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Nemes májvirág (Anemone hepatica)

Nem tudjuk még, hogy miért és mennyire, de Orbán 
Viktor ötödik kormányzása nem lesz a negyedik kor-
mányzásának folytatása. A magyar politika teljesen 
új szakaszba lépett, annak ellenére, hogy a minisz-
terelnök személye ugyanaz, mint tizenkét éve. Nem 
elég, sőt felületes, a vonal megtörését, az újulást, a 
jövő megjelenését azzal magyarázni, hogy Oroszor-
szág február 24-én megtámadta Ukrajnát. Hogy ez 
kezdetben milyen kevéssé befolyásolta a magyar po-
litikát, az a miniszterelnök első hozzászólásaiból tűnt 
ki, hiszen a „rezsicsökkentés” megmentését nyilvá-
nította fontosnak a magyar családok számára. Meg a 
március 15-ei beszédében, mely – bizonyos történel-
mi iróniával – tulajdonképpen egy korábbi európai 
szabadságharc nemzeti megünneplése, fő szólamként 
elhangzott: „Ebben a háborúban mi semmit se nyerhe-
tünk, de mindent elveszíthetünk. Ebből a háborúból 
ki kell maradnunk!”

Alig három héttel az országos választások előtt a 
Fidesz elnöke egyben felhívta a figyelmet az öt nap-
pal azelőtt államfővé választott pártelnök-helyettese 
szavaira. Ezt érdemes hosszan idézni: „Novák Kata-
lin, az új köztársasági elnökünk – Isten éltesse! – azt 
mondta: a nők a békét akarják megnyerni, és nem a 
háborút. És úgy látszik, megint az asszonyoknak van 
igazuk. A háború rombol, a béke épít. Az édesanyák 
tudják, hogy húsz év kell egy ember felneveléséhez, 
de húsz másodperc elég az elpusztításához. A nők 
nem a Kelet és Nyugat harcát látják, hanem ukrán és 
orosz édesanyát, árván maradt gyermekeket, lelőtt 
családfőket, fiúkat és apákat. Szankciók kényszerítő 
ereje helyett nélkülözést látnak. Ha véget akarunk 
vetni a háborúnak, ha azt akarjuk, hogy Magyaror-
szág kimaradjon a háborúból, hallgatnunk kell az 
asszonyokra. A legjobb pillanatban lett – először 
történelmünk során – éppen egy nő Magyarország 
köztársasági elnöke.” És a továbbiakban még hozzá-
tette alapkérdésként: „Békepárti jobboldal vagy há-
borús baloldal?” 

A parlamenti választás eredménye közismert, de az 
nem, hogy mi volt a célja a miniszterelnök szavainak a 
jövendő elnökasszonyról: az államfő és a kormányfő 
teljes mértékű egyetértését akarta kinyilvánítani – 
vagy pedig megkövetelni? 

Két hónappal később, az ellenzéket elsöprő válasz-
tási győzelem ellenére – vagy okából? – azt kell észre-
venni, hogy egyik sem sikerült. Hiszen Novák Katalin 
beiktatási beszéde máshogy hangzott és másról szólt, 
mint Orbán addigi beszédei. Nem a „főnöke” által az 
édesanya és az asszony szerepére összpontosított el-
nök szólalt meg, nem csupán az ország képviseletére, 
hanem a nemzetközi vezérlésére is elszánt államfő, 
aki annak a tudatában él, hogy az alaptörvény őrá 
bízta a hadsereg főparancsonokságát. A kritikát nem 
burkolva így szólt: „Az önzetlen segítségnyújtás mel-
lett tudnunk kell azt is, mi a válaszunk erre a hábo-
rúra, s mi nemzetünk múltjából, jelenéből és remélt 

ElkEzdődött a jövő
jövőjéből fakadó érdeke. Tíz pontba szedve így néz 
ki Magyarországról a háború: 1. Elítéljük a putyini 
agressziót, egy szuverén állam fegyveres megtáma-
dását. 2. Örökre nemet mondunk a Szovjetunió visz-
szaállítását célzó minden törekvésre! 3. Mi magyarok 
békét akarunk, itt Magyarországon és a szomszédos 
országokban. Mi a békét akarjuk megnyerni, nem a há-
borút! 4. Ez nem a mi háborúnk, de ellenünk, békesze-
rető, biztonságra, egymás iránti tiszteletre és gyara-
podásra vágyó magyarok ellen is vívják. Követeljük 
a háborús bűnök kivizsgálását és megbüntetését!  
5. Nem vagyunk semlegesek. Az ártatlan áldozatok és 
az igazság oldalán állunk. Az Európai Unió és a NATO 
szövetségének részeként vállalt kötelezettségeinknek 
eleget teszünk, amikor pedig van jogunk egy döntés-
re nemet mondani és magyar érdek úgy kívánja, ott 
nemet is mondunk. 6. Többszörösen megharcolt szu-
verenitásunkról semmilyen körülmények között nem 
vagyunk hajlandók lemondani. Honvédelmi erőn-
ket folyamatosan fejlesztjük. 7. Támogatjuk Ukrajna 
csatlakozását az európai országok közösségéhez. 8. 
Készek vagyunk áldozatot hozni a békéért, és nem 
akadályozzuk szövetségeseink áldozathozatalát. Nem 
egyezünk bele azonban olyan döntésekbe, melyek na-
gyobb áldozatot követelnek magyar emberektől, mint 
amekkora fájdalmat az orosz agresszornak okoznak. 
9. Készséggel vállalunk közvetítő szerepet a hadviselő 
felek között a béketárgyalások folytatása érdekében. 
10. Az Ukrajnában élő magyar embereket megillető 
jogok biztosításához ragaszkodtunk eddig, ragasz-
kodunk most és a háború után is.” Az egyes pontok 
nem ellenkeznek a miniszterelnök kijelentéseivel, de 
tartalmilag és főleg értékelésükben és szövetségi lel-
kületükben messze túlmennek az addigiakon. 

