lehet az óvodák iskolákhoz kap-
csolását.

2. Az alsó tagozatos kisiskolák megtartása
Az alsó tagozatos, 1–4. évfolyamokkal működő, ún. 

kisiskolák száma 118. Ebből  92 magyar és 16 vegyes 
tanítási nyelvű iskola.

Ezekben összesen 3 861 diák tanul, tehát egy-egy 
iskolában átlagban 32 diák van, de néhol csak 2–5.

 Ezek az iskolák az állami költségvetésből finan-
szírozhatatlanok.

 Van ahol az önkormányzat önfeláldozó támoga-
tásával, de olyan is, ahol magyarországi alapítványi 
támogatással működik az iskola.

 Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy alapellátásként 
ezeket az intézményeket életben kell tartani.

Ha minden igyekezet ellenére sem sikerül helyi szin-
ten megfelelő megoldást találni, akkor a környező te-
lepülésekkel együttműködve, kistérségi szinten kell 
biztosítani a megfelelő iskoláztatást.

Ha a kisiskola betagolódik a kistérségi iskolába, 
véleményünk szerint akkor is maradhat néhány ok-
tatással összefüggő tevékenység a településen. Javasol-
juk pl. azt, hogy a szülőkkel és a kistérségi (központi) 

A szlovákiai magyar iskoláztatásról
iskolával egyeztetve mérlegeljék a kistelepülésekre 
kihelyezett osztályok működtetését, esetleg helyben 
biztosítsanak különböző iskolai foglalkozásokat (szak-
köröket, napközit, művészeti és zeneiskolai foglalko-
zásokat stb.).

3. A teljes szervezettségű alapiskolák hálózatának 
észszerűsítése:

A teljes szervezettségű, 1–9 évfolyamokkal rendel-
kező alapiskolák száma 126. Ebből 116 magyar és 10 
vegyes tanítási nyelvű alapiskola. Ezekben összesen

25 423 diák tanul.
A problémát ebben az esetben is az iskolák nagyon 

alacsony tanulói létszáma okozza.
A tanulói létszám csak 29 iskolában haladja meg a 

250 főt.
A polgármesterekkel folytatott konzultációk során 

kiderült, hogy 100 feletti diáklétszámnál, ha nehezen 
is, de az iskola még finanszírozható. 100-as diáklétszám 
alatt viszont már komoly problémát jelent a finanszí-
rozás, és el kell gondolkodni a kistérségi iskolák lét-
rehozásán.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy a kistérségi isko-
lák létrehozására nemcsak gazdasági kényszer miatt 
van szükség, hanem azért is, hogy iskoláink versenyké-
pesebbé váljanak, színvonaluk és minőségük javuljon.

4. A középiskolák hálózatának észszerűsítése:
a) Gimnáziumok
Szlovákiában jelenleg 16 önálló magyar és 7 vegyes 

osztályokkal működő gimnázium van. Ezekben össze-
sen 3 175 diák tanul magyar nyelven. 

Véleményünk szerint a kevesebb talán több lenne. 
Át kellene értékelni a kis létszámú, évfolyamonként 
csak egy-egy osztállyal működő intézményeink továb-
bi sorsát. 

Ha az iskola létszámának növekedése a közeljövő-
ben sem tűnik reálisnak, akkor megfontolandó két 
(vagy több) szomszédos iskola összevonása. Az összevo-
nás elsődleges célja a kínálat bővítése, a versenyképes-
ség növelése és az átjárhatóság (az egyik irányzatról 
a másikra) kell, hogy legyen. Az összevonás után nő a 
biztonságérzet. Nem kell már minden tanévkezdéskor 
attól rettegni, vajon lesz-e elég jelentkező, nyithatunk-e 
osztályt, túléljük-e ezt a tanévet is.

b) Szakközépiskolák 
Szlovákiában jelenleg 14 önálló magyar tanítá-

si nyelvű szakközépiskola működik. A vegyes (szlo-
vák-magyar) osztályokkal rendelkező szakközépis-
kolák száma 22. Szlovákia 36 szakközépiskolájában 
összesen  5 585  diák tanul magyar nyelven. 

A problémát elsősorban az oktatási programok gyen-
ge kínálata jelenti és az, hogy több  régióban egyáltalán 
nincs magyar nyelvű szakképzés. 

A gazdaságilag fejlett országokban már évtizedek 
óta ún. iskolaközpontokat működtetnek. A régió diák-
jai nem különböző szakiskolákba jelentkeznek, hanem 
az oktatási központban (iskolaközpontban) folytatják 
tanulmányaikat, ahol a régió számára szükséges vala-
mennyi szakmát oktatják. Ez lényegesen megkönnyíti 
az alapiskolák végzőseinek és szüleinek dolgát.

Elképzelhetőnek tartjuk azt is, hogy pl. a kis létszá-
mú gimnázium nem egy távolabb eső, hasonlóan kis 
létszámú gimnáziummal integrálódik, hanem becsat-
lakozik a helyi iskolaközpontba. További megoldásként 
elképzelhető, hogy a középiskola a helyi alapiskolával 
„egyesül”. Erre a megoldásra több példát találunk a fel-
vidéki magyar iskolák esetében is.

Zárógondolatként szeretnénk hangsúlyozni, hogy 
a csökkenő gyereklétszám ellenére sem kell iskolá-
kat bezárni!  

A jelenleg is működő óvodákból és iskolákból kell 
olyan intézményeket létrehozni, amelyekben lesz elég 
gyerek, ezért finanszírozhatóak és versenyképesek 
lesznek.

alBerT sándor

2021. szeptember 15-én délelőtt 10 órakor a Bu-
dapest XI. kerület Önkormányzat épületében Kará-
csony Mihály a Nyugdíjas Parlament Országos Egye-
sület elnöke által összehívott országos küldöttérte-
kezlet megtárgyalta a hét ellenzéki, demokratikus 
párt által 2021. június 11-én vitára bocsátotta a nyug-
díjasokra vonatkozó „közös alap” c. doku mentumot.

A téma: „az idősek és a nyugdíjasok védelme”, a 
nyugdíjak emelésének mértéke, módja, az esetleges 
vegyes indexálás alkalmazása, az öregségi nyugdíjel-
látások közötti különbségek mérséklése, az alacsony 
nyugellátásban részesülök esetén méltányossági eme-
lés lehetősége, az érintettek bevonásával transzpa-

Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület küldöttgyűlése
rens egyeztető fórum létrehozása.

A megyei és a fővárosi küldöttek további különféle 
javaslatokkal léptek az emelvényre.

A teljesség igénye nélkül pár igényt megemlítek: 
biztos megélhetés garantálása a nyugdíjasoknak, 
az állam kötelezettség vállalása, a nyugdíjak között 
kirívóan nagy különbségek csökkentése, a szolidari-
tás, vagy a biztosítási nyugdíjrendszer dominanciájá-
nak eldöntése, a nők alacsony nyugdíjának felzárkóz-
tatása, a 13. esetleg a 14. havi nyugdíj, vagy járulék 
bevezetése stb.

Az anyagiak megtárgyalása mellett többen is az el-
magányosodás, a nem kielégítő egészségügyi ellátás 

problémáját, az idősotthonok állapotát, a biztonságos 
szociális háló hiányát vetették fel, mint a nyugdíjas 
korosztályt érintő és javításra szoruló területeket. 

A Nyugdíjas Parlament vezetősége összefoglalta 
az elhangzottakat és a fórum egyetértésével további 
tárgyalásra a hét ellenzéki párt (összefogás) vezető-
jének eljutatta.

Délután személyesen is megjelent a miniszterelnök 
jelölti előválasztáson részt vevő öt pártelnök, hogy tíz-
perces felszólalásukban bemutatkozzanak és ismertes-
sék a nyugdíjasok megnyerésére készített programju-
kat, megnyerjék a Nyugdíjas Parlament küldötteinek 
szimpátiáját és az előválasztáson résztvevők szavazatait.  

Az ellenzéki pártok már korábban egyeztetett el-
vei miatt igazi vitára a miniszterelnök jelöltek között 
nem került sor. Az összefogás hangsúlyozása volt a fő 
mondanivaló és azok az ígéretek, amelyeket évtizedek 
óta minden választás előtt elhangzanak. A küldöttek 
reménnyel feltöltődve, optimista hangulatban vár-
ják, hogy amennyiben kormányváltásra kerül sor, 
az elhangzott javaslatokat, ígéreteket betartsa az új 
összetételű kormány.  

Ezek az újonnan tervezett nyugdíj intézkedések, a 
paradigma váltás, s ha meghozzák, akkor a nyugdíja-
sok életszínvonalára, életminőségére pozitív hatást 
fognak gyakorolni. BirTalan iván

DUray miKlós

Románia adós-besorolási leminősítéséhez ve-
zethet az elhúzódó bukaresti politikai válság, 
amely a helyreállítási terv uniós jóváhagyását is 
veszélyeztetheti. A gazdasági szereplők fokozódó 
aggodalommal tekintenek a romániai kormány-
koalíció széthullásának valószínűsíthető követ-
kezményeire.

Lapzártakor még tartott a romániai kormány-
válság, miután az alkotmánybíróság szeptember 
28-ára, vagyis a legnagyobb kormánypárt, a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) tisztújító kongresszusa 
utáni időpontra tűzte ki a kabinet elleni bizalmat-
lansági indítvány ügyében emelt alkotmányossági 
óvás elbírálását. A Florin Cîțu kormányfőt támo-
gató liberális törvényhozók az ellenzéki Szociálde-
mokrata Párt (PSD) támogatásával elérték, hogy 
a parlament csak az alkotmánybírósági döntés 
után tűzze napirendre a kormánybuktató kezde-
ményezést. 

A kormányválságot az robbantotta ki, hogy 
Cîțu az USR-PLUS ellenkezése dacára és a szövet-
ség egyik miniszterét leváltva döntött a Románi-
ai Magyarok Demokratikus Szövetsége által kez-
deményezett, elsősorban az önkormányzatokat 
támogató 10 milliárd eurós fejlesztési terv életbe 
léptetéséről. Ezt követően az USR-PLUS megvonta 
a bizalmat Cîțutól, miniszterelnök-cserét követelt 
a PNL-től, majd miután ezt nem érte el, bizalmat-
lansági indítványt kezdeményezett, miniszterei 
pedig kiléptek a kormányból. Az alkotmányossági 
panaszt a kormány emelte a parlament ellen arra 
hivatkozva, hogy az USR-PLUS szabálytalanul 
terjesztette be a bizalmatlansági indítványt saját 
kormánya ellen. A panaszban többek között azt 
kifogásolják, hogy az indítványhoz online bekül-
dött vagy fénymásolt aláírásokat is mellékeltek, 
beterjesztéséről pedig – az alkotmány előírásai-
nak megfelelően – a parlament nem küldött még 
aznap hivatalos tájékoztatást a kormánynak.

Egyre elterjedtebb nézetek szerint elsősorban 
a liberális párt belső viszonyainak befolyásolását 
célzó kezdeményezés blokkolásában a PSD azért 
segített a PNL elnökségére pályázó Cîțunak, hogy 
tisztségben lévő miniszterelnökként érkezzen a 
szeptember 25-i tisztújító kongresszusra. Az ő 
megválasztásában lát ugyanis garanciát arra, 

Román politikai válság, gazdasági láncreakciók
hogy nem áll helyre a PNL–USR-PLUS együtt-
működés, így a jobboldalon már nem lehet kor-
mánytöbbséget alkotni. 

A jelek szerint az senkit sem aggaszt, hogy a 
kormányválság a koronavírus-járvány következ-
ményeinek enyhítését célzó országos helyreállí-
tási terv (PNRR) uniós elfogadására, valamint 
Románia adósbesorolására is negatív hatással le-
het. Utóbbi fejleményt a Fitch Ratings nemzetközi 
hitelminősítő intézet legutóbbi elemzése jelezte. 
Az adott körülmények között késnek ugyanis a 
kormányprogramban megfogalmazott ambició-
zus reformok, ugyanakkor a politikai ingatagság 
a pénzügyi politikák stabilizálására tett törekvé-
seket is ellehetetlenítheti, márpedig ezek létfon-
tosságúak a BBB mínusz besorolás kilátásának 
rendezéséhez, fogalmaznak az intézet szakembe-
rei. A Fitch nem bízik abban, hogy egy esetleges 
kisebbségi liberális kormány vagy egy új szociál-
demokrata kabinet képes, illetve kész lenne poli-
tikai szempontból kényes reformokat végigvinni 
az egészségügy, a bérpolitika, a nyugdíjak és az 
igazságszolgáltatás terén. „Emiatt tovább késhet 
a PNRR európai bizottsági jóváhagyása, amelyet a 
kormány eredetileg szeptember végére valószínű-
sített” – figyelmeztet a hitelminősítő. 

A belföldi üzleti szférát is aggodalommal tölti 
el a politikai válság. A Romanian Business Le-
aders több mint kétszáz vállalkozó nevében kérte 
Klaus Iohannis államfőtől, tegyen meg mindent 
a stabilitás újrateremtése érdekében. „Egy soha 
nem látott gazdasági nehézségekkel tarkított év 
és a 2020-as választások után az üzleti szféra és az 
egész társadalom négy év politikai nyugalomban 
reménykedett, ami alatt erőfeszítéseinket a gaz-
dasági építkezésre és a közigazgatási reformokra 
összpontosíthatjuk” – áll az üzletemberek nyílt 
levelében. A dokumentumból az is kiderül, hogy 
az üzleti szféra legfőbb várakozásai között szere-
pelt a PNRR megfelelő módon való gyakorlatba 
ültetése, a bürokrácia felszámolása, a közigazgatás 
digitalizációja, az oktatási rendszer korszerűsí-
tése, valamint a koronavírus-járvány hatékony 
kezelése. Az aláírók elhúzódó politikai válságra 
számítanak, ami miatt „semmi fenntarthatót nem 
lehet építeni.” Csinta Samu

Helyszíni tudósítás
A Romániai Magyarok Demokratikus Szövetsége 

szeptember 17-én tartotta 15. kongresszusát Ma-
rosszentgyörgyön. Nem volt tisztújító kongresszus, 
a résztvevők mégis izgalmas felszólalásokat hall-
hattak, hiszen tavaly decembertől az RMDSz ismét 
kormányon van, Romániában pedig megint dúl a kor-
mányválság. A román, magyar, székely és az Európai 
Unió himnuszainak bejátszása, illetve a házigazda 
Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármeste-
re, Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke és 
Kelemen Hunor RMDSz elnök köszöntő szavai után, 
felszólalt Florin Citu miniszterelnök, illetve pártja, 
az RMDSz egyik koalíciós partnere – a Nemzeti Libe-
rális Párt – elnöke, Ludovic Orban is. A legnagyobb 
ellenzéki párt – a Szociáldemokrata Párt – elnöke, 
Marcel Ciolacu is szólt a kongresszushoz. Mindany-
nyian az RMDSz jelen- és múltbeli megbízhatóságát, 
kiszámíthatóságát és minisztereinek, államtitkára-
inak porfesszionalizmusát valamint komolyságát 
magasztalták. Jelenlétük, dicsérő szavaik az RMDSz 
romániai politikai beágyazódására, illetve stabilizáló 
jellegére vetett kedvező fényt. A romániai magyarok 
csak remélhetik, hogy mindezért cserébe megfelelő 
törvényes keret biztosítja jogaikat, illetve célirányos 
kormányzati projektekkel javítják majd a magyarlak-
ta vidékek életkörülményeit is. 