A két legerősebb magyar politikus felfogásai és ér-
dekei és ennek következtében céljai nem egyenlőek, 
pláne nem azonosak. Novák Katalin tizennégy évvel 
fiatalabb Orbánnál, ami a politikában egy generáci-
ót tesz ki. Novák természetes módon arra az időre is 
gondol, amikor Orbán már nyugdíjas lesz. De arra is 
kell neki gondolnia, hogy ki választja meg őt újra. 
Az alkotmányozók Magyarországon is, mint sok más 
országban, az elnök mandátumát öt évre bővítették, 
miközben a parlament ideje négy évre korlátolt. Ezzel 
azt igyekeztek biztosítani, hogy a két választás csak 
minden huszadik évben essen egybe. Magyarorszá-
gon ez most megtörtént: az államfő, az Országgyűlés 
elnöke meg a miniszterelnök mind új mandátumot 
kaptak, de Kövér Lászlóé és Orbáné 2026-ban jár le, 
Nováké pedig 2027-ben – és ki tudja, hogy akkor mi-
lyen lesz az Országgyűlés összetétele.  

Nem csupán az önérdekű célokról van szó, hanem 
„a világ”, főleg az Európai Unió meg a NATO akkori 
állapotáról. Orbán környezete a kérdés kezelhetetlen-
ségét hangsúlyozza olyan módon, hogy Ukrajnában 
valójában már most – Kövér szerint  – „amerikai–kí-
nai háború” illetve – Orbán Balázs, a miniszterelnök 

politikai igazgatója szerint –„amerikai–orosz háború” 
folyik. Ezzel azt mondják, hogy ekkora harcban a ma-
gyarok semmit sem számítanak, és ezért ebből ki is 
maradhatnak. Novák ezzel szemben a háborút leszűkí-
ti és konkretizálja, hogy levonhassa a következtetést. 
Hangsúlyozza, hogy a háborút „ellenünk is vívják” 
és „nem vagyunk semlegesek”, ami annyit is jelent, 
hogy a magyarok nem csak nem állnak Amerika és 
Kína illetve Oroszország között, hanem nyilván nem 
is állnak Oroszország oldalán. 

Novák első külföldi útja sem Bécsbe, sem Washing-
tonba nem vezetett, hanem Varsóba – mentve a ma-
gyar-lengyel barátságból azt, ami menthető. Ezzel is 
jelezte, hogy ő nem törődik bele abba, ha Orbán ha-
tározott határozatlansága miatt történelmi kapcso-
latok csorbát szenvednek, miközben kétségbe esett 
ideológiai pillanatkapcsolatok, mint a francia Marine 
Le Pennel előtérbe tolakodnak. Lehet, hogy véletlen, 
de valószínűbb, hogy nem, mindenesetre a beikta-
tásakor idézett Ady vers kulcssora „Az Élet él és élni 
akar” sem a progresszivitás elvetése, sem a keresz-
tény-konzervativizmus megerősítése. Hogy Novák 
Katalin a Fideszen belül kikre támaszkodik, az még 
nem került nyilvánosságra. De biztos csapatszemlét 
tartott és bízik a fiatalok többségében. Másrészt feltű-
nő, hogy Németh Zsolt, a Fidesz éveken át alacsonyabb 
rangra szorult külpolitikusa, egy-két hónapja megint 
szót emel Ukrajnával és Lengyelországgal szimpatizál-
va – és ezzel támogatást talál azoknál az európaibb 
szellemű erőknél, akik Antall MDF-hagyatékából csat-
lakoztak Orbánhoz.             

 A Fidesz jövője viszont az Európai Néppártból való 
kilépés óta teljesen tisztázatlan. A legújabb bizonyíték 

erre Orbán beszéde a CPAC-konferencián, magyarul 
a keresztény-konzervatív eszmetársak találkozóján. 
A Fidesz elnöke az amerikai republikánus párt dele-
gációja és más hatalomvesztett vendégek előtt nem 
csak a magyar múltról beszélt félreérthetően, amikor 
a Kádár-rendszer végéről mondta. „Mi mindenesetre 
fellázadtunk és a nyolcvanas évek végén úgy döntöt-
tünk, hogy ebből elég volt. Vissza akartuk szerezni a 
hazánkat és szabadságunkat, vissza akartuk szerezni 
a hazánk szabadságát.” Melyik hallgató gondolhatott 
arra, hogy akkor a Fideszen kívül még ott volt Pozs-
gay Imre, Németh Miklós, Horn Gyula, Antall József, 
Göncz Árpád és számosan mások? 

Jellemző módon Orbán, mint a találkozó főszóno-
ka „a magyar recept” tizenkét pontjában mindenféle 
eljárási eszközről beszélt, mintha azt mondaná, hogy 
az ebédhez milyen tányér és milyen kanalak kellenek, 
nem pedig azt, hogy mivel táplálkozzanak az embe-
rek.  A keresztény-konzervativizmus valóban nem 
olyan energiahordozó, amely a Nyugat országaiban 
azonos tartalmú volna, egyhangú értelmezést nyerne 
és sikert aratna. Öt nappal Novák beszéde után Orbán 
eszmefuttatásában elhangzott egy mondat, melynek 
eredetét a ferencesek kolostora és a Sándor-palota 
között lehet találgatni: „Oroszország az agresszor, 
Ukrajna az áldozat. Elítéljük a támadót, a megtáma-
dottat pedig segítjük.”  A folytatás viszont elég furcsa 
betűzést kapott: „De közben tudjuk, hogy nem Uk-
rajna védi meg Magyarországot. A NATO és a Magyar 
Honvédség tudja megvédeni.” Emlékszik Orbán még 
arra, hogy „Donald Trump barátom” milyen kevéssé 
értékelte a NATO-t?

GeorG Paul Hefty

 Ausztriában nagyon magas azon emberek aránya, 
akik pénzzel, adománnyal, segítőkészséggel támo-
gatják azt a sok ezer ukrajnait, akik az országukban 
tomboló háború elől menekültek. Az átlagos osztrákot 
még jóakarattal sem lehetne oroszbarátnak nevezni, 
talán eltekintve néhány szabadságpárti politikustól, 
mint Karin Kneissl volt külügyminiszterasszony. 

Ezért nem túl nagy meglepetés, hogy Georgij Ma-
kazaria, a Russkaja zenekar frontembere kerek-pe-
rec kijelenti: „Hiába élek 33 éve Ausztriában, így is 
szégyellem magam, hogy a szülőhazám ilyet tesz.” A 
ska-punk csapat nem csak azáltal tett szert egy bizo-
nyos ismertségre, hogy az ORF-ben zeneileg kíséri a 
Stermann-Grissemann-féle „Willkommen Öster reich” 
nevű show-t, hanem azáltal is, hogy szókimondó em-
berekből áll. Georgij Makazaria teljesen nyíltan vá-
laszol az Index nevű online-újság kérdésére, „hogy 
mint orosz kötődésű zenekar ez hogyan érinti önöket, 
hiszen rengeteg hasonló előadó kapott negatív meg-
bélyegzést a világon.” A válasz egyszerű: „Mivel mi 
alapvetően osztrákok vagyunk – a zenekarban min-
denki osztrák állampolgár –, így nem ér minket köz-
vetlen támadás. Talán ezért is nem félünk kimondani, 
hogy elítéljük ezt a háborút, nem lehet ezt különleges 
katonai akciónak vagy bármi másnak nevezni, csakis 
nyílt háborúnak.”

Rimay Ádám az interjú végén megkérdezi, vendég-
szereplése előtt mit üzenne a magyar közönségnek? 
„Amit üzennék, nemcsak a magyar embereknek szól, 

„Mivel minden múlandó az életben, 
egyszer a háborúnak is vége lesz”

hanem mindenkinek a világon. Fontos a politika és a 
kultúra közötti különbség. A politika kegyetlen dolog, 
amely sokszor felhasználja a kultúrát a céljai érdeké-
ben. Ez nem helyes. A kultúra a békés ember sajátja, 
és nem a gyűlölködőé. Ha gyűlölettel töltjük meg, az 
kivégzi, és többé nem marad kultúránk.”

És a politika? Az Európai Unió politikusai óriási 
különbségeket tesznek a helyzet megítélésében, attól 
függően, milyen történelmi tapasztalatai vannak orszá-
guknak az oroszokkal – és attól, hogy milyen távol van 
az orosz határ. Míg Ukrajna megsegítésénél a fegyver-
szállítás kivételével majdnem egyöntetű a vélemény, 
nehezen lehetne nagyobb az eltérés, ami az EU-belépést 
illeti. Ukrajna csatlakozása „tizenöt–húsz évig is tart-
hat”, jelentette ki egy rádióadásban Clément Beaune 
uniós ügyekért felelős francia miniszter. „Őszintének 
kell lenni. Ha azt mondjuk, hogy Ukrajna 6 hónapon, 
egy vagy két éven belül belép az EU-ba, akkor hazu-
dunk.” Mint elnöke, Emmanuel Macron, a miniszter is 
illúziókról beszélt, melyekkel nem szabad hitegetni az 
ukránokat. „Ha azt mondjuk nekik, hogy ,Isten hozott 
benneteket az EU-ban!’, de nem olvassák el a szerződés 
alján az apróbetűs részt, hogy ,Hahó, majd 15 év múl-
va!’, akkor azzal ukránok egész nemzedékeit vezetjük 
félre”, tette hozzá Beaune. Olyan politikai közösséget 
kell kínálni az ukránoknak, amelyhez előbb csatlakoz-
hatnak, amiről Macron is beszélt már. „Ez nem zárt ajtó, 
hanem nagyon is nyitott”, állította a francia miniszter.