A magyar kormányt Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes és Novák Katalin miniszter, a Fidesz 
alelnöke képviselte, aki felolvasta Orbán Viktor mi-
niszterelnök üdvözlő levelét. A határon túli magyar 
pártok elnökei is szót kaptak. Pásztor István, a VMSz 

RMDSz Kongresszus – kormányválságban
elnöke, azt hangsúlyozta, hogy ami sikerült a magya-
roknak és a szerbeknek – mármint a kiváló együtt-
működés és történelmi kiegyezés – annak sikerülnie 
kell a magyaroknak és a románoknak is. Dr. Brenzo-
vics László, a KMKSz elnöke, az ukrajnai magyarok, 
de a saját személyes veszélyeztetettségét említette, 
míg Forró Krisztián, az MKP elnöke, a felvidéki ma-
gyar-magyar összefogás szükségességére hívta fel a 
figyelmet, hogy ismét lehessen a lakosság nyolc szá-
zalékát kitevő magyarságnak parlamenti képviselete 
Szlovákiában. Andócsi János alelnök, a Horvátországi 
Magyarok Demokratikus Közössége nevében üdvözöl-
te a kongresszust és büszkén jelentette, hogy a lakos-
ság 0,2 százalékát kitevő horvátországi magyaroknak 
van parlamenti képviselete. 

Az üdvözlőbeszédek után megkezdődött az érdemi 
munka, melynek – a kongresszus jelmondatát is adó: 
Szívügyünk a család! – központi témája a családtá-
mogatási politika volt. Erre külön panelt szerveztek 
Cseke Attila és Tánczos Barna miniszterekkel, illetve 
Csép Andrea és Miklós Zoltán képviselőkkel. Sepsi-
szentgyörgy polgármestere, Antal Árpád, volt a mo-
derátor. Ismerve a vonatkozó romániai realitásokat és 
demográfiai jelenségeket a téma több, mint időszerű. 
A másik fontos megbeszélés a jövő évben esedékes 
népszámlálás megfelelő előkészítése és lebonyolítá-
sa körül zajlott. Nagy jelentőségű esemény, hiszen a 
magyarság számaránya rendkívüli mértékben be-
folyásolja a kisebbségi és a nyelvhasználati jogokra 
vonatkozó törvények alkalmazását. A kongresszus az 
alapszabály-módosítás hosszadalmas munkálataival, 
legvégül fogadással zárult. kaTó ZolTán

Nagy médiafigyelem övezte Sebastian Kurz 
szeptemberi belgrádi látogatását. Szerbia má-
tól az ön második otthona – így fogalmazott 
Aleksandar Vučić államfő, miután átnyúj-
totta az elismerést. Az egyik legolvasottabb 
bulvárjellegű napilap ezzel a címmel közölt 
összefoglalót a találkozóról. A lap internetes 
kiadásában a majdnem négysoros hangzatos 
címbe belefért még egy utalás arra, hogy az 
ország első embere számít Ausztria támogatá-
sára az európai integrációs úton, kiemelt, nagy 
betűkkel pedig leszögezi, hogy Vučić kijelen-
tette, Szerbia nem lesz a migránsok parkolója. 

A bő lére eresztett összefoglaló a szerb ál-
lami kitüntetés átnyújtásról közölt fotóval és 
információval kezd. Ezt követően megismét-
li, hogy a szerb államfő köszönetet mondott 
Sebastian Kurznak, amiért országa és szemé-
lyesen ő maga is támogatja Szerbia integrációs 
törekvéseit. A legrangosabb szerb állami ki-
tüntetés átnyújtása során mondta Vučić, hogy 
Szerbia ettől fogva az osztrák kancellár máso-
dik otthona. Meggyőződését fejezte ki, hogy 
Ausztria támogatása a jövőben is jelentős és 
nagy lesz. Kurz pedig azt hangoztatta, hogy 
Ausztriában nagyon sok nyugat-balkáni él, 
illetve hangsúlyozta, hogy Ausztria az egyik 
legnagyobb befektető Szerbiában. Megdicsérte 
Szerbiát az illegális migráció visszaszorítása 
terén felmutatott erőfeszítéseiért és a korona-
vírus ellen folytatott küzdelméért. 

  Aleksandar Vučić a Szerb Köztársasági 
Érdemrend Szalag kitüntetését adományoz-
ta Kurznak. Korábban Görögország, Szlová-
kia, Ciprus, Románia, Csehország államfője, 
Monaco fejedelme, Spanyolország és Bulgá-
ria kormányfője vehette át ezt a kitüntetést 
– emlékeztet a lap.

A nagy múltú Politika napilap a találkozó-
ról készült összefoglalót követően kitért arra, 
hogy Ausztria számára Szerbia fontos partner. 
A szerző megjegyzi, hogy az osztrák kancellár 
egyébként az Európai Unió nyugat-balkáni bő-
vítésének egyik fő szószólója, Szerbia európai 
integrációját pedig kiemelten támogatja. Idézi 
Kurzot, aki belgrádi érkezése előtt így fogal-
mazott: „A kitűnő bilaterális kapcsolatok és az 
európai bővítés mellett az illegális migráció 
elleni küzdelemről is tárgyalunk majd. Szer-
bia számíthat Ausztria támogatására az EU 
felé vezető úton. Az Európai Unió akkor lesz 
teljes, ha csatlakoznak hozzá a nyugat-balká-
ni országok.” A folytatásban a lap emlékeztet 
arra, hogy Bécs nemcsak jelentős politikai, 
hanem gazdasági támogatást is nyújt Szerbi-
ának. Ausztria komoly gazdasági partnernek 

SzERBiA: 
Magasrangú állami kitüntetést kapott kurz kancellár

számít, a második legnagyobb külföldi befek-
tető, hiszen mintegy négyszáz osztrák cég mű-
ködik Szerbiában. A külkereskedelmi árucsere 
értéke tavaly megközelítette az 1,25 milliárd 
eurót. A Politika cikke arról sem feledkezik 
el, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a két 
ország kapcsolataiban jelentős köteléket képvi-
sel a szerb diaszpóra, hiszen hivatalos adatok 
szerint több mint 120. 000 szerb állampolgár 
él és dolgozik Ausztriában, becslések szerint 
viszont számuk elérheti a 300.000-t is.

A szerb államfő hivatalos Facebook-oldalán 
is beszámolt az eseményről. A találkozóról fel-
töltött fotó mellé a következő mondatot írta: 
„Szerbia külön hálás a kancellárnak, amiért 
személyes erőfeszítéseket tesz azért, hogy Szer-
bia európai integráció felgyorsuljon, enélkül 
az osztrák támogatás sem lenne ennyire jelen-
tős.” A bejegyzést e cikk írásáig 1622-en kedvel-
ték, 143-an kommentelték és 233-an osztották 
meg – valamennyivel az átlag alatt teljesített. A 
megjegyzések között szkeptikusokat és rajon-
gókat is felfedezhetünk, sokan hiányolják az 
együttműködés konkrét eredményeit az uniós 
csatlakozás terén, és számottevő hozzászólás 
érkezett annak kapcsán, hogy egyre növekszik 
az Ausztriában dolgozó szerbiai vendégmun-
kások száma. Jelentős a Vučić tevékenységére 
beérkezett kritikák száma is, néhányan pedig 
Kurz politikai jelentőségét is megkérdőjelezik. 

A vajdasági magyar sajtó szintén beszámolt 
az osztrák kancellár látogatásáról. Kurz már 
csak azért is érdekes a vajdaságiak számára, 
mert 2017. december végén kiderült, hogy Auszt-
ria minden idők legfiatalabb kancellárjának, az 
Osztrák Néppárt elnökének nagyanyja temerini 
születésű. Akkor minden magára adó vajdasági 
magyar hírközlő szerv részletesen beszámolt 
arról, hogy az 1928-ban született nagymamát, 
Müller Magdalenát Tito partizánjai a többi te-
merini német lakossal együtt 1944 októberé-
ben száműzték szülőfalujából. A Vajdaság Ma 
délvidéki hírportál négy évvel ezelőtt Kicsi a 
világ, de van közepe: Sebastian Kurz, a temeri-
ni származású osztrák kancellár címmel arról 
írt, hogy a kisemmizett család az alsó-ausztriai 
Zogelsdorf faluban telepedett le, ahol Magdalena 
férjhez ment a helybéli Alois Döller mezőgazda-
sági termelőhöz. Ebből a házasságból született 
Elisabeth, a jelenlegi kancellár édesanyja, aki 
Bécsben telepedett le miután házasságot kötött 
egy Kurz nevezetű mérnökkel. Itt született Se-
bastian is, aki elmondása szerint hétvégenként 
és iskolai ünnepek alkalmával rendre megláto-
gatta falun élő nagyanyját, aki jobbnál-jobb sváb 
ételekkel kedveskedett neki. Fehér márta

Gyermeknevetés, napsütés, színes kendők, vidám 
körjátékok, dalok és még sok más – így kezdődött a 
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület (BMKE) új tan-
éve a gyermekek számára. Dowas Kati, kétnyelvű 
óvodapedagógus Oberwartban és Rotenturmban, 
nagy jelentőséget tulajdonít a magyar nyelv meg-
őrzésének, folytatásának és újjáélesztésének Bur-
genlandban. 2001. novembere óta vezeti a „Játékos 
magyar gyermekórát”, és nagyon várja a sok lelkes, 
motivált és érdeklődő gyermeket, valamint szüleiket 
és nagyszüleiket, hogy megismertesse velük a magyar 
nyelvet. Előzetes nyelvtudás nem szükséges.

A félév 2021. szeptember 8-án kezdődött, a foglal-
kozások a jelenlegi COVID-19 biztonsági előírásoknak 
megfelelően két kis csoportban Felsőőrött zajlanak, 
egy idilli játszótéren. Négy szabadtéri ismerkedési 
délutánon a résztvevők betekintést kapnak a játékos 
és örömteli nyelvtanulásba. Ezt követően a foglal-
kozások a BMKE székházában folytatódnak, ahol a 
lányok és a fiúk is kölcsönözhetnek könyveket az újon-
nan rendszerezett könyvtárból, és a szokásos módon 

Tanévkezdés Felsőőrött
részt vehetnek a „Könyvmoly” kampányban.

A „Játékos magyar gyermekóra” szerdánként 
14:00–15:00 és 15:15–16:15 között kerül megrende-
zésre, a három és hat év közötti gyerekek számára.

Dowas Kati szeretné közelebbről is megmutatni 
a legfiatalabbaknak a magyar nyelv alapjait, ame-
lyet már a 100 éves Burgenlandban tudnak tanulni, 
a bölcsődés korosztálytól egészen a középiskolás 
érettségi korosztályig. Ide tartoznak azok a témák, 
amelyek egész évben végigkísérik a gyerekeket, úgy 
mint: az üdvözlés formái, számok, színek, állatok, ru-
hadarabok, az időjárás és még sok más. Ünnepek és 
hagyományok megismertetése is szerepelnek a ma-
gyar foglalkozás témáiban, például karácsonykor a 
magyar pásztor- és betlehemes játékok, anyák napi 
ünnepségek, húsvéti szokások stb. Burgenland büsz-
ke lehet többnyelvűségére, amelyet már egészen kis-
kortól kezdve támogatni kell.  Erre ad lehetőséget a 
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület a „Magyar Gyer-
mekóra” keretében. A jelentkezés bármikor lehetséges 
a 03352 38489 vagy office@bukv.at az címen.

Fergeteges sikerrel vendégszerepelt Bécsben a Kor-
morán együttes.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit-
kársága, A Magyarság Háza és az Ausztriai Magyarok 
Gazdasági Érdekközösségének Kaláka-Clubja  össze-
fogásából egy felejthetetlen koncertet élvezhetett a 
bécsi közönség.

A 45 éve működő Kormorán együttes az Összetartozás 
című koncertet mutatta be, melyet eredetileg 2020-ban 
a Magyarság napjára állítottak színpadra, de az akkori 
járványhelyzet miatt fellépésük itt Bécsben elmaradt.

1976-ban alapította Koltay Gergely a Kormoránt. 
Ők hangszerelték Magyarországon elsőként műveiket 

Összetartozás koncert Bécsben
a rockzene elektromos hangszereit a népi hangsze-
rekkel   kibővítve. A zenei stílust Koltay folk-rocknak 
nevezte, mely akkoriban forradalmi újdonság volt a 
magyar könnyűzenében. A zenekart 2006-ban Ma-
gyar Örökség díjjal tüntették ki, az alapító Koltay 
Gergely 2019-ben Kossuth-díjat kapott.

Potápi Árpád államtitkár ünnepi köszöntőjében 
hangsúlyozta, nincs évszámhoz kötve, hogy a ma-
gyarság összetartozását a zene szárnyán repülve 
együtt megélhessük. Köszönettel tartozunk felme-
nőinknek, akik a nehéz időkben is tovább vitték a 
magyarság ügyét. Az ő érdemük, hogy ma magyar 
nemzetről beszélhetünk.
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A látszólagosan egyesülő három felvidéki ma-
gyar politikai szervezet (Magyar Közösség Pártja, 
Most–Híd, Összefogás) 2021. október 2-ára tűzte ki 
alakuló kongresszusának időpontját. Éppen ideje, 
mert ha nem is lesz előrehozott parlamenti választás 
Szlovákiában, akkor is két év múlva négy közösségi 
választás szakad a társadalom nyakába. A felvidéki 
magyar politikának a köztámogatottsága azonban 
soha nem látott mélyponton van, a magyar közösség 
politikai közgondolkodása pedig szétmarcangoló-
dott. Szeptember közepén az AKO ügynökség már az 
egyesülő magyar párt nevén mérte a támogatottsá-
got és még mindig messze elmaradt a parlamentbe 
való bejutás ötszázalékos küszöbétől (3,8% volt, egy 
hónappal korábban 3,3%), noha volt olyan időszak, 
még tizenöt éve, amikor közelítettünk a 12%-hoz. 

Pontosan tudjuk, hogy kik voltak a közösség szét-
verői, mi okozta a széthullást. A főszerepet mindig 
az egyéni vagy a kiscsoportérdek játszotta és mindig 
ugyanazok tűntek fel a háttérben. Harminc év nagy 
idő, de ha mögöttük áll, most már vagy húsz éve, a 
kőolaj-finomítók és a termékeikkel kereskedők pén-
ze és az ezekkel összekacsingató kormányok is, akkor 
a közösségi érdekérvényesítésnek alig van esélye.

A nagy fordulat 2006-ban következett be, amikor 
az MKP nem került be Robert Fico első kormányá-
ba. Ennek ismerjük az okát. Az MKP-ban szerveződő, 
illetve az MKP-t lenyúló gazdasági érdekcsoportok 
meg akarták szerezni az új kormányban a közleke-
désügyi tárcát, hiszen ott lehet legtöbbet lenyúlni. 
Én ezt tapasztalatból ismerem, hiszen több mint egy 
évtizedig egy híd- és útépítő vállalatnak voltam a 
főgeológusa, de a beruházások megvalósítói soha 
nem tartották be a szakmai utasításokat. Ha betart-
ják, nem lophatnak.

Ez ugyan margóra illő megjegyzésnek számít, de 
ez áll az MKP 2007–2009 közötti szétverése mögött 
is. Amikor Bugár Béla elbukta a pártelnöki választást, 
egyik kliense nemsokára a tiszaújvárosi vegyi művek-
ben kapott végkielégítést. Ami nem azt jelenti, hogy 
néha nem tűnt fel a felvidéki háttérben. A lényeg az, 
hogy aki ennek a kliensnek biztosította a további érvé-
nyesülését, ha már nem lehetett Szlovákia közlekedés-
ügyi minisztere, bírta rá Bugár Bélát a pártszakításra.

Van ennek a helyzetnek egy tragikus előjátéka, 
éspedig Malina Hedvig megveretése 2006. augusztus 
25-én. A megverését megtervezték. Otthonról követ-
ték őt a tettesek és olyan helyen verték meg Nyitrán, 

A szlovákiai magyar politika senyvedése
ahol nem lehetett bizonyítani a tett tervezettségét. 
Nem azért verték meg Hedviget, mert magyarul be-
szélt, hanem ezt lehetett okként feltüntetni és az 
ügyet az MKP-s érdekcsoport törekvéseit elutasító 
Fico új kormányával szembe állítani. Nem elhanya-
golható, hogy a Slovnaft-Mol érdekeltségében álló 
ügyvédi iroda ügyvédje lett a védője, aki semmire 
sem ment az ügy tisztázásával. Hedvig a felvidéki ma-
gyar politika gazembereinek lett az áldozata. Sajá-
tos, hogy nem sokkal ezután alakult meg Bugár Béla 
új pártja és mögötte ugyanazok álltak, akik okozói 
voltak mind a felvidéki magyar politika bukásnak, 
mind Hedvig megverésének.

Vissza a mába! 
Kik akarnak és kik fognak egyesülni 2021. októ-

ber 2-án? A Magyar Közösség Pártja, ahonnan az ösz-
szes eddigi felvidéki magyar közéleti szenny már ré-
gen kiszakadt. A Most–Híd, amely 2009-ben szakadt 
ki az MKP-ból, igaz, hogy személyileg némileg, de 
nem elégségesen megtisztult. Valamint az a csopor-
tosulás, amit ma Összefogásnak nevezünk, de semmi 
köze a felvidéki magyar szervezett közélethez. Példa 
erre a 2016 júliusának közepén induló ún. gomba-
szögi tábor, ami akkor Krasznahorka Váralján került 
megrendezésre. A megnyitására Németh Zsolt Fidesz 
politikust kérték fel. Zárómondata arra utalt, hogy 
rövidesen parlamenti választás lesz Szlovákiában és 
reméli, hogy az ittlévő fiatalok az MKP-ra szavaznak. 
Óriási fujjozás és füttyögés volt erre a válasz, majd a 
szószerinti elhatárolódás. Ez a társadalmi háttere az 
egyesülésben résztvevő harmadik csoportnak, szer-
vezettsége szerencsére elhanyagolható, de rombolni 
tud. Sajátos, hogy gazdasági hátterét ugyanazok al-
kotják, akik Bugár Béla pártszakítása mögött álltak 
2007 és 2009 között. 

Ennek a vázlatos leírásnak sajnos van folytatása, 
ami a mában gyökerezik. Miért nem lesz működőké-
pes ez az egyesülés? Az egyik fő oka a szerkezeti föl-
építése. Három olyan belső önállósággal rendelkező 
egységből-platformból áll össze, amelynek külön-kü-
lön vétójoga van, és ha a három között nem alakul 
ki egyetértés, megbénul a tevékenység. De erről az 
egyesülés után érdemes beszélni, mert lehet, hogy a 
gyakorlatban mégis az észszerűség fog érvényesülni. 
Feltételezhető, hogy a soron következő parlamenti 
képviselő választásig látszólagos nyugalom fogja ural-
ni a felvidéki magyar politikát. 

duray Miklós

Ember legyen a talpán, aki kiismeri magát az 
elmúlt időszak pozsonyi hírei között. A sajtó a 
rendőrök háborújáról ír, a parlament elnöke, az 
ország második legmagasabb közjogi méltósága a 
kormánykoalíció elhagyásával fenyegetőzik, külö-
nösen azután, hogy olyan fotók jelentek meg róla, 
ahol alvilági alakokkal látható. (Ő az a szlovák po-
litikus, akinek 10 különböző hölgytől van 11 gyer-
meke, s aki az Egy család vagyunk nevű politikai 
párt elnöke, 8–9 százalékos országos népszerűség-
gel.) Az ország volt különleges főügyésze, Dušan 
Kováčik a napokban kapott 14 év börtönbüntetést 
azért, mert a bíróság szerint kapcsolatokat tartott 
fenn az alvilággal és akadályozta az igazságszol-
gáltatást. (Az első probléma három évvel ezelőtt 
szakadt a nyakába, amikor országos különleges 
főügyészként megjelent az egyik bankfiókban egy 
műanyag táskával, amelyben 204 ezer euró volt, s 
kérte azt a számlájára elhelyezni. A bankfelügyelet 
az esetet jelentette a rendőrségnek, Robert Fico mi-
niszterelnöksége idején azonban a témát a szőnyeg 
alá söpörték.) Két volt országos rendőrfőkapitány is 
letartóztatásban van, illetve az egyikük csak volt, 
mivel öngyilkosságot követett el a börtönben. (Őt 
is korrupcióval és a szervezett bűnözéssel való 
kapcsolattartással vádolták, s nem mellesleg, Flo-
ridában volt üdülője.) Az elmúlt két évben kétes 
kapcsolatai miatt lemondott egy alkotmánybíró, 
vizsgálati fogságban van a volt országos főügyész, a 
rendőrség letartóztatott több ügyészt, bírót és ren-
dőrt, s ma ott tartunk, hogy a rendőrség belső el-
lenőrzése letartóztatta a különlegesen súlyos bűn-
ügyek felderítésével megbízott főosztály négy főre-
ndőrét, sőt, a saját főnöküket – a belső ellenőrzés 
vezetőjét is. Hónapokig vizsgálati fogságban volt 
a titkosszolgálat regnáló vezetője is, akit a közel-
múltban engedett ki a főügyész helyettese vitatható 
döntéssel, s hosszú ideig előzetes letartóztatásban 
volt a Fico-kormány igazságügyi államtitkára is, 
aki számos vallomás alapján azt intézte el kétes 
vállalkozóknak, hogy melyik bíróhoz kerüljenek 
egyes ügyek. Több letartóztatott gyanúsított arról 
számolt be, hogy soha nem látott mértékű össze-
fonódás jött létre 2012 és 2020 között az akkori 
Fico-kormányok tagjai, a gazdasági szféra bizonyos 
szereplői és egyes alvilági szereplők között. A „mi 
embereink”, ahogy egymást nevezték, nyerték 
meg a versenypályázatokat, s állítólag táblázatok 
alapján dolgoztak, kinek mennyit kell visszaadni 
a gyakran túlárazott megrendelésekből. Az elmúlt 
hetekben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a rend-
őri vizsgálatok fő célpontja a két volt miniszterel-
nök, Robert Fico és Peter Pellegrini, akivel kap-
csolatban egyébként az egyik – szintén vizsgálati 
fogságban levő vállalkozó – azt vallotta, hogy 150 
ezer euró csúszópénzt adott át neki.  A káosz láttán 
többen már a jogállam megbénulásáról beszélnek, 
az új különleges főügyész belső, fű alatti háborúról, 
amelyben az a hálózat vívja harcát az igazságszol-
gáltatással szemben, akik benne voltak a buliban, 
s részesei voltak a korrupt rendszernek. 

A folyamatok valóban szövevényesek, s a zsák 
2018-ban szakadt ki, azután, hogy február 21-én a 
Galánta melletti Nagymácséd községben bérgyil-
kosok megölték Ján Kuciak oknyomozó újságírót és 
menyasszonyát. A szlovák társadalom elemi erővel 
reagált erre a hírre, tömegtüntetések sora valósult 
meg az országban, s akkora ereje volt a társadalmi 
nyomásnak, hogy hatására lemondott először Ro-
bert Kaliňák belügyminiszter, majd Robert Fico mi-
niszterelnök is. Csak megjegyzem, hogy mindketten 
olyan kétes hírű vállalkozó bérpalotájában laktak 
aktív szolgálati idejük alatt, akit azóta a bíróság 
adócsalásért és egyéb üzelmekért 2019 áprilisában 
jogerősen elítélt, s akit azóta egyéb törvénysértések 
miatt ismét bíróság elé állítottak. Az újságíró-gyil-
kosság kapcsán az is kiderült, hogy a feltételezett 
kitervelő, a mára már egyéb törvénysértések miatt 
is jogerősen elítélt Marián Kočner folytatni akarta 
a gyilkolást, a kellemetlenkedő, együttműködni 
nem akaró személyek megölését. A volt főügyész 
helyettesét, Šufliarskyt, aki szerintük akadályozta 
az üzleteiket, 100 ezer euróért, egy másik ügyészt, 
Žilinkát 70 ezer euróért és az áldozatok ügyvédjét, 
Daniel Lipšicet 200 ezer euróért akarták eltetetni 
láb alól. Nos, újabb és újabb szálakra derül fény, s a 
küzdelem mára már komoly politikai dimenziókat is 
kapott elannyira, hogy egyesek már az előrehozott 
választások lehetőségét is belengették az egyre mé-
lyülő káosz kapcsán. 

Érdekes az egész folyamat két magyar vonatko-
zása. Az első: nem az újságíró meggyilkolása volt az 
első megrendelt gyilkosság az alvilági módszereket 
alkalmazó vállalkozók részéről, hanem Ógyalla vá-
ros volt polgármestere, Basternák László megölése 
2010-ben. Gyilkosát és a felbujtókat azóta jogerő-
sen elítélték, a gyilkos 25 évet, a felbujtók 21-21 évet 
kaptak. A dolog pikantériája, hogy az egyik felbujtó, 
Roman Ostružlík a Most-Híd vegyespárt színeiben 
indult az ógyallai polgármesteri székért való küz-
delemben a későbbi áldozat, az MKP-jelölt Basternák 
Lászlóval szemben. A másik hír nagyon időszerű: ma-
gyar nemzetiségű rendőr, Hamran István lett az orszá-
gos rendőrfőkapitány 2021. szeptember 20-tól. Óriási 
teher nehezedik a vállaira: neki kellene rendet terem-
tenie a rendőrség soraiban is tapasztalható káoszban. 

Mindezek horizontján érdekes az a hír is, hogy 
három szlovákiai párt úgy döntött, egy pártban, a 
Szövetségben egyesülve folytatja ténykedését. Meg-
szűnt tehát a Magyar Közösség Pártja, a Most-Híd 
vegyespárt és az Összefogás nevű új kezdemény is. 
Nincsenek azonban örömtüzek, a magyar választók 
részéről kivárás van. A fent leírtak miatt is, hiszen a 
Most– Híd vegyespárt részese volt a Fico- és Pelleg-
rini- kormányoknak 2016 és 2020 között, s a válasz-
tók ezt a „teljesítményt” csupán 2 százaléknyi szava-
zattal honorálták 2020-as parlamenti választások 
alkalmával. Van tehát mi tenni a felvidéki magyar 
glóbuszon is. Mielőbb vissza kell szerezni a válasz-
tók bizalmát, mert a hektikus politikai történések 
valóban bármikor beletorkollhatnak előrehozott 
választásokba. csáky Pál

kételyek és remények Pozsonyban

Ferenc pápa személyében negyedik alkalommal 
látogatott katolikus egyházfő Szlovákiába. A 2013. 
március 13-án megválasztott Szentatyát rögvest ez-
után meghívta az országba Ivan Gašparovič akkori 
államfő, majd az utána következő köztársasági elnö-
kök is, de Zuzana Čaputová jelenlegi államfő római 
fogadásakor tette azt a megerősítő nyilatkozatot, 
hogy eljön az országba. A szeptember 12-től 15-ig tar-
tó négynapos látogatás hatalmas előkészületekkel és 
ugyanakkor erős várakozással és reménykedéssel 
telt, hogy a mostani járvánnyal és súlyos gazdasá-
gi nehézségekkel sújtott helyzetben legalább lelki 
megerősítést nyújtson számunkra az esemény és a 
pápa jelenléte.

Bár már napok teltek el az esemény óta, az embe-
rek között, a sajtóban, a közösségi oldalakon még 
mindig erőteljes annak visszhangja. Megállapítha-
tó, hogy Ferenc pápa nem szokványos, hosszú ittléte 
mindenkiben nyomot hagyott, még a más felekeze-
tűekben és az ateistákban is. Valamennyi helyszínen 
elmondott közvetlen hangú üzenetei, magvas gon-
dolatai megültek a szívekben. Közben olyan témá-
kat feszegetett, amelyeket eddig más soha, új arcát 
mutatva fel az egyháznak és mindenkit meglepett, 
mennyire tájékozott volt Szlovákia történelméről, 
de jelenéről is.

A látogatás előzményei azonban nem voltak feszült-
ségmentesek, azt fokozta még, hogy Szlovákia szigorú 
feltételekhez kötötte a pápai programokon való rész-
vételt, ugyanakkor Magyarországon a kormány min-
den korlátozó intézkedést feloldott. Nehezen indult az 
önkéntesek toborzása is, végül 3000 önkéntes fehér 
ruhában, utalva a pápa fehér öltözékére irányította 
a tömegeket, felügyelte a rendet minden helyszínen.

A Szentatya négy helyszínen találkozott a hívek-
kel, Eperjesen, Kassán, Pozsonyban és Sasváron. 
Eperjesen a görögkatolikusnak mutatott be liturgi-
át. A szabadtéri oltárnál a magyar feliratú Klokocsói 
Istenszülő-ikon állt, amelyet Eperjesen őriznek. Kas-
sán a hírhedt, romák lakta lakótelepre, a Luník IX-re 
látogatott. Ez külön kívánsága volt, olyan közösség-
gel akart találkozni, amelynek tagjai a társadalom 
peremén élnek, kirekesztettek, megbélyegzettek. Hi-
szen ő az, aki szüntelen hangsúlyozza, hogy az egy-
ház a szegényeké, a számkivetetteké is. Az esemény 
előtt ezen a lakótelepen alapos takarításba kezdtek, 
rendezték az egyébként szörnyű állapotban levő te-

Szlovákia küldetése Európa szívében
repet, amely őszintén szólva az ott élők felelősségét 
terheli. A közösségi oldalakon ezzel kapcsolatosan 
nem is maradtak el a megjegyzések, még olyanok 
is megjelentek,hogy az oda befektetett pénzt más, 
hasznosabb célra is fel lehetett volna használni. A 
kassai Lokomotíva stadionban fiatalokkal találko-
zott óriási ováció közepette. Csak bízhatunk benne, 
hogy beigazolódnak Bernard Bober kassai érsek sza-
vai, aki így nyilatkozott:

„Azért látogatott ide, hogy megerősítse a jövőbe 
vetett hitet”.