azaz változnak az idők, és mi is változunk bennük (nos et 
mutamur in illis). Az »Alpesi Köztársaság« , vagyis Auszt-
ria jelenlegi helyzetét mérlegelve elsődlegesen az ötlik 
fel, mi minden megváltozott nem csupán körülöttünk, 
hanem az országon belül is. Mennyire érvényes még a 
Felix Austria minősítés, aminek alapján büszkeséget 
váltott ki VI. Pál pápa azon vélekedése, hogy Ausztria a 
boldogok szigete? Pedig milyen kedélyes és kényelmes 
volt ebbe kapaszkodni, ebben ringatni magunkat.

Aztán – nem egészen hirtelenében – ha nem is 
minden, de sok minden megváltozott, mindenekelőtt 
a biztonságérzet. A tyúk vagy a tojás viszonylatában 
bölcselkedhetnénk: vajon az eluralkodó rossz közérzet 
csupán lélektani jelenség, vagy éppen a körülöttünk 
tapasztalható válságjelekből eredeztethető? Manapság 
érzékelhető a kettő egybeesése.

De mik is azok a környezetünkben fellépő jelensé-
gek, amik által egyre-másra elveszítik érvényességüket 
a korábbi mércék? Sokan a globalizációra utalnak, nem 
fontolva meg annak virtuális meglétét, érzékelhető, de 
racionálisan alig meghatározható, tapintható sokrétű-
ségét. Bárhogyan is közelítjük meg a kérdést, egy biztos: 
eltűnőben vannak a megszokott határok. A különböző 
politikai-gazdasági, szellemi áramlatok minden ellen-
kező hiedelemmel és intézkedéssel szemben nem tar-
tóztathatók fel semmiféle mesterséges országhatárral. 

Különösen az Ausztriához hasonló méretű országok 
mindhiába hivatkoznak függetlenségükre, lényegében 
– igaz, különböző fokon – messzemenően nem egyedüli 
urai önmaguknak. Ez korábban is így volt, napjainkban 
azonban tényként el kell fogadnunk, hogy különbö-

ző befolyási övezetekben élünk. Az önámítástól sem 
mentes Ausztria az említett megítélések alapján oly 
mértékben érezhette-tudhatta magát biztonságban, 
hogy az örökkévaló semlegességet védjegyként kezel-
ték, s részben még ma is így tekintik. 

A hidegháború megszűnte, másként a vasfüggöny 
lebontása nagyobb, erősebb légáramlatokat hozott 
mozgásba, mígnem időszerűvé vált az európai integ-
ráció kérdése, ami félénken-óvatosan előtérbe helyezte 
a semlegesség megőrzését, vagy éppenséggel feladását. 
Aztán – osztrák módon – győzött az EU-tagság válla-
lása. Helyi szinten ez úgy ismert : das eine nehmen 
und das andere nicht lassen (az egyiket elfogadni, a 
másikat nem feladni). Mivel éppen szélcsend honolt, 
eddig nagyon kellemesen megfért egymás mellett a 
semlegesség és az uniós tagság.

Minden egyebet mellőzve nem árt történelmi dá-
tumként megjegyezni 2022. február 24-ét. Három 
hónap elteltével kezd magához térni a nyugati világ, s 
ennek részeként Ausztria is felocsudott csipkerózsika 
álmából. Karl Nehammer új kancellár talán kissé naiv 
módon szóba hozta a semlegesség kérdését, ami kez-
detben érthető módon szokatlanul heves visszhangot 
váltott ki, s ezért szükségesnek tartotta kijelenteni, 
hogy ennek feladása nem jöhet szóba, bár első elszó-
lásakor úgy fogalmazott, hogy Ausztria semlegességé-
nek vállalása kényszerhelyzetben történt. A politikai 
porondon ugyan nem szerepel ez a kérdés, a szociális 
médiában azonban egyre másra feszegetik. Ausztria 
jelenlegi politikai besorolása csak abban az esetben 

tempora mutantur,
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Határok nélkül

Nagy fakopáncs (Dendrocopos major)

Teljesen másképp hangzik, amit Andrzej Duda 
lengyel elnök mondott kijevi látogatása során: 
„Ukrajnának most szüksége van a mi jelzésünk-
re, amely megnyitja az európai kapukat az ukrán 
állam és társadalom előtt, amely az európai kö-
zösségek része akar lenni”, hangoztatta Duda egy 
Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott közös 
sajtótájékoztatón. Nagy jelentőséggel bírna, ha az 
EU már a júniusi csúcson döntene Ukrajna uniós 
tagjelölti státusáról.

Lengyelország, amely évszázadokon keresz-
tül harcolt az oroszok/szovjetek (és a németek) 
ellen, egyetlen lehetőséget lát, hogy a világ bé-
kés úton járuljon hozzá a háború befejezéséhez. 
Duda: „Csakis szankciókkal, határozott nyomás-
sal, csakis Oroszország elszigetelésével. A hatodik 
szankciócsomag kérdése az Európai Unión belül 
egy nagyon fontos kérdés. Ezúton fordulok azok-
hoz, akiknek még kétségeik vannak: felejtsék el 
a szokásos üzletkötéseket.” Ezzel a lengyel elnök 
nem utolsósorban a magyarokra utalt.