Pozsony ugyancsak rendkívüli várakozással te-
kintett a vizitáció elébe.

Az elnöki palotában a köztársasági elnök fogad-
ta, majd a palota kertjében a közélet, köztük számos 
felvidéki magyar szervezet képviselői is részesei le-
hettek a pápa beszédének. A Szent Márton-dómban 
elmondott beszéde pedig olyan vezérgondolatokat 
tartalmazott, amelyeket megfontolva és megfogadva 
valóban szebbé lehet a jövő. Szabadság, kreativitás, 
dialógus - hangsúlyozta, külön kiemelve a dialógus 
fontosságát. Találkozott a pozsonyi zsidó-közösség 
képviselőivel is, akik előtt mélyen elítélte azokat az 
atrocitásokat, amelyeket a történelem során el kel-
lett viselniük. Meglátogatta a Betlehem központ la-
kóit, este pedig szálláshelyén fogadta Eduard Heger 
miniszterelnököt és Boris Kollár házelnököt. A talál-
kozó után Eduard Heger a pápa emberiességét emelte 
ki, Boris Kollár pedig haladó szellemiségét és azt az 
őszinte meggyőződést, amellyel a gyerekek sorsa, 
a családok megkérdőjelezhetetlen fontossága iránt 
viseltetik. Fontos momentuma volt Ferenc pápa út-
jának, hogy találkozott Róbert Bezák nyugalmazott 
nagyszombati érsekkel, akit miután rámutatott az 
egyházban jelenlevő visszásságokra, visszaélésekre, 
eltávolítottak tisztségéből. Bezák szerint nem várha-
tó el, hogy a pápa visszahelyezze őt hivatalába, de 
nagy elégtétel volt számára a találkozás és az, hogy 
a sasvári misén mellette lehetett. A legnagyobb ér-
deklődés kétségkívül a pápa sasvári miséje iránt 
nyilvánult meg. A helyszínen ötvenezren voltak je-
len a Hétfájdalmas Szűzanya ünnepén a közismert 
kegyhelyen.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy pár napig Szlováki-
ára figyelt a világ, még intenzívebben, mint bármely 
államfő, politikus látogatása esetében. 

Benyák Mária

Hétszáz évvel ezelőtt, 1321. szeptember 
14-én adta vissza lelkét Teremtőjének Dan-
te Alighieri, a középkor zseniális költője, az 
Isteni színjáték írója, „múzsák fényessége, az 
elbűvölő szavú dalnok”, a nyelv, a verselés, a 
hangulatfestés rendkívüli művésze. 

Eredetileg Durante Alighierinek hívták. 
Ősi nemesi család sarja, Firenzében, 1265-
ben született. Mint bolognai, később paduai 
bölcsészhallgató, az aretinok és pisaiak ellen 
küzdött honáért, a Firenzei Köztársaságért, 
mely akkoriban a békét csak epizódként ismer-
hette. Majd részt vett több firenzei tanácsban, s 
priornak választották. 1300-ban két hónapig ő 
irányította szülővárosa közéletét. Tevékenyen 
vett részt a fehér és a fekete guelfek (a mérsé-
kelt és szélsőséges pápapártiak), valamint a 
ghibellinek (császárpártiak) vitáiban. A véres 
viszály elcsitítása és a béke helyreállítása ér-
dekében a pápánál járt követként, mint a fehér 
guelfek képviselője. Időközben ellenfelei, a fe-
kete guelfek magukhoz ragadták a hatalmat, 
kegyetlen bosszút álltak riválisaikon: Dantét 
pénzbírságra és két év száműzetésre ítélték, 
javait pedig elkobozták. Mivel nem jelent meg 
a tárgyaláson, az ítéletet máglyahalálra vál-
toztatták. Menekülnie kellett, és soha többé 
nem tért vissza szülőföldjére. Élete hátralévő 
részét Ravennában töltötte. Innen származik 
az olasz városok vitája, hogy melyikük falai 
között írta élete grandiózus, több mint tíz éven 
át készült művét, a Divina Commediát, az Is-
teni Színjátékot.

A trecento idején, amikor az olaszok a fes-
tészetben és a zenében is megtalálták saját 
kifejezésmódjukat, Dante a latinból származó 
toszkán nyelvjárást – Szent Domonkos, Szent 
Ferenc nyelvét – az irodalmi nyelv szintjére 
emelte. Száz énekből álló, a művelt nagykö-
zönség számára írott eposzát Babits Mihály 
a világirodalom legnagyobb költeményének, 
Jorge Luis Borges argentin író „a valaha írt 
legnagyobb irodalmi műnek” nevezte. A dolce 
stil nuovo, az édes, új stílus egyik első meg-
nyilvánulása magában hordozza az egész an-
tikvitás örökségét, a görög és a latin világot. 
A mélyen keresztény, s a megszületendő re-
neszánsz életszemléletét is hordozó, zenei-
ségében, ritmusában is kifinomult alkotást 

A halhatatlan Dante
metaforák és szimbólumok teszik páratlanul 
gazdaggá. Strófái tercinákból, azaz három sor-
ból álló, sajátos rímképlettel (aba/bcb/cdc…) 
egymáshoz kapcsolódó versszakokból állnak. 
Témája elképesztő túlvilági utazás. Dante köl-
tői példaképével, Vergiliusszal járja végig és 
ismeri meg a Poklot, a Purgatóriumot, majd 
ifjúkori szerelme, Beatrice, valamint Szent 
Bernát társaságában a Paradicsomot. Ösz-
szekapcsolja korának teológiai, történelmi 
és filozófiai tudását a halhatatlan szerelem 
történetével. Bepillantást nyerhetünk a kor 
nézeteibe, szokásaiba, hétköznapjaiba. A ke-
resztény irodalomban is szokatlan világokat 
tár fel. Összefűzi félelmeit, kétségeit, bizodal-
mait. Nem képzeletére, hanem az imádságra, 
a hitigazságok mélységeire támaszkodik, és 
arra a tudására, amit az evangéliumból, Is-
tennel való élő kapcsolatából merít. Szavakba 
foglalja a hit tapasztalatait: a halálunk utáni 
kárhozat lehetőségét, a tisztulás útját és az 
üdvösség reményét.

Minket, magyarokat is megemlít a Paradi-
csom XIX. énekének 142–143. sorában: „O, 
beata Ungheria, si non se lascia, /Più, malme-
nare!” – Babits Mihály fordításában: „Óh, bol-
dog Magyarország! csak ne hagyja magát fél-
revezetni már!” – (Dante kortársa, III. András 
/Endre király éppen akkor halt meg /1301/, s 
vele kihalt az Árpádház.)

A Színjátékot – melyhez Boccaccio tette hoz-
zá az Isteni jelzőt – másként olvasom, mint 
egy regényt. Újra és újra, itt, vagy ott felütöm. 
Hozzám Babits lírai, a nyelv apró részleteibe 
is behatoló fordítása áll a legközelebb. Nagy 
segítség, hogy lábjegyzeteiben elmagyarázza 
Firenze történetét, a korabeli műveltséget, s 
utal Dante életére. Örökérvényű, lenyűgöző 
szellemi élményt nyújt, megnyílik általa a föl-
di valóságon túli élet távlata.

Az Isteni színjáték megihlette többek közt 
Botticellit, Delacroix-t, Rodint, Monteverdit, 
Lisztet és Csajkovszkijt. Kézirata fellelhető 
Mátyás király Corvinái közt is. A művet azóta 
számtalanszor kiadták, s különféle nyelvekre 
ültették át. Jelentős magyar fordítói: Császár 
Ferenc, Szász Károly, Babits Mihály, Baranyi 
Ferenc, Simon Gyula és Nádasdy Ádám.

raDics éva

Az idén betöltött 80. születésnapja után újabb 
aktivitásba kezdett éspedig Kölcsey emlékeze-
te ébrentartásának előkészítésével. Mi kész-
tette erre?

Kölcsey Ferenc emlékének és  kultuszának 
szülőföldi ápolása nem újkeletű  –  az 1989-es 
romániai eseményeket követően  azonnal el-
kezdtük. Akárcsak mindazokét, akik térségünk-
höz, a jelenlegi országhatároktól függetlenül kö-
tődnek. Gondolok például II. Rákóczi Ferenc és 
Ady Endre, vagy Károli Gáspár idézésére. Köl-
csey esetében szerencsés egybeesés volt, hogy 
1990 augusztusában ünnepelhettük nemzeti 
imánk szerzője születésének 200. évforduló-
ját. Volt tanárom, Ligeti László sokat lendített 
elképzeléseinken  azzal, hogy szorgalmazta a 
nagy múltú Kölcsey Kör újraalakítását.  A két 
ország művelődési minisztériuma által meg-
tartott  –  a szocializmus évei hagyományaira 
emlékeztető tessék-lássék ünnepséget megelő-
zően –   kihasználva Kölcsey szülőfalujának 
kedvező földrajzi helyzetét – több megye tele-
pülését megmozgató ünnepséget szerveztünk.  
A hivatalos megemlékezés  időpontját az utolsó 
pillanatig tologatták, titkolgatták a romániai 
Szatmár megye művelődési élete örökségként 
itt maradt, szemléletükben keveset  változott 
vezetői.  A mi ünnepségünk mindenkihez szólt 
– százak jöttek el a szülőfaluba hívásunkra. S 
ez aztán hagyományossá vált az elmúlt három 
évtized alatt.

Igaz: közben  sok minden változott. A helybe-
li román lakosság, melynek  papi lakja a költő 
szülőháza, Kölcsey Ferenc dédnagyanyjának: 
Bideskúti Zsigmondnénak kúriája, kezdeti fé-
lelmei, gyanakvásai, ellenségesnek is nevez-
hető érzületei sokat enyhültek. Meggyőződhe-
tett mindenki, hogy mi nem azért emlékezünk, 
ünnepelünk ott, hogy elvegyük, eltulajdonít-
suk (mint híresztelték egyesek) az ő paróki-
ájukat. Az évek folyamán szobrot állítottunk 
költőnknek a református templom kertjébe, s 
fokozatosan a tág látókörű, elgondolásainkat 
ahol és amiben csak lehetett messzemenően 
támogató községi polgármesternek köszönhető-
en a helyi tanács  is kezdte magáénak tekinteni  
ünnepségeinket. A polgármester és küldött-
sége  részt vett azokon. Az egyetértést, együtt 
gondolkodást a község polgármestere  azzal 
is bizonyította, hogy 2015-ben (Kölcsey szü-
letésének 225. évfordulójakor) az akkor  tiszta 
román tagokból álló községi tanács a település 
díszpolgárává választotta a magyar himnusz 
szövegének szerzőjét.

A magyar állam támogatásával a Királyhágó-
melléki Református Egyházkerület irányításá-
val Kölcsey nevét viselő egyházi és kulturális 
központ épült, melyben a Petőfi Irodalmi Múze-
umnak köszönhetően színvonalas, úgynevezett 
interaktív kiállítás tekinthető meg. 

Az idei ünnepségen elhangzott köszöntő be-
szédemben többek között hangot adtam annak, 
hogy a segíteni akaró és tudó helyi közigaz-
gatási vezetők bevonásával közös örökségünk 
e felbecsülhetetlen értékét, Kölcsey  még álló 
szülőházát megmentsük. 

Szatmárnémetiben született, ma is ott él. Ho-
gyan magyarázza a szülőföldhöz való ragasz-
kodását? 

Az ember a leghűségesebb, legragaszkodóbb 
élőlény. Szüleim, oktatóim mind szerették szü-
lőföldjüket – itthon maradtak a legvészesebb 
időkben is, holott Szatmárnémetitől csak pár 
lépés a jelenlegi országhatár. A szülőföld szere-
tetében, az elődeink által megteremtett szellemi 
és tárgyi javak óvása és ápolása fontosságának 
tudatában  nőttem fel  –  s ha visszaemlékszem: 
Édesanyám hatott rám legjobban lutheri maga-
tartásával: „Itt állok, másként nem tehetek !” – 
vallotta és cselekedte két világégés megpróbál-
tatásai ellenére is.  De ezen túl munkaköröm 
is a szűkebb és tágabb szülőföld szeretetéhez 
szoktatott, arra figyelmeztetett, nevelt, hogy ne-
kem még a kövek is mesélhetnek. Évtizedekig a 
Falvak Dolgozó  Népe, majd Falvak Népe című 
lap  terepjáró újságírója voltam. Sajátos eszkö-
zeinkkel szót emeltünk a falurombolás ellen.

Jakabffy-napok, Páskándi Géza, Kölcsey Fe-
renc és hasonló konferenciák megszervezése 
fémjelzik sok évtizedes tevékenységét. Mik vol-
tak a mozgatórugók, hogy felelősen részt vállalt 
a romániai, elsősorban partiumi magyarok kul-
turális életének, hagyományainak ápolásában? 

Közel tíz esztendeig tanárkodtam. Tudtam, 
tapasztaltam, hogy a diákoknak példaképek-
re van szükségük – jeles elődökre. Szatmár és 
térsége bővelkedik ezekkel, nemesen vetélked-
hetünk értékeinkkel. Csak fel kell mutatni azo-

Az ügy fáradhatatlan szolgálata
 Beszélgetés Muzsnay Árpád művelődésszervezővel  

kat, ápolni kell. S én  –  élve a 89-es romániai 
fordulat adta és kihasználható lehetőségével 
– tulajdonképp ezt tettem. Kötelességszerűen.  
Értelmiségiként  kötelességem népemet szol-
gálva visszaadni, amit környezetemtől, nem-
zettársaimtól kaptam – cselekvően hálás kell 
legyek azért,  hogy tanulhattam.

Tevékenységét nem elszigetelten fejtette ki, 
hanem a román közélet személyiségeivel való 
kapcsolatteremtésben. Helyes, nélkülözhetet-
len-e ez a kettősség? Vajon osztatlan elismerés-
sel illették-e a romániai magyarok ezt az utat?

Hiszem és vallom, hogy egymás megisme-
rése, segítése kölcsönös kötelesség. Mit ér csak 
önmagunknak felmutatni értékeinket?! A köl-
csönös tisztelet egymás alapos megismerését 
feltételezi. Így volt ez a múltban – s Szatmárnak 
(de nem csak neki)  folytatásra érdemes hagyo-
mányai vannak ebben. Szerény, de kötelezőnek 
tekinthetőek a próbálkozásaim –  folytatásra 
ösztönzőek.