Az Orbán-kormány a rezsicsökkentésre hivat-
kozva eddig elutasítja a többi EU-tagállam által 
favorizált szankciócsomagot. Szijjártó Péter kül-
ügy- és külkereskedelmi miniszter legutóbb ar-
ról beszélt, hogy 15–18 milliárd euróból lehetne 
modernizálni a magyar energiaszerkezetet, hogy 
vállalható legyen az orosz olajembargó. Ez az ösz-
szeg a sokszorosa annak, amit Brüsszelben készek 
lennének folyósítani, ha Magyarország részt ven-
ne az embargóban.

Más összefüggésben Magyarország osztja a töb-
biek politikáját. A hágai Nemzetközi Bíróságon 42 

ország közös nyilatkozatban állt ki Ukrajna mel-
lett egy eljárásban, amelyet Kijev kezdeményezett 
három nappal a háború kitörése után, február 27-
én amiatt, hogy Moszkva az invázióval nemzetkö-
zi jogot sértett. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök megítélésében 
május közepén egy származásánál fogva hivatott 
szakértő is megszólalt. A Minszkben született, de 
Pécsett felnőtt Bendarzsevszkij Anton „Tovább 
élő szovjet reflexek” címmel publikált egy írást, 
melyben kijelenti: „Oroszország ott folytatja, ahol 
a szovjet rendszer befejezte.” A magyarországi 
Danube Institute kutatási igazgatója emlékeztet: 
„A lakosság deportálása, hadi trófeák zsákmá-
nyolása, engedélyezett erőszak és fosztogatás 
az elfoglalt területeken – ezeket a gyakorlatokat 
Magyarország is megtapasztalta a szovjet meg-
szállás után.” Bendarzsevszkij szerint ez nem azt 
jelenti, hogy a történelem ismétli önmagát. Most 
„nem ismétlésről van szó, hanem folytonosságról, 
hiszen a Szovjetunió hivatalos örököse, Oroszor-
szág pontosan ugyanazokat a reflexiókat gyako-
rolja, mint elődje.” 

A rendszerszintű fosztogatásokról: „Ez talán 
nem is meglepő egy olyan országban, ahol a leg-
több család legendáriumának része a nagypapa, 
dédpapa által hazahozott zsákmányolt karóra, 
harmonika, bicikli vagy akár német zongora. 
Georgij Zsukov, a szovjet szárazföldi erők főpa-
rancsnoka a második világháború alatt bizonyí-
tottan hétvagonnyi holmit vitt haza.” 

A véres atrocitásokról: „Ez sajnos minden hábo-
rúban előfordulhat, a legfontosabb kérdés azon-
ban, hogyan viszonyul a fegyelmezetlenséghez, a 

„Ehhez kívánok jó munkát és kitartást, mert 
nem tréfa az, ami előttünk áll” – ezzel biztat-
ta az amerikai magyar közösség és a magyar 
diaszpóra egyik meghatározó, ma is létező és 
virágzó éves fórumának, az Itt-Ott találkozó-
nak a résztvevőit Csengey Dénes 1990 nyarán. 
A választást azon frissiben megnyerő Magyar 
Demokrata Fórum egyik vezető politikusa, a 
nemzeti gondolkodású értelmiség jeles kép-
viselője a hely szellemét – a találkozó állan-
dó helyszíne az ohiói Lake Hope – segítségül 
hívva arról beszélt, hogy a magyarság immár 
átúszta a Reménység Tavát, a szabad válasz-
tásokkal és a magyar szuverenitás helyreál-
lításával a víz másik partjára került, és törté-
nelmének új szakaszát kezdheti.

E gondolatok nem az éppen a napokban 
első európai helyszínként Budapesten zajló 
tanácskozás, a Konzervatív Politikai Akció 
Konferencia (CPAC) kapcsán jutottak eszembe. 
(Persze önmagában nem lenne érdektelen azt 
sem felmérni, hogyan tekintettünk az Egye-
sült Államokra, „Amerikára” a rendszervál-
tás idején, és hogyan az elmúlt harminc év 
tanulságainak tükrében.) Sokkal inkább az 
áprilisi magyar választások eredménye, Or-
bán Viktor miniszterelnök ötödik kormányá-
nak megalakulása és a jelenlegi világhelyzet 
adja e sorok újbóli aktualitását. Az sem tré-
fa ugyanis, ami előttünk – szűkebben a kor-
mánytagok és a törvényhozók, tágabban azon-
ban az egész magyar nemzet és Európa előtt 
áll. Hogy milyen lesz az új világrend, amely 
Oroszország ukrajnai háborújával kezdődött, 
azt kristálytisztán még nem tudhatjuk. Az 
ugyanakkor bizonyosnak és nyilvánvalónak 
látszik, hogy fogalmaink értelme az elmúlt 
években gyökeresen és korábban nem látott 
gyorsasággal változott meg. A biztonság már 
a koronavírus-járvány kibontakozásakor ma-
gától értetődő és mindennapjainkban kellően 
nem becsült dologból újfent elérendő céllá és 
vágyálommá nemesedett. Hasonlóan állunk 
a békével. Bár sejthettük, hogy a hosszú távú 
békekorszak nem tart örökké, és tudhatjuk azt 
is, hogy a második világháború óta tartó „eu-
rópai béke” ebben a formában inkább legenda, 
mint valóság – lásd a szomszédunkban zajló 
délszláv háború pusztítását, a 2008-as orosz-
grúz konfliktust vagy éppen a 2014-es krími 
akciót –, ami azonban most történik, egyszerre 
új, fájdalmas és félelmetes. 