A rendszerváltozás nem hozott döntő fordula-
tot a magyar kisebbség életében. Vagy úgy látja, 
a demokráciában azért más légkör uralkodik?

Az a fordulat nem következett be, amit vár-
tunk, reméltünk  –  aminek  belátható időn belül 
azonban be kell következnie. Elmaradt a nagy 
lépés, sokszor kísért a múlt, s ebben ludasak  
Európa  sorsának jelenlegi alakítói is. Bárhogy 
van, madáchi szellemben kell a jelent és a jövőt 
tekinteni. Örökös harcra számítva. Sikerélmény 
nélkül úgyis sivár az élet. Az 1989  előtti idők 
légköre – szerencsére – a múlté, de Európa szerte 
az óhajtott demokrácia olyan vadhajtásai bur-
jánzanak, amik nagyon gyakran gondolkodó-
ba ejthetik a hagyományok ápolásával, azokra 
építkezni akaró embert. Nyolc megélt évtize-
demre visszatekintve vannak dolgok, amiket 
mai szemmel megítélve másképp tennék – de 
úgy érzem: a választott úton újra elindulnék, s 
az irányon, a célon nem változtatnék. 

Rendezettnek mondhatók-e a magyar állam 
és a magyar kisebbségek közötti kapcsolatok, és 
mik ennek a jelei?

Ennek a kérdésnek a taglalásába nem mennék 
bele. Nem az én asztalom – mondhatnám… Ki-
sebbségiként  célom kell legyen a mindenkori 
magyar kormánnyal való jóviszony, melynek  a 
kölcsönös tiszteleten és érdekazonosságon kell 
alapulnia. Hozzám közel áll a jelenlegi kormány 
nemzetpolitikája és migránsellenessége. Fáj és 
meglep, hogy magukat magyar politikusoknak 
tartó úgynevezett ellenzékiek Széchenyi és tár-
sai nemes liberalizmusát megcsúfolva nemzeti 
hagyományainkat, természetes józan emberi 
voltunkat, gondolkodásunkat semmibe véve 
ágálnak a koncért, a bársonyszékért.

Jövőre választások lesznek Magyarországon. 
Vannak, akik kormányváltásban látják a ma-
gyarországi politika folytatását. Gazdag életta-
pasztalata milyen állásfoglalásra készteti ebben 
a kérdésben?

Az előbbi kérdésre adott válaszomból kiol-
vasható az állásfoglalásom.  Egy kormányváltás 
most katasztrófához vezetne. De hogy félreért-
hetetlenül fogalmazzak: belső változásra, erő 
átcsoportosításokra szükség van. Én a nemzeti 
bal híve vagyok. De a mostani magyar ellen-
zék legjobb  szándékkal sem nevezhető „bal”-
nak, nemzetinek pedig semmiképp. Magamat, 
törekvéseimet, eddig ápolt  hagyományainkat 
köpném szembe, ha a jelenlegi ellenzék ország-
lását kívánnám, bennük látnám Magyarország, 
a világ magyarsága jövőjét.  

Készítette: Deák ernő

Nem mondhatjuk mi magyarok, hogy sza-
badságharcaink, a mindenkori elnyomók el-
leni felkeléseink, küzdelmeink nagyon sikere-
sek lettek volna viharos történelmünk során. 
Azt viszont nyugodtan mondhatjuk, hogy ne-
künk legalább van történelmünk, és nem is 
rövid. Csatáinkban, háborúinkban, ha kevés 
győzelemmel is kellett beérnünk, büszkék le-
hetünk a legnagyobb történelmi sikerre, arra 
ugyanis, hogy száz csapás után is megmarad-
tunk, és legtöbbünk a saját szuverén államá-
ban élhet ma is. A nagy költő ezt egyszerűbben 
és ezerszer szebben, szívhez szólóbban írta le: 
„Él nemzet e hazán.”

No de a 21. században már nem divat a pát-
osz (meg sok minden más sem), úgyhogy lép-
jünk gyorsan tovább, mielőtt (ismét) pellen-
gérre állítanak minket! 

A közelmúltban olvastam egy rövid hírt, 
amely biztos nem robbantotta fel az internetet, 
sőt ennél kisebb károkat sem okozott sehol és 
senkinek. Úgy gondolom, kevesen botlottak 
belé, és még kevesebben akadtak meg rajta. 
Talán pont ezért kell éppen nekem megakad-
nom. A hír csupán annyi, hogy a hajdúszobo-
szlói Bocskai István Múzeum számára elké-
szítették a fejedelem koronájának és jogarának 
másolatát. 

Az ember ugye kíváncsi, és (néha) logiku-
san gondolkodik. Miután világos, hogy nem 
rekonstrukcióról van szó, az is világos, hogy 
legjobb másolat az, amit az eredetiről készíte-
nek. És már száguld is a gondolat gyorsvonata 
sok egymáshoz kapcsolódó kérdésvagonnal. 

Az ám, tényleg! Hol van az eredeti? Egyálta-
lán megvan valahol? És ha igen, akkor hol? 
Hogy került oda? És így tovább, amíg kíván-
csiságunk mozdonya húzni bírja a nehéz kér-
déseket. 

Nincs arra itt sem idő, sem hely, hogy min-
den kérdést megválaszoljunk. Egyébként sem 
vehetjük el a történészek kenyerét. Az a leg-
fontosabb, hogy megnyugtassuk az Olvasót: 
megvannak. A korona szoros őrizet alatt – 
ahogyan errefelé a rebelliseket őrizni szokták 
volt – a bécsi Burg kincstárában van, a jogar 
pedig a bukaresti Román Nemzeti Történeti 
Múzeumban. 

Bízom benne, hogy e néhány sornyi írást 
sehol, senki, soha nem fogja félreérteni. Mégis 
bizonyos félelemmel engedem ki a következő 
gondolatot a fejemből: érdekes, hogy az egyet-
len győztes magyar szabadságharc vezérének 
hatalmi jelképei emigrációban vannak. 

Mielőtt lecsapna rám, boldogtalan hajdú 
ivadékra az „eltörlés kultúra” bunkósbotja, 
sietve megkövetek mindenkit, akinek Magyar-
ország és Erdély fejedelmének, a székelyek is-
pánjának vitézei anno bánatot okoztak. Egyéb-
ként is jól van minden így. Nálatok az eredeti, 
nálunk pedig (mostantól) a másolatok. Azok 
is szépek nagyon.

Amikor az amerikai küldöttség 1978-ban 
hazahozta a Szent Koronát, a magyarság örö-
mére egy kis árnyékot vetett a félelem, mi lesz, 
ha ezek után a Szovjetunió hazaadja a Kun 
Béla sapkáját?

KatoNa aNDrás

koRoNA éS joGAR

A Budapesten megrendezésre kerülő Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszus sokak 
számára felemelő élményt nyújtott a több tíz-
ezer, százezer jelenlevő számára, de a záró-
misét a tévéképernyők előtt követők részére 
is. „Minden forrásom belőled fakad” – ezt a 
jelmondatot tűzte zászlajára a kongresszus.

A körmeneten és a zárómisén személye-
sen is részt vettem. Azt megelőző, részben 
gyalogos zarándoklatom végállomásán, Bu-
dapesten magyar református keresztyénként 
telítődtem hálával, békével és szeretettel a 
Bazilikában, az Országház előtt, a Hősök te-
rén. Rám fért, ránk fért. Miközben a szeretet 
szavát nem ismerő politikusok, újságírók, 
véleményformálók hada már-már minősíthe-
tetlen bírálatokat fogalmazott meg a „katoli-
kus olimpiáról”, „a pesti dzsemboriról”. Majd 
a Fennvaló megítéli azt a tiszteletlenséget, 

Eucharisztia – a szeretet forrása
amely egyre gyakrabban megfogalmazódik 
a immár kisebbségként definiálható vallásos 
ember irányába. 

Mindenféle ellendrukkolás és egyesek haza-
szeretet-hiánya ellenére a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus elérte mind vallásos, 
mint világias célját. Valóban forrásként szol-
gált a keresztény ember számára, jó imázst 
nyújtott, miközben a nemzet többsége az ese-
mény mellé állt, csendben és méltóságteljesen. 
Némileg és átmenetileg javított a nyugati világ 
által rasszistának és homofóbnak minősített 
Magyarország megítélésén. Álhírek terjeszté-
se, nem létező információkról való – tudato-
san – téves beszámolók, végeláthatatlannak 
tűnő kommentelések igyekeztek Szent Péter 
utódjának, Ferenc pápának a budapesti szol-
gálatát szeretetlenséggel feltölteni. Miközben 
a járvány miatti bezártságból végre a hívei kö-

rében integető, a gyermekeket magához emelő 
pápa a megbékélés, a szeretet útjára irányította 
a figyelmet. 

Amúgy a keresztény lelkiség kiteljesedésé-
hez nyújt eszközt Poór István rendező  nem-
rég megjelent, erdélyi helyszíneken forgatott, 
a kongresszus ideje alatt – sajnos kis számú 
közönségnek – bemutatott Eucharisztia című 
filmje is. A Jézus életéről készült, tanítását 
és személyiségét bensőséges emberközelség-
ből bemutató alkotás hozzásegít a krisztusi 
szeretet útjának a megtalálásához. A kong-
resszus, a pápalátogatás leginkább erre hív-
ta fel a figyelmet a katolikus hívő, a bármely 
vallású keresztény ember számára. Abban 
bízva, hogy a keresztényüldözéssel telített 
világunkban mégiscsak azé a jövő, aki sze-
retetteljes életet él. 

 Dr. áBrám ZoltáN
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JELEN SZÁMUNK KÉPEI

Nyugalmazott evangélikus püspök, az 1956-
os magyar emigráció jeles alakja, az angliai 
magyar szellemiség példaadó éltetője, számos 
kitüntetés tulajdonosa, életének 91. évében, 
2021. augusztus 4-én Liverpoolban csende-
sen távozott az örök hazába.

Életének 91-ik évében, 2021. augusztus 4-én 
elhunyt Pátkai Róbert, a tizenhárom nemze-
tiséget magábafoglaló Egyesült Angolnyelvű 
Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke. 
Elnöke volt a Külföldön Élő Magyar Evangé-
likus Lelkigondozók Munkaközösségének.

1930. december 2-án, Békéscsabán született, 
de apja áthelyezése folytán az erdélyi Szász-
régenben nevelkedett, onnan 1945-ben tértek 
vissza Csabára. 

Érettségi után a Pécsi Tudományegyetem Sop-
roni Evangélikus Teológiai Fakultásának növen-
déke lett. Kedves emléke, hogy egy ízben Bécs 
felé tartva átutazott Sopronon a magyar labda-
rúgó válogatott és az evangélikus főiskolások ti-
zenegyével állt ki edzőmérkőzésre. Az ifjú Pátkai 
Róbert Puskás ellen focizhatott. Méltón apjához, 
aki hajdan az Újpest FC neves csatára volt.

Végzett teológusként Albertirsára nevezték 
ki segédlelkésznek. Ott érte az 1956-os forra-
dalom, Cegléden a járási Forradalmi Bizottság 
elnökévé választották.

Menekülnie kellett. Menyasszonyával, Vá-
lint Zsókával szöktek át a határon és Angliába 
kerültek, ahol Róbert Zsókát feleségül vette. 
Gyermekeiket, az ifjabb Róbertet, Tamást és 
Juckót úgy nevelték, hogy beszéljenek és ol-
vassanak magyarul.

Tevékeny elnöke volt mind az angliai ma-
gyar közösségnek mind pedig a szigetország-
ban élő más evangélikusoknak. Százszobás 
diákotthont építtetett, istentiszteletein magvas 
prédikációkat tartott. Munkásságáért a canter-
bury érsek a Szent Ágoston kereszttel tüntette 
ki. Az angliai magyarok közötti többévtizedes 
munkáját a magyar kormány a Köztársasági 
Érdemrend Középkeresztjével jutalmazta. A 
magyar evangélikus egyház 2010-ben adta 
Pátkai Róbertnek az Ordass-díjat. 

Éveken át együtt szerkesztettük az Angliai 
Magyar Szövetség negyedéves folyóiratát, az 
Angliai Magyar Tükröt. Itt megjelent írásaiból 
és igehirdetéseiből állította össze 1990-ben 
megjelent, Küldetésben című könyvét. 

A Bécsi Naplóban Gondolataim főcímmel 
1996-2018 között több-kevesebb rendszeres-
séggel jelentek meg írásai. (Szerk.)

Pátkai Róbertet Liborne-ban korábban el-
hunyt felesége mellé temették el.

sárKöZi mátyás

„Egy legenda távozott, szinte észrevétle-
nül.” – emlékezett rá Alexa Károly irodalom-
történész. 

Vas megye kulturális életének jellegzetes 
egyénisége 1977 és 1999 között főszerkesztője 
volt a szombathelyi Életünk c. irodalmi, kri-
tikai és művészeti folyóiratnak, mely mindig 
szellemi, erkölcsi útmutatóként szolgált. Keze 
alatt a lap országos jelentőségűvé vált. Fel-
foghatatlan intenzitású szervező munkával, 
nagy munkabírással, aktatáskával a kezében 
gyalogolt és vonatozott, levelezett és telefo-
nált. Érdekes módon nem használt számító-
gépet, s még írógépet se. Kézzel írt. Klasszikus 
régi szerkesztő volt. Már a pártállami idők-
ben, elmondhatatlan politikai ellenszélben 
pontosan felmérte lehetőségeit, és időnként 
magában dörmögve, máskor meg szikár ki-
állással küzdötte ki azok érvényesülését. A 
különböző irányzatokat egymás mellett, ösz-
szefüggéseikben mutatta be. Kockáztatott, s 
kiharcolta, hogy lapjában megjelenhessenek 
az emigrációba kényszerült írók művei, pedig 
azok akkoriban tabunak számítottak. Felka-
rolta a tehetséges fiatal írókat, s biztosította 
számukra írásaik közlésének lehetőségét. Élete 
volt az Életünk. 

Szellemi törekvések élére állt az Életünk 
Könyvek kiadójaként. Számos könyvsorozatot 
indított el, közreadta például a nyugati ma-
gyar irodalom, a grúz irodalom kiválóságait, 
s Hamvas Béla életművének megismertetése 
is neki köszönhető. A kilencvenes években 
hozta létre az Életünk-Faludi Ferenc alapít-
ványt. Talpig Vasban címmel gyűjteményes 
kötet jelent meg írásaiból, melyben elsősorban 
közéleti, politikai, erkölcsi kérdéseket feszeget.

1944. február 20-án született Budapesten. 
Az óbudai Árpád Gimnáziumba járt, édes-
anyám volt a magyar tanára. Érettségi után 
nyomdászként dolgozott, majd 1971-ben vég-
zett az ELTE BTK magyar-történelem szakán. 
1971–1977 között a Művelődésügyi Miniszté-
rium irodalmi osztályának munkatársa volt, 

PaláDi reNáta, doktoranda, a Bécsi Napló 
ukrajnai tudósítója és Fóris áKos történész 

2021. szeptember 4-én házasságot kötött  
Gödöllőn.