Minden lépésünket és rezdülésünket meg 
kell fontolni. Nemcsak azért, mert egy katonai 
nagyhatalom vívja háborúját a szomszédunk-
ban, és mert a sokak által várt villámhábo-
rú helyett láthatóan befagyott a konfliktus. 
Nemcsak azért, mert fogyó számban ugyan, de 
százezres magyar közösség él Kárpátalján. A 

Nem tréfa
háború olyan dimenziókat is megnyitott, ame-
lyeket korábban el se tudtunk volna képzelni. 
Az energiaválság, az európai gazdaságokat 
már a megelőző hónapokban is sújtó inflá-
ció rideg valóság, a háború elhúzódása miatt 
egyre vészesebben fenyegető élelmiszerhiány 
pedig a közeljövő egyik komoly kihívása lehet.

Hogy az egész Európára ráboruló sötét vi-
harfelhők következtében mennyiben szűkül 
a most alakuló új kormány mozgástere, azt 
csak találgatni lehet. Elkényelmesedni alig-
ha lesz lehetőség és idő – nem lehet véletlen, 
hogy régi, kipróbált politikai szereplők térnek 
vissza újonnan megszervezett minisztériumok 
élére. Csak remélhetjük, hogy az immáron 
egymás utáni negyedik alkalommal megszer-
zett, és minden eddiginél nagyobb alkotmá-
nyozó többség képes lesz úrrá lenni a veszedel-
mes világhelyzeten kívül adódó problémákon 
is, amelyek megoldására az előző ciklusban 
nem került sor (példa erre a pedagógusok bér-
emelésének vagy az európai uniós források 
lehívásának kérdése), és folytatni tudja a már 
elkezdett, de még nem befejezett programokat 
(a magyar honvédség megerősítse, kulturá-
lis beruházások és programok stb.). A kapott 
mandátum – ha nem is jogilag, de politikai-
lag és erkölcsileg mindenképpen – „kötött”: a 
„követutasítás” a háború és béke kérdésében 
egyértelmű. A magyar társadalom minden 
bizonnyal azért szavazott ekkora arányban 
bizalmat a jelenlegi kormányzatnak, mert az 
garantálta, hogy nem engedi belesodorni és 
belesodródni Magyarországot a szomszédban 
zajló konfliktusba, és nem járul hozzá a ma-
gyar (és persze az európai) gazdaság tönkreté-
telével fenyegető szankciók elfogadásába, ez-
által igyekszik a lehető legjobban megvédeni a 
magyar állampolgárokat a háború hatásaitól. 

Az új kormány leendő kulturális és inno-
vációs minisztere, Csák János egy, a Mandi-
nernek írott tavalyi esszéjében így fogalma-
zott: „A magyar jövő három tényezőn múlik: 
a magyar elit és középosztály anyagi, szellemi 
és lelki felkészültségén; erőforrásainkkal való 
gazdálkodásunkon; valamint az egyensúly 
fenntartásán a változó nemzetközi erőviszo-
nyok között. […] A magyarok a fizikai, szel-
lemi és lelki szabadságot őrzik ezeregyszáz 
éve, miközben a változó világ, a Kárpát-me-
dencében sokszor korábbi önmaguknak is el-
lentmondó jelszavakkal felbukkanó hatalmak 
rendszeresen átvonulnak rajtuk. Bírni fogjuk 
a jövőben is.” Adja Isten, hogy a szükségsze-
rű válságkezelés mellett a krízis nyújtotta 
megújulási lehetőséggel is élni tudjunk, és 
a nemzetépítés folytatására is maradjon erő 
és energia.

Nagymihály ZoltáN

Május 14-én tartotta meg a Bécsi Magyar Isko-
la Verőfény vers-és prózamondó vetélkedőjét, 
– melynek névadója Mag. Lengyel Ferenc – az 
Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek 
Központi Szövetsége égisze alatt működő 25. 
alkalommal szervezett versmondó versenyt. A 
Kárpát-medence területéről több mint 90 diák 
vett részt a megmérettetésen. A bécsi Collegium 
Hungaricumban tartott eseményen most – szin-
te először a jelenlegi háborús helyzetre való 
tekintettel nem tudtak részt venni Kárpátaljá-
ról versmondók  A rendezvényt megtisztelte 
jelenlétével az EMMI Nemzetközi Államtitkár-
ság Kárpát-medencei Köznevelési Főosztályá-
nak államtitkára, Lőrinczi Zoltán államtitkár, 
Nagy Andor Magyarország bécsi nagykövete és 
Beke József, innsbrucki főkonzul. A jubileumi 
szavalóversenyen Ausztria számos városából – 
a többi között Linz és Graz magyar iskoláiból, 
Vorarlbergből –, de Délvidékről és Felvidékről, 
a mátyusföldi Zsigárdról is voltak diákok.