Pátkai RóbeRt János
(1930–2021) 

Pete Györgyre emlékezünk
(1944–2021)

innen került Szombathelyre, ahol szerkesz-
tőként lelkiismerete szerint hasznosíthatta 
bölcsészdiplomáját. A város dolgait is szív-
ügyének érezte. Sokféle embert ismert, s egy-
aránt otthonosan mozgott a hivatalokban és a 
kiskocsmákban. A rendszerváltoztatást meg-
előző, előkészítő hőskorszakban gyakran meg-
fordultam szerkesztőségében, ahol a különféle 
vérmérsékletű, a hivatalostól eltérő véleményű 
emberek cseréltek eszmét – hol nyíltabban, 
hol visszafogottabb módon és formákban – a 
haza jövőjéről, a nemzeti önazonosságról, a 
minőség igényéről, a korlátokról és lehetősé-
gekről, ötvenhat politikai örökségéről, a több-
pártrendszer eshetőségeiről, az emigrációban 
élő magyarság helyzetéről. Hozzánk is eljött 
vacsorára nem egyszer feleségével, Marikával. 
Felidézte gimnazista éveit, s hogy édesanyám 
keltette fel az érdeklődését az irodalom – ezen 
belül a kortárs szerzők művei iránt. Töltött, 
s ittunk is szorgalmasan. Mikor Ausztriába 
kerültem, figyelmeztetett: lehet, hogy infor-
mációk adására akarnak majd fölkérni, legyek 
erős, mindent utasítsak vissza határozottan. 
Elmondta, hogy a határon őt már többször veg-
zálták, megmotozták, sőt le is vetkőztették. 
Ne lepődjünk meg semmin, szemünk se reb-
benjen, vértezzük fel magunkat lelkileg, mert 
mindennek ki vagyunk téve.

Az Életünk egykori, tekintélyt sugárzó 
főszerkesztője nevét a határon túli magyarok 
is ismerték. Ausztriába is hívtuk, nagyszerű 
előadásokat tartott. 22 év után elbúcsúzott a 
folyóirattól, visszavonultan élt. Halálának kö-
rülményeit is csak hosszas utánajárással sike-
rült tisztázni. 2021. március 26-án vitte el a 
korona-vírus, az óbudai temetőben helyezték 
örök nyugalomra. 77 évesen távozott közülünk.

Az Életünk most megjelent emlékszámában 
huszonegy szerző idézi fel Pete György mindig 
valami magasrendű célért harcoló, művelt, 
széles látókörű személyiségét, akinek élet-
műve segít eligazodni napjaink világában is.

raDics éva

kiTÜNTETéSEk  

A soros Bethlen-díjat BaKos istáN művelő-
déskutatónak ítélte a Bethlen Gábor Alapít-
vány kuratóriuma, aminek átadására a járvány 
miatt idén, június 4-én került sor a Parlament-
ben. Az 1979-ben kezdeményezett Bethlen-díj-
jal a magyarságért végzett kiemelkedő tevé-
kenységet jutalmazzák. 

*
A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete 

(MURE) életműdíjjal jutalmazta csáKy ZoltáN 
újságírónak, televiziós műsorszerkesztőnek fél 
évszázados munkásságát.

Kovátsné Dr. Németh Mária 1990 óta a nevelés-
tudományok kandidátusa, a Nyugat-magyarországi 
Egyetemen 2004-ben habilitált, a Soproni Egyetem 
magántanára, több éven át volt a győri Széchenyi Ist-
ván Egyetem tanszékvezetője.

Az utóbbi két évtizedben a Selye János Egyetem Ta-
nárképző Karának oszlopos tagja. 2004 novemberétől 
a Neveléstudományi Tanszék docense volt az egyete-
men és 2017 szeptemberétől 2019 augusztus végéig 
a Református Teológiai Karon részmunkaidősként 
adjunktusi állást töltött be. 

Kovátsné Dr. Németh Mária tevékenységét a Százak 
Tanácsa a „Haza embere” kitüntetéssel díjazta. Ő a 
tizedik, aki ezt a címet viselheti.

A Református Teológiai Kar kötelékében a misszio-
lógia-diakónia és szociális gondoskodás tanulmányi 
program alap- és mesterszintű képzéseinek nevelés-
tudománnyal összefüggő tantárgyait oktatta, szemi-
náriumokat és záródolgozatokat vezetett. Évtizedek 

óta szervez nemzetközi és országos  konferenciákat 
a  Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi 
Tanácsával  és a Százak Tanácsával közösen.

Duray Miklós laudációjában kiemelte „...Németh 
Mária az embertől indulva a fa érintésével az erdőn 
át az emberhez visszaérve jut el ismét a nemzethez. 
A 2020-ban megjelent könyvének a címe „Környezet-
tudatos viselkedéskultúra – nemzeti identitás” ezt a 
tudatos körjárást jelenti. Leegyszerűsítve: védd a ter-
mészetet és ne szórd tele szeméttel, védd a nemzetet 
és szabadítsd meg őt a szeméttől. Tiltsd be a tarvágást 
és ne engedd be a globalista szennyet...”  

Kovátsné Dr. Németh Mária tevékenységét Győrön 
és Sopronon túl a Felvidéken és Székelyföldön is mű-
velte. „A haza lehet területfüggő fogalom, de főleg 
lelki-szellemi-tudati-érzelmi-történelmi tartalma a 
lényeges.”  

Szerkesztőségünk is gratulál és további munkájá-
hoz sok sikert kíván Kovátsné Dr. Németh Máriának!

Kovátsné Dr. Németh Mária a „Haza Embere”

Jancsek Antal magyar festőművésznek, aki 
1907–1985 között élt, stúdiója volt Bécsben a 3. 
kerületi Stanislausgasse-ban. A Landstrasse-i 
kerületi múzeum (3., Sechskrügelgasse 11.) 
most különleges kiállítást rendezett az egy-
kor Bécsben, Olaszországban és Párizsban élt 
művész lenyűgöző festményeiből. 

Jancsek tanulmányait Podolini-Volkman 
Artúr magániskolájában kezdte, majd Glatz 
Oszkár, Dudits Andor, Vaszary János tanít-
ványaként a budapesti Képzőművészeti Főis-
kolán folytatta. 1931-től állította ki műveit. 
1932-ben figurális és tájképeiből gyűjtemé-
nyes tárlat nyílt Budapesten a Nemzeti Sza-
lonban. 

A virágok, tájak, emberek, állatok, népszo-

Magyar festő emlékkiállítása Bécsben
kások és a cirkusz voltak Jancsek kedvenc mo-
tívumai és témái. Az 1956-os  magyarországi 
forradalom napjaiban élete kockáztatásával 
készített rajzokat a budapesti eseményekről. 
Egy, a közelében becsapódó lövedék részben 
megfosztotta hallásától.

Jancsek Antalnak több sikeres kiállítása 
volt Budapesten kívül Bécsben, Drezdában, 
Milánóban, Genovában, Stockholmban és 
Tokióban. Munkái megtalálhatók magán- és 
közgyűjteményekben, például a Magyar Nem-
zeti Galériában is.

A Sechskrügelgasse 11-ben látható kiállítás 
2022. március 9-ig tekinthető meg. A múzeum 
minden szerdán (16:00–18:00) és vasárnap 
(10:00–12:00) látogatható. A belépés ingyenes. 

Gárdonyi Géza hat nyelven tájékozódott, 
gyűjtötte írói forrásbázisához az anyagot. 
Titkosírásának kalligrafikus „tibetüit” csak 
1969-ben tudták megfejteni. Az Akadémia 
is tiszteleti tagjának választotta. A magyar 
reformkor legfontosabb intézményében, „A 
legkülönb társaságban”, valaha egy asztalnál 
ült „mind, aki számos; / Az asztalfőn maga 
Arany János.”

Gárdonyi poszthumusz Magyar Örökség 
Díjának átadó ünnepségén (2021. szeptember 
25-én) az Akadémia dísztermében a laudáció 
tételmondatokban is jogos dicséret, örömhír, 
bíztatás titokfejtő újraolvasásra és újraértel-
mezésre. Örömünnep a szépen lombosodó 
Gárdonyi-Keller családnak, a déd-, ük- és 
szép unokáknak, az író olvasóinak, tisztelő-
inek, az életmű kutatóinak.

Diákkoráig Gárdonyi 12 állomáshelyen 
fordult meg. Családjával együtt 21 telepü-
lést, számos borvidéket is meglakott. A tíz 
Göre-könyv is tanúsítja: a bor és irodalom, a 
bor és a humor örömszerző testvérek. Gárdo-
nyi szerint: „A borban öröm, barátság, dal és 
boldogság van.”

Apja Ziegler Sándor Mihály (1823–1879), 
szász származású, evangélikus felekezetű, gé-
pészmérnök-feltaláló, nemzeti hős: „Kossuth 
fegyvergyárosa”. A Ziegler-család ősi fészke: 
Sopron. A vasműves család Nemeskérre köl-
tözött. Ziegler Sándor Mihály onnan 16 éve-
sen gyalog ment Bécsbe. A lakatos mesterség 
ranglétráján emelkedett magasra. 25 évesen 
már 200 fős gyárat igazgatott, saját szabadal-
ma alapján állított elő színes acélzománcot.

1848-ban teljes vagyonát felajánlotta a ma-
gyar hadsereg megsegítésére. Mozgó, igen 
hatékony fegyverüzemével Aradig követte 
a kormányt. Román földműves gúnyában 
utolsóként menekült el az aradi várból. Ne-
meskérre visszatérve, feljelentették. Már a 
törvényszék előtt állt, amikor rokonai, üz-
lettársai aláírásukkal igazolták, hogy fatális 
tévedés történt. Azt állították, hogy az ő Zieg-
ler Sándorjuk csak sajnálatos névrokona 
kossuth fegyvergyárosának, és mindvégig 
Bécsben tartózkodott. A zavaros időkben be-
jött a csel. Gárdonyi apja kiszabadult, de csa-
ládjával együtt, keresztül-kasul az országban 
hányatott vándoréletre kényszerült. Sírja a 
káli temetőben, a kápolnai csata színhelyé-
nek közelében 1848-as emlék- és kultuszhely.

Anyja, a szőlősgyöröki születésű nemes 
Nagy Terézia (1840–1926), az anyai szere-
tet, a hitvestársi hűség és türelem példaképe. 
Hét gyermeket szült – ebből kettő érte meg 
a felnőttkort. Szőlősgyöröki házát eladta, fia 
annak az árából vásárolt házat Egerben. Erős 
asszony, igazi mulier fortis volt. Anyai Nio-
bé-fájdalma: gyerekeit sorra elveszítette. Az 
egri Hatvani temetőben nyugszik. Emlékét, 
családösszetartó jelentőségét az ismeretlen-
ség homálya fedi.

Gárdonyi alkotóművészete:  
Magyar Örökség

Gárdonyi tudatosan döntött, amikor Egerbe 
költözött. A Divina Commedia Pokol fejeze-
tét is fordító író ’az emberélet útjának felén 
sötétlő erdőbe’ jutott – per una selva oscura. 
Egerről írja: „A Pokol kapujától kerültem az 
Isten közelébe”. Tehetségét, lelkierejét írói 
céljai szolgálatába állította. Egyházjogilag 
is rendezte válását. Anyját Szőlősgyörökről 
Egerbe hívta. Gyerekeit maga köré gyűjtötte. 
A tehetség kegyelmével megteremtette ég felé 
nyitott alkotóműhelyét.

Tordai Ányos, egri ciszterci tanár szerint 
Gárdonyinak „Eger a megtérést és a megérést” 
jelenti: „A gondviselő Isten visszahívta (…) 
egri azilumát az égboltozattal, az Istennel, a 
másvilággal ezután már elszakíthatatlanul, 
összekötötte.” Alkotói magánya nem sérelem 
okozta kitaszítottság, hanem bölcs belátás és 
döntés eredménye. Egri otthona menedék, 
igazi otium. A csendben megkapta, megélte 
„az erő, a szeretet és a józanság lelkét”. El-
érte az Arany János-i „független nyugalmat / 
Melyben a dal megfoganhat.”

Az egri vár feletti dombon lévő otthonában, 
műhelycsöndjében megtalálta helyét a világ 
rendjében. Egerben írói műhelyt, szellemi 
kilátót teremtett. Visszatért hite a szó erejé-
be, küldetése értelmébe. Földre néző szem-
mel, égre néző lélekkel alkotott. Néhány Ars 
poetica érvényű, bölcs gondolata: „Amiben 
a lelketek nyer, az az igazi nyereség”; „csak 
az a jó könyv, mely tanítója a nemzetnek.” 
Botanikus és poétikus vallomása: „A virá-
got a napfény fejleszti ki, az emberi lelket a 
szeretet.” (Földre néző szem. Égre néző lélek.)

Félreérthető zsurnaliszta címke, obligát 
toposz az „egri remete” titulus. Jogos kérdés: 
miért és mitől „remete”, akit az írói hivatás és 
munkaszeretet éltetett, aki több társaságban 
is munkálkodott, tiszteleti tag volt? – 1898-
tól a Petőfi Társaság és a Királyi Magyar Ter-
mészettudományi Társulat, a Kisfaludy Tár-
saság, a Vörösmarty Társaság, a Magyar Tu-
dományos Akadémia levelező (1910. április 
28), majd pedig tiszteleti tagja (1920. május 
5.). Shakespeare-ről tartotta akadémiai szék-
foglalóját. 1919. október 6-án a Magyar Írók 
Nemzeti Szövetségének díszelnökévé válasz-
tották. Dante-fordítását Babits is dicsérte. Már 
életében külföldön is elismerték. 1896-ban a 
Milánói Tudományos és Irodalmi Akadémia 
is meghívta tiszteleti tagjai közé, és francia 
kormánykitüntetéssel is jutalmazták.

Keller Péter értékfeltáró munkával bizo-
nyítja, dédapja életművének gyémánttenge-
lye: a Jézus-eszmény. Neves kutatótársaival 
egy új, teljesebb, árnyaltabb Gárdonyi-képen 
munkálkodik, hogy fényre derüljön az író 
sok letagadott, mellőzött, máig homályban 
hagyott értéke.

Az Isten rabjai (1908) kivételes művészi 
erővel, lélektani hitelességgel idézi meg Ár-
pád-házi Szent Margit megszentelődésének 

történetét. A ferences lelkületű kis kertész-
legényből Jancsi barát lesz, a Rómeó és Júlia 
Lőrinc barátjához mérhető, ragyogó karak-
ter. A Jancsi dádé katartikus szépségű novel-
la. Emberszeretete unikális. Fielding, Scott, 
Puskin, Hugo, Baudelaire, Lenau, Gorkij... 
Marquez művei közt is egyedülálló, hiteles 
emberi és roma sorstükör.

Az öreg tekintetes Dosztojevszkij-mélységű, 
jövőbe látó példázat-regény, korunknak is 
szóló intelem, amely rávilágít a lélekrombo-
lás iszonyatos következményeire.

Az Egri csillagok nyitánya tüneményes, éde-
ni pillanat, a bájos esztétikai minőség min-
tapéldája: „A patakban két gyermek fürdik: 
egy fiú meg egy leány. Nem illik tán, hogy 
együtt fürödnek, de ők ezt nem tudják: a fiú 
alig hétesztendős, a leány két évvel fiatalabb.” 
A finálé fenséges: „Mind a két anya kitárt ka-
rokkal röppent a maga gyermekéhez. Az egyik 
azt kiáltotta: – Szelim! A másik azt kiáltotta: 
– Jancsikám! S letérdeltek a gyermekükhöz. 
Ölelték, csókolták.” A kiengesztelődés jegyé-
ben békejobbot nyújtottak egymásnak.

Gárdonyinak mindig voltak jeles, neves, 
elkötelezett kutatói és olvasói. A 2005-ös 
Nagy Könyv szavazáson az olvasók az Egri 
csillagokat választották legkedvesebb köny-
vüknek. Az író születésének 150. jubileumán 
az író tiszteletére Gárdonyban és Egerben új 
szobrot emeltek. A Kossuth Kiadó Gárdonyi 
művei sorozatot jelentetett meg. A Szent Ist-
ván Társulatnál, Kindelmann Győző szer-
kesztésében, az Evangéliumi álmok (2002) 
novelláskötethez Keller Péter fülszöveget, az 
Útra-készülés (2007) versválogatáshoz előszót 
írt. 2013-ban az Ismerkedésem Dédapámmal 
című írása az Agyagedénybe zárt Isten-sugár 
című válogatott tanulmánykötetben jelent 
meg – a Hungarovox Kiadónál. Szőlősgyörö-
kön elsőként került a települést jelző tábla 
mellé: „Szőlősgyörök. Gárdonyi-település”. 

Devecserben Gárdonyi Baráti Társaság ala-
kult, emlékházat vásároltak és rendeznek 
be. A főút mentén itt is tábla jelzi: „Devecser. 
Gárdonyi-település”.

A szőlősgyöröki konferenciák előadói Gár-
donyit Csokonai és Berzsenyi mellé helyezték 
a Somogyi Panteonban. Keller Péter szerkesz-
tésében, kiadásában pedig napvilágot látott 
A Nemzeti Szalóny és más. Válogatás a sző-
lősgyöröki Göre Gábor Humorkonferenciák 
előadásaiból.

Devecserben, a Fel nagy örömre születésé-
nek színhelyén, Gárdonyi Társaság alakult, 
emlékházat rendeznek be. Devecserben táb-
la jelzi: Gárdonyi-település. Dobó István és a 
város- és kultúraépítő nagy püspökök mellett 
Eger legfőbb jótevője: Gárdonyi Géza. Borban 
már megjelent a Bikavér fehér párja, az Egri 
csillag. Talán Egerben is megérjük, hogy a 
városba érkezőket itt is táblafelirat köszön-
ti: „Üdvözöljük az Egri csillagok városában.”

Gárdonyi számára a Biblia „a könyvek 
könyve”; „Isten szíve dobog benne.”, az Új-
szövetség pedig: opus magnum. Azt kérte: 
„koporsómban is az legyen a szívemen.” Ko-
porsóját érseke szentelte be. Kosztolányi a 
Nyugat nevében búcsúztatta: Gárdonyi „Jókai 
és Mikszáth társaságában Hatalmas Harma-
dik”. Nem „hideg lángelme”; nem „prófétáló”: 
„más volt és sokkal több volt minekünk. Ő a 
bájos lángelme volt.” Tordai Ányos írja róla: 
„Mi egriek följebb nem vihettük. De a jó Isten, 
hisszük, még magasabbra vitte.”

Tinódi Európa-hírűvé, Gárdonyi világhírű-
vé tette az 1552-es egri diadalt. Eger, az egri 
vár, Gárdonyi sírja a Bebek-bástyán kedvelt 
turistacélpont, nemzeti kultusz- és zarán-
dokhely. Jövőre lesz Gárdonyi Géza mennyei 
születésnapjának 100 éves évfordulója. Az 
utókor joga és lelkiismereti kötelessége, hogy 
nemzetnevelő szellemi hagyatékát élő-eleven 
örökséggé tegye. cs. varga istváN

Manhattan nyugati oldalán, a Hudson fo-
lyón, két móló között a 13. utcánál szemet gyö-
nyörködtető új 260 millió dolláros park úszik. 

A folyóról emelkedő Little Island azaz Kis 
Sziget tulipán alakú oszlopcsokor tetején áll. 
Ez a varázslatos dombos kis park száz mé-
terszer száz méter, 1 hektár területű, ahol 
két amfiteátrum, egy főtér, apró éttermek, 
kanyargós sétányok és lankás kilátók díszí-
tik New York új turista látványosságát. A 
hullámzó platformon, tájtervezők által  ko-
reográfikusan megálmodott gyönyörű fákkal, 
virágokkal és fűvel beültetett választófalak 
veszik körül az előadótereket és a főteret. A 
látványos, 687 férőhelyes, vízre néző amfi-
teátrum előadásaira a környék lakói és gyer-
mekei számára olcsó belépőjegyeket biztosí-
tanak. A szigetről az egyik oldalról Hudson 
folyón Hoboken város épületeinek sziluettje, 
míg a másikról a Hudson River Park és Man-
hattan felhőkarcolóinak drámai kilátása fo-
gadja a sziget látogatóit.

A gyalogosbarát városmegújító tervek an-
nak köszönhetők, hogy a hatvanas évektől az 
óriás konténerhajók már nem fértek el folyón 
így a kirakodóhelyek és a hajókhoz kapcso-
lódó iparágak is megszűntek. 

A Kis Sziget megálmodója Barry Diller az 
InterActivCorp igazgatója volt. A multimil-

kiS SziGET MANhATTANBEN
liomos Diller IAC impozáns székháza is a 
közelben, folyóparton ejti ámulatba az épí-
tészet rajongóit. 

Mivel New Yorkban semmi sem épül fel 
harc nélkül, a sziget ellenzői a folyó növény- 
és állatvilágát féltették, közel tíz évig peres-
kedtek a bíróságon a Little Island projekt el-
len. New York állam kormányzója, Andrew 
M. Cuomo végül megmentette a projektet, és 
az  állam kötelezettségvállalásokat is tett a 
vadon élő állatok védelmére és a 7 km hosz-
szú, 220 hektáros Hudson River Park más 
kikötőinek, parkjainak sétányainak felújítá-
sára. Diller és felesége Diane von Furstenberg 
híres divattervező közös családi alapítványa 
vállalta a 260 milliós alapítási- és húsz év 
fenntartási költséget, ami szintén plusz 100 
millió dollár. A nyertesek pedig New York la-
kosai: a gyalogosok és a turisták lettek. A Kis 
Sziget mellett elkészültek a beígért új homo-
kos strandok, labdapályák, parkok, szeptem-
berre egy új félszigetet is átadnak délebbre a 
Whitney múzeumnál, amelynek területe még 
nagyobb mint a szigeté, az is a lakosság és a 
turisták kényelmét fogja szolgálja.

A West Side vízpartjának ezen szakasza 
gyorsan változik, 2009-ben avatták fel New 
York egyik turista nevezetességét a High Li-
ne-t. Ez nem más, mint egy magasvasút ma-

radványaiból kialakított 2,3 kilométer hosz-
szúságú, virágokkal, bokrokkal  képzőművé-
szeti alkotásokkal díszített sétaút a Hudson 
folyó mentén a 20. utcától egészen le a Whit-
ney Múzeumig. Csodálni való új épületek 
között, alatt vagy mellett visz az út.

A 18. utcánál a világhírű Frank Gehry IAC 
épületének formáin ámulhatunk, a 15.utcán 
a Chelsea piac éttermei fölött gyalogolunk, 
a 13. utcánál átmehetünk a Kis Szigetre. A 
legérdekesebb képzőművészeti alkotás a High 
Line-on Tony Matelli Alvajáró hiperrealista 
modern szobra, amely ember nagyságú férfit 
ábrázol az út közepén, ahogyan félmeztele-
nül kinyújtott karokkal álmában botorkál.

Egyik oldalról Manhattan felhőkarcolóinak 
látványa, másik oldalról a Hudson folyó  ra-
gadja meg a sétálót, s végén a világhírű olasz 
építész Renzo Piano 2011-ben elkészült új 
Whitney Museum épületének rendkívülisé-
gében gyönyörködhetünk.

Nem is csoda, hogy 8 millió látogatót vonz 
évente ez a magasvasútból átépített sétaút.

Ahol a várostervezők parkokat, régi vasút- 
és autóutakat visszaadják a gyalogosoknak, 
ahol új parkokat építenek és a fenntartásukra 
is odafigyelnek, oda nemcsak a helybeliek, 
de a turisták is szívesen jönnek.

BiKa jUliaNNa

Böröndi Lajos

piros az ég alja
habzó hírekben habzó indulat
szép lassan a kávédat kavargatod
fölösleges volt ezt latolgatod
Horatiust és Petőfit tanítanod

és a többit is elhülyült a világ és
elköveti elődei bűneit
bár most nem ágyuk computer világ
küldi rád lövedékeit

a kávé viszont finom és a melléje
majszolt vajas zsömle is
sokáig éltél de túl kell még ezt is élni
és senki sem segít

elsimult tenger a hajó fölött
az ürességet is elfújja tán a szél
törött hit piros az ég alja
zene sincs de a zenekar zenél

Az Osztrák Nemzeti Könyvtár Dísztermé-
ben kéthavonta változó, szeptember 20-tól be-
mutatott „Das besondere Objekt” ezúttal is 
valóban különlegesen izgalmas tárgy, jelen 
esetben térkép, amely Bécset nem a megszo-
kott kiállításban, hanem egészen más meg-
közelítésben és formátumban ábrázolja. Az 
Osztrák-Magyar Monarchia térképészet/kar-
tográfia történetében is technikai újdonság-
nak számít az 1869-ben készült, fekete fake-
rettel ellátott dobozban elhelyezett geográfi-
ai dombormű, ami művészeti alkotásként is 
rendkívül figyelemreméltó. Mérete: 52cm x 
52cm. A korábbi sík felületen, könyvformá-
ban, albumban kiadott térképekhez képest 
újabb megoldás vált ismertté a korábban gya-
logsági századparancsnok, Hugó Fischer von 
See (1831–1890) által: a kézzel megformázott 
három dimenzióban ábrázolt földfelület, ará-
nya: 1:28 800. Ez a gyakorlatias módszer jól 
láthatóvá, fizikailag is érzékelhetővé teszi a 
területek, a különböző tájegységek, hegyek, 
völgyek egyenetlenségét, a magasság- illetve 
térbeli szintkülönbségét.  Maga a térbeli meg-
fogalmazás nem újdonság,hiszen gipszből már 
az ókorban is készültek domborművek. A ka-
tonaság pedig gyakran használt terepasztalt 
helyrajzi oktatásra, hadműveletek megtervezé-
sére, irányítására; ez pedig ismert volt a térkép 

Újabb bemutató az Osztrák Nemzeti Könyvtárban
elkészítője számára. Ez a modell matematikai 
pontossággal felépített, több eltérő, méretre 
vágott darabból, horizontális vonalakban, lép-
csőzetesen összeragasztott kartonból áll. A 
kézzel színezett, egymásra kasírozott litográf 
részletekből egységes és látványosan mozgal-
mas többszintes mű jött létre, amely Bécs és 
környékének változatosságát a kanyargósan 
ereszkedő, hullámzó vonulatokat mutatja be. 
A Kahlenberg, a táj határozottan kiemelkedő, 
legmagasabb pontja, s alatta térben is jól meg-
jelenítve a legmélyebb földrajzi színt látható, a 
Duna. Ez utóbbinak kiemelt jelentősége is volt 
azokban az években a folyam szabályozása mi-
att. A különböző színekkel jelölt, részletesen 
berajzolt erdők, folyók, települések mellett a 
térkép útvonalhálózattal valamint német nyel-
vű magyarázattal szolgál, jelöli a tervezett gőz- 
és lóvasút (Locomotiv und Pferde-Ba hnen) 
vonalait, a tengerszinthez mért fokokat. Az 
elkészült modell 1873-ban került bemutatásra 
a Bécsi Világkiállítás keretében.

Érdekes látni és felfedezni az akkori várost 
és környékét, szemlélni az akkori városképet, 
a vidéket; földek s völgyek kanyargós vona-
lait. Létezett-e akkoriban is a mai kerületem, 
lakóhelyem? – teszi fel a kérdést bizonyára a 
látogató; és elindul felfedezőútra a térképen. 

áDám ágNes

Fónyad Pál istván,

Bizonyos fokig rendhagyó módon idei 2. szá-
munkban várostervezési különlegességként 
Bécs új, szürrealisztikus települését, a See-
stadt városrészt mutattuk be. jelen számunk-
ban Amerikából számol be munkatársunk 
Bika juli ottani, mesterségesen kialakított 
parkról (l. Kis sziget Manhattanben c. cikkét).

nyugalmazott evangélikus lelkész 2021. augusztus 21-
én a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház   által   
alapított   Járosi Andor-díjban részesült.

A kitüntetett 1947. február 9-én született Nagyka-
nizsán. Elemi és középiskolába Nagykanizsán járt, 
majd Budapesten, Bécsben és Erlangenben végezte 
teológiai tanulmányait.

1968-ban politikai okokból kifolyólag Ausztriába 
szökött.

Bécsben és Erlangenben tudományos munkát foly-
tatott, Erlangenben a teológai otthon spiritus rectora 
(lelki vezető) volt. Az erlangeni és a Bécsi Egyetem 
egyháztörténeti tanszékének tudományos munkatár-
sa volt évtizedeken keresztül. 1976. május 6-án Oscar 
Sakrausky püspök (1914–2006) szentelte lelkésszé, 
majd. lelkészi szolgálatot vállalt Bécsben, ill. Perch-
toldsdorfban.

1980-ban a Martin Luther Bund belső munkatársa, 
a teológiai bizottság tagja és teológiai konferenciák 
szervezője lett. Figyelemmel és nagy érdeklődéssel 
követte a magyarországi és erdélyi evangélikus egy-
házak életét. A kárpát-medencei magyarajkú evangé-
likusság támogatója és szószólója lett a nyugat felé. 

Fónyad Pál István érdeklődő és cselekvő szeretete 
sokunk előtt ismert, karizmatikus vezető egyénisége 
hatással volt az egyházközi kapcsolatok kialakulásá-
ra és megerősítésére. Nyilatkozatai, elöadásai során 

Krisztus evangéliumát és a keresztyén értékrendet 
hirdette és élte. Fónyad Pál nem rideg, személytelen 
hivatalnokként, hanem mélyen érző„ tisztán és em-
berségesen cselekvő vezetőként végezte szolgálatát.