Két csoportban versenyeztek a jelentkezők. 
Az alsós csoportban Kotolácsi Eszter Ilona 
óvodás különdíjat kapott. A próza kategóriá-
ban  első helyezést Csala Dániel és Füri Abigél 
ért el, második helyezett Mátyás Sára lett, míg 
harmadik díjban Benik Antónia részesült.

Vers kategóriában az elsősök és másodikosok 
közül első lett Bohák Boglárka, második Koto-
lácsi András Levente, harmadik Szigeti Jázmin 
Hanna. A harmadik-negyedik osztályosok közül 
első lett Apostol Áron, második Török Szofi és 
Csengedi Lisa, míg harmadik díjas Egyházi Ákos 
lett, negyediknek pedig Balázsy Lilient díjazták.

– a vers hatalma Bécsben

Versmondó verseny 25. alkalommal
A felsőbb évfolyamnál a prózát és a verset 

egy kategóriának tekintette a zsűri. Az örven-
detesen  rendkívül nagy létszám okán úgy 
döntöttek, hogy két első, két második és két 
harmadik díjat osztanak szét a sikeres részt-
vevők között. 

Első helyezést Kiskamoni-Szalay Csongor 
és Tóth Viktória ért el, míg második helyezett 
Nagy Bálint és Bohák Enikő lett. Harmadik díjat 
Gaál Izabella és Pogány Zsófia kapott.  A zsűri 
különdíját megérdemelten Szepesi Panninak 
ítélték oda.  

Az EMMi említett államtitkárságának külön-
díját Tóth Katarina kapta, míg Borsche Boglár-
kát az Innsbrucki Főkonzulátus különdíjával 
jutalmazták.

A kicsiknél Böröndi Erzsébet tanár, Tokodi 
Lengyel Anna lelkész, Szemerédi Ilona egykori 
cserkészvezető voltak a bírálók, akik igyekez-
tek igazságos döntéseket hozni. A nagyoknál 
Csibi Krisztina igazgatónő (Magyarság Háza 
Budapest), Varga János rektor (Pázmáneum) 
és Böröndi Lajos költő alkotta a 3–3 fős zsűrit.

A díjkiosztás előtt Böröndi Lajos, a zsűri el-
nöke, aki 25. alkalommal vett részt a szavaló-
verseny munkájában elmondta, hogy töretlen 
az érdeklődés ez iránt a rendezvény iránt, s jó 
látni a verset szerető gyermekeket és felkészítő-
iket együtt. S megható, hogy az első versenyen 
részt vevők gyermekei is már megjelennek vers-
mondóként. Ez a biztosítéka annak, hogy a vers 
tovább él, s a hidegülő világban is melengeti 
szívünket.

Böröndi Lajos

Dübörgőn erős 
hangon…

2022. április 21-én Hegedűs endre, Kos-
suth- és Liszt-díjas, nemzetközileg ismert 
zongoraművész hangversenyt adott a bécsi 
magyar nagykövetség márványtermében. 
Az estén Beethoven, Chopin, Donizetti és 
Liszt műveiből adott elő. Beethoven 8., 
c-moll „Patetique” szonátájával kezdte és 
Liszt Rákóczi-indulójával fejezte be a  telt 
ház előtti nagysikerű fellépését. A kissé 
Beethovenre emlékeztető művész pateti-
kusan, teljes hangerővel adta elő az egyes 
számokat. A lágyabb, szelídebb részeket is 
túlszárnyalta a szenvedélyesség.

Éljenek az Édesanyák!  
Csengel Claudia (Bécs) 23 éves cukrász kreációja.

tömeges erőszakhoz és a fosztogatásokhoz a ve-
zetés: bünteti, tolerálja vagy dicséretben része-
síti a katonákat.” Mint ismeretes, Putyin az első 
bucsai és irpinyi jelentések után mindent tagadott 
és végül kitüntetéseket adott át „a katonák által 
tanúsított tömeges hősiességért, merészségért, 
állhatatosságért és bátorságért”. 

Bendarzsevszkij Anton emlékeztet arra, hogy 
Putyin a 20. század legnagyobb tragédiájának 
nevezte a Szovjetunió felbomlását, és végül kije-
lenti: „Amíg Oroszország nem néz szembe a múlt-
jával, addig a történelem hibái az ország jövőjét 
is korlátozni fogják.”

Majdnem lehetetlen megítélni, hogyan látják a 
nyugati világ „egyszerű polgárai” a konfliktust. 
A Pozsonyban megjelenő Új Szó május közepén a 
következő címet adta egy közvéleménykutatásról 
szóló cikkének: „Az EU a látszatnál megosztottabb 
a háború kérdésében”. Folytatás: „Az uniós átlag-
gal ellentétben, Szlovákia és Magyarország lakos-
ságának többsége nem ért egyet azzal, hogy az 
orosz–ukrán háborúért elsősorban Oroszország 
a felelős.” Legalábbis ez olvasható ki a YouGov 
brit közvélemény-kutató intézet legfrissebb fel-
méréséből. Mialatt a skandináv országokban, az 
Egyesült Királyságban és Lengyelországban az 
emberek több mint 70 százaléka Oroszországot 
hibáztatja a háborúért, Szlovákiában csak a meg-
kérdezettek 38%-a vélekedik így. A szlovák állam-
polgárok majdnem egy harmada (pontosan 31%) a 
NATO-t tartja felelősnek. Ennél magasabb arányt, 
44%-ot csak Görögországban mértek.