Tudományos munkássága, kutatásai értékes ké-
pet nyújtanak a magyar nyelvterületen elterjedt 
reformáció koráról, Sylvester János bibliafordító 
munkásságáról, valamint a magyar nyelvterületen 
élő evangélikusok életéről. Emellett arra törekedett, 
hogy minél több anyagi, szellemi és lelki segítséget 
nyújtson az övéinek. Sokat utazott, hivatali utazásait 
mindig konkrét céllal tervezte, a személyes kapcsola-
tok kialakításán fáradozott, hogy ezek által konkrét 
betekintést nyerjen az egyház, a gyülekezetek, csa-
ládok életébe.

Tudományos munkásságának elismeréséül a Ko-
lozsvári Protestáns Teológiai Intézet Doctor Honoris 
Causa címmel tüntette ki.

Fentebbi méltatás nekrológnak bizonyult. A mindig 
derűt és hitet sugárzó, tiszteletre méltó Fónyad Pál 
súlyos betegségben 2021. szeptember 17-én elhunyt. 
Írásaival ismételten megtisztelte a Bécsi Naplót, ezál-
tal is erősítve az emberi kapcsolatokat. Kedves Pali, 
szerkesztőségünk megbecsüléssel emlékezik Rád.

BécSi NAPLó EST
MásRéti Zoltán tárcakötet bemutatója

a Bécsi Napló, a Bornemisza Péter  
Társaság és a collegium hungaricum 

közös szervezésében
Vendégünk Ambrus Attila, kiadó,  

a Brassói Lapok főszerkesztője
2021. október 15-én, pénteken, 18 órakor
Bécsi Magyar otthon (i., Schwedenplatz 2/i/9)
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Készült
a Magyar Kormány

támogatásával

A fenti címmel jelentetett meg reprezen-
tatív kivitelű, album méretű könyvet Buda-
fok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkor-
mányzata. A kommunista diktatúra termé-
szetrajzával, és az 1956-os forradalommal és 
szabadságharccal foglalkozó Sulyok László 
kulturális újságíró a kerületben élt Priska 
József Tamás (1936–2013) élettörténetét is-
merteti e munkájában. 

A könyv élén olvasható mottó Priska József 
Tamás Igazunk című verséből származó idé-
zet: „A Mi igazunkat sorsunk igazolja, / nem 
vértápos-szegfű, sárhullajtó madár. / Tetvekre 
hetente hét pöttyöt festenek, / mégsem lesz 
egyből sem szép katicabogár.” A zagyvapál-
falvai vasutas családból származott, Budaté-
tényben élt forradalmár költészete politikai 
elítéltként a börtönben, cigarettapapírra írott 
szonettjei által teljesedett ki. A jelenleg tár-
gyalt kötetben publikált szonettek lélekből 
fakadó szellemi emléket állítanak sokak ér-
zelmeinek, akik átélték a történelmi esemény 
örömteli lelkesedést kiváltó, majd harcos nap-
jait, vagy éppen áldozataivá váltak. 

Németh Zsolt országgyűlési képviselő a 
könyv ajánlásában rámutatott: „Történelem-
ből személyes történetet igéz bennünk, ha 
közel engedjük Priska József Tamás törté-
netét. Megérint, és példája hat ránk. Más 
emberek leszünk a személyiségünk mélyén. 
Ez a változás talán csak akkor bújik elő az 
ember személyiségének a mélyéről, amikor 
szükség van rá. Ahogyan 1848 példája is 
előbújt 1956-ban. (…) …nem a szülei, még 
csak nem is a szülei nemzedéke ellen lá-
zadt fel, hanem az egyik legnagyobb akko-
ri atomhatalom és a világ, sőt a történelem 
legkiterjedtebb diktatúrája ellen. (…) Mindig 
mélységesen megindít, amikor egy fiatal élet 
számot vet azzal, hogy nincs esély, és mégis 
folytatja a harcot, mert különben megfullad 
a szabadság hiányától. Mint Priska József 
Tamás és társai a Royal szállóban. Tudták, 
hogy meg fognak halni, és leszámoltak az 
életükkel – odaadták maguktól. És a dikta-
túra, majd a felejtés természetéből fakadóan 

Kisfarkas a forradalomban
nem hirdették ki őket hősöknek. Ez már nem 
az ókori csaták ethosza szerint ment, ahol 
az ellenfél elesett harcosai előtt is hősöknek 
kijáró tisztelettel adóztak mindkét oldalon. 
Ez a szovjet birodalom volt, ahol ’56 után 
a kétméteres oszlopra akasztott embereket 
névtelen sírokba összedrótozott lábbal, arc-
cal lefelé temették el.” 

Priska cselekvő tanúja volt a forradalmi 
eseményeknek. Karsay Ferenc polgármes-
ter, a dokumentumokkal gazdagon illuszt-
rált portrékötet felelős kiadója előszavában 
felhívja a figyelmet: „Azok a férfiak és nők, 
akik ’56-ban fegyvert ragadtak, és életüket, 
szabadságukat adták Magyarországért, pon-
tosan tudták, hogy ők a haza. Tudták, hogy 
nekik kell tenniük egy olyan világért, ahol 
ismerik a hit, az erkölcs, a hazaszeretet ér-
tékét. (…) Priska József Tamás nem csak 
1956-ban volt forradalmár. Egész életében 
a forradalom szellemének ébren tartásán 
dolgozott. Hirdette a haza semmihez sem 
hasonlítható szeretetét, mesélt a forradalom 
idején megélt borzalmakról, hogy a harc ne 
merüljön feledésbe, ne legyen hiábavaló, s 
ne kelljen megismételnünk a történelemnek 
ezt a leckéjét. S mesélt a tragédiák között 
váratlanul felbukkanó emberségről, amely 
lehetővé teszi, hogy a legelviselhetetlenebb 
helyzetekben is megőrizzük hitünket.” 

Sulyok László mélyinterjúkat készített a 
forradalmárral, akit az események közepet-
te Kisfarkasnak neveztek. Sógorát, Kovács 
Dezsőt, aki a „Farkasok” névvel titulált Wes-
selényi felkelő zászlóalj parancsnoka volt, s 
ezért 1958-ban kivégezték, Farkasgazdának. 

Interjúiban és egyéb megnyilatkozásaiban 
környezete történéseire is kitekintve, rész-
letesen számolt be életének eseményeiről. 
Személyes tapasztalatai alapján szólt családi 
körülményeiről, iskoláiról, felnőtté éréséről, 
a népfelkelés alatt átéltekről a lelkesedéstől 
a megtorlás borzalmáig. Megtudjuk, hogy 
a váci börtönévek alatt Darvas Iván, a bör-
tön könyvtárosa látta el olvasnivalókkal, 
s többek között ismeretségbe került Déry 
Tiborral is. 

Hosszasan ismerteti a könyv Priska sok-
rétű emlékmentő tevékenységét, felsorolja 
érdemeiért kapott kitüntetéseit. Magánélete 
és a hivatalos rendezvények fontosabb pilla-
natait megörökítő fotók, egyéb dokumentu-
mok egészítik ki az írottakat. Az interjúkban 
említetteket kiegészítő, számozott jegyzetek 
toldják meg. A Kisfarkas hősies életének em-
lékét őrző művet a felhasznált és az e té-
makörben ajánlott irodalom jegyzéke zárja. 

Így alakult, ahogy Priska József Tamás 1961 
októberében, a Gyűjtőben fogalmazott egyik 
szonettjében megjövendölte: „talány leszek s 
talán megfejtenek / rejtelmem több-gyökös ér-
téke végett / s értelmet nyert szavaim szájba-té-
vedt / igék gyanánt vigaszként csengenek”.

A korosabb olvasóknak az emlékezés, a 
fiatal generációnak pedig a történelem szem-
tanú által továbbadott tényeinek és üzeneté-
nek megismerése miatt hasznos olvasmányt 
rejtenek e portrékötet lapjai. 

Sulyok László: Kisfarkas a forradalomban, 
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkor-
mányzata, Budapest, 2020. 291 oldal

Zsirai LásZLó

– Papa, olvastad? Győr polgármestere saját 
kezével szedte le a Lenin út táblát! 

– Nagyon jól tette! Lenin 1924-ben halt meg! 
És az ő Szovjetuniója 1991. december 21-e óta 
nem létezik. Az is már 65 éve volt…

– De papa, nem most vette le a polgármester 
a Lenin út táblát, hanem 2020-ban! Akkor te 
tizenkét éves voltál. Annyi, mint én most va-
gyok. Te mennyi vagy? … várjál … 48, ugye?

– Igen. Lenin út, az még megy. De nézd csak, 
mit írt akkor egy Magyar Nemzet nevü újság: 
„1956 hőseihez méltatlan, hogy ma is létezik 
Vörös Hadsereg út!” A Patrióták szerint 30 
évvel a rendszerváltozás után még mindig 
több mint félezer kommunista utcanév volt 
Magyarországon.

– Miért volt a hadsereg vörös?
– Az volt a neve a Szovjetunió katonaságá-

nak, mert a kommunista az vörös volt. Tudod, 
már meséltem, hogy 1989-ig a szovjet veze-
tőség mondta meg a keleteurópaiaknak, mit 
szabad csinálni és mit nem.

– De ezt már előbb be akarták fejezni…
– Igen, 1956-ban, pont száz évvel ezelőtt. 

A magyar nép megelégelte, hogy azok voltak 
hatalmon, akiket a szovjetek szerettek, és nem 
azok, akik okosan kormányoztak volna. És fő-
leg nem bántották volna a népet. Ezért 1956. 
október 23-án egy diáktüntetésből népfelke-
lés kerekedett.

– Nem forradalom?
– Az is. Nevezd, ahogy akarod. Szabadság-

harc is jó. Csak ellenforradalmat ne mondj, 
mert 1989-ig úgy nevezték a kommunisták, 
akik 1956. november 4-én a Vörös Hadsereg se-
gítségével, Kádár Jánossal az élen véresen letá-
madták és megint elnyomták a magyar népet.

– Na jó, de mi köze 1956-nak 2021-hez?
– Hát ezt már sok okos ember szerette volna 

tudni. 2021-ben Magyarországon egy nemzeti, 
konzervatív gondolkodású kormány volt és egy 
ellenzék, amelyik nem tudta pontosan, hogy 
mit akar. Az egyetlen közös cél az volt, hogy 
megbuktatják a kormányt.

– És mi köze 1956-nak ehhez?
– 2020 volt az első év, amikor október 23-

án nem volt központi ‘56-os megemlékezés. A 
koronavírusnak köszönhetően sok-sok kis ren-
dezvény volt. A legnagyobb is csak véletlenül 

Hol az út ’56-ból?
volt azon a napon: A Szín- és Filmművészeti 
Egyetem, SZFE diákjai szervezték, és sok ezer 
ember ment velük.

– De az jó, ha mindenki oda megy, ahova 
akar, annak segít, akinek akar…

– Persze, ma mi ezt így látjuk. De ehhez 
hozzá kell szokni. A magyaroknak a 20. szá-
zadban sokszor ott és akkor kellett masírozni, 
ahol és amikor nem is akartak, főleg a kom-
munisták alatt. Az én nagypapám mesélte, 
hogy 1956-ig a papájának május 1-én ki kellett 
menni felvonulni. Nagypapámnak tetszett, 
mert a papája vállán lovagolhatott… De nagy-
papám azt is mesélte: 1989-ben ausztriai új-
ságíróként azt remélte, hogy október 23-a lesz 
a magyar nép nagy közös ünnepe. 30 év telt 
el azzal, hogy keresték a közöst – és majdnem 
mindig az elválasztót találták. Váltakozó kor-
mányok azzal voltak elfoglalva, hogy az előde-
ik lépéseit, törvényeit az ellenkezőbe fordítsák.

– Még egyszer: Mi köze 1956-nak 2020-hoz?
– Az 56-os megemlékezés azt jelzi, hogy mi-

lyen a politikai klíma, az időjárás. 2020-ban 
vihar volt és vihart jósoltak. Ami ‘56-ot illeti, 
évekig az volt, amit 2020-ban a koronavírus 
kényszerített ki: Nem volt egy központi és egy 
pár vidéki kormányoldali, meg sok ellenzéki 
megemlékezés, hanem teljes összevisszaság. 
Kevésbé volt formális, teatrális, mint előtte, 
de nem volt jó a magyarságnak. Nem volt kö-
zösségérzet.

– És ez mikor változott?
– Mikor végre rájöttek, hogy egy népnek 

kellenek közös, vitathatatlan igazságok, mint 
például az ’56-ról szóló.

– Ezt 2020-ban lehetett érezni?
– Igen. Egy SZFE-s diáklány mondta ki az 

igazságot: ők abban hisznek, hogy csak ak-
kor lehetünk igazán szabadok, ha mellettünk 
a másik ember is az. 

– De ez nem igazán új!
– Akkor a magyaroknak – ki tudja hanyad-

szor – újnak tűnt. Vilmos Noémi szerint ami 
2020. október 23-án történt, „egy olyan út kez-
dete lehet, amin haladva ez az atomjaira hul-
lott társadalom talán újra magára talál”. 

– És mára, 2056-ra megtalálta magát? 

EU-eszperantóból fordította: Martos Péter

Böröndi Lajos

Eltört hit
Meghal a remény már akkor, mikor
még ki sem gondoltuk talán,
hogy mit szeretnénk, zsigereinkben
ott a kódoltan rejtező talány.

Valaha azt hittük, a barátság és
a föllobbanó szerelem 
örök. És nem kell túlélni, ha
eltűnik egyszer hirtelen.

Most az üresség utána, a 
semmi,  a túlélhető magány.
Minden így van az ég alatt 
gondoljuk Berzsenyi után.

Persze a remény hal meg utoljára,
s ezt el is hisszük talán,
hogy úgy halunk meg, hogy nem
halunk meg. Törött hit, félig halt halál.

Böröndi Lajos

Hányszor halnak meg?
a tankokat megette a rozsda
a házak fala begyógyult
1956 te csillag?

az emlékezők is meghalnak lassan
s történelem lesz
ami a halottaknak ma s nem tegnap

először akkor haltak meg
aztán hatvan évvel később
s most végleg

végleg?

Vlagyimir Iljics hazamegy
végre a fűtött vagonban elpihent
kinyújtózhatott Lenin
csillogó síneken  futott a vonat 
Németország aludt odakinn

a világ éppen elszenderedett bár
folyt még  a vér a csatatereken
– boldoggá teszem az emberiséget
gondolta Vlagyimir odabenn

Svájc unalmas hegyek hó langyos teák
de semmi  izgalom
Keleten van az élet és a halál 
a pillanatot megragadom

csak duma  kell s némi dohány
meg persze puska  rajta szurony
a cél szentesíti az eszközt
ha enyém lesz a kívánt hatalom

megváltásra vár a világ akarja vagy sem
megfizet az élet mindenért – 
kint egyre sűrűbb lett a sötétség
ahogy a vonat a lengyel-orosz határra ért
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