A legizgalmasabb választ arra a kérdésre adták, 
mit tartanak a legnagyobb fenyegetésnek az or-
száguk biztonsága szempontjából. Szlovákiában 

az amerikai befolyástól tartanak leginkább (38%), 
az EU átlagában szinte ugyanilyen arányban ne-
vezték fenyegetésnek az orosz befolyást (37%). Az 
Unióban csak tizenegy százalék aggódik az ame-
rikai hatás miatt.

Akkor hogyan nézhet ki az Ukrajnában zajló 
nem-háború párt- és tömbpolitikán túl használ-
ható megitélése? Ki lenne elhivatottabb egy élet-
vitel-recept összeállítására mint egy pszichológus 
és egy „tolmácsoló” újságíró, aki ebben a konkrét 
esetben kárpátaljai magyar? A Kárpáti Igaz Szó 
(KISZó) Facebook-oldalán készített egy kifejezet-
ten „nem reprezentatív” felmérést, hogy „vajon 
az emberek megtanultak-e együtt élni a háború 
félelmével”? Magyar Tímea nem csak felvázolta az 
eredményt: „… a válaszadók nagyobb hányada – 
pontosan 134-en – elismerte, hogy még mindig 
nem tud együtt élni a katonai konfliktus félel-
mével, míg 75-en ezzel szemben úgy érzik, hogy 
hozzászoktak a hadviselés következményeihez.” 

Izgalmasabb, amit a KISZó-újságíró leírt egy be-
szélgetésről Héder Katalin iskolapszichológussal, 
aki a gondolati világ „irányítását” ajánlja. Azaz 
ne vetítsük előre a rosszat, ne rágódjunk a múl-
ton, „mert abba is bele lehet ragadni, akár egy 
mocsárba”. 

A további javaslatok mindenkinek jót tehet-
nek: „Például, ma hálás vagyok azért, mert éjjel 
nem volt légiriadó stb.” És a talán legfontosabb 
tipp: „Mivel minden múlandó az életben, bizto-
sak lehetünk benne, hogy egyszer a háborúnak 
is vége lesz.”

Ezt Vlagyimir Putyinnak is el kellene monda-
ni… 

Martos Péter

„Mivel minden múlandó az életben...”
Folytatás az 1. oldalról

„Szerintem a két nagy tragédiája ennek az or-
szágnak a kormány meg az ellenzék, és ezeket 
már nehéz is volna leválasztani egymásról. Egy 
rendszert alkotnak, ahol mindenki játssza a sze-
repét.” Pedig Bödőcs Tibor humorista nem azért 
vonult részben vissza az úgynevezett Stand-up 
kabaréféle fellépésektől, mert megfásult volna 
a politikai helyzet által. Egyszerűen az írásra 
koncentrált, idén meg is nyerte a Libri közönség-
díját (az irodalmi díjat a már Nobel-díj-közelben 
is emlegetett Krasznahorkai László kapta) és 
továbbra is sokkal többet foglalkozik a Fidesz/
KDNP-alkotta kormánnyal mint az egyesült el-
lenzékkel. „Csak úgy nehéz, hogy ennyire súly-
talanok, de bőven lehetne rajtuk fogást találni”, 
mondta a 24.hu online-újságnak.

Fogást az április 3-iki országgyűlési választás 
után talán mindenki talál rajtuk. A nem éppen 
kormánypárti Telex „A tíz legmeghökkentőbb 
dolog, ami az ellenzéki kampányban történt” 
címmel foglalta össze azt a sok badarságot, ami 
Márki-Zay Péter, Dobrev Klára, Fekete-Győr 
András, Gyurcsány Ferenc, Karácsony Gergely 
és a jobbikos Jakab Péter körül „történt”, vagy 
inkább „elkövetődött”.

Most már azt sem lehet állítani, hogy a Fide-
szes propaganda túlsúlya vezetett a fölényes, 
több mint kétharmados győzelemhez. A kor-
mánybarát, de ellenzéki médiát is idéző Mandi-
ner ujjongva jelentette: „Még az Átlátszó is el-
ismeri: nem azért nyert a Fidesz, mert csak az 
ő médiája jut el az emberekhez”. Az Átlátszó 
hosszas cikkben mutatta be a Mérték Média-
elemző Műhely kutatását és kérdezte annak ala-
pítóját, Polyák Gábort: „Buta sztereotípia, hogy 
a Fideszre azok szavaznak, akikhez vidéken 
csak a propagandamédia jut el, és nem tudnak 
internetezni, ezért ki kell nekik nyomtatni az 
internetet”, mondta Polyák. Szerinte „valójában 
kis réteg az, akik csak egyféle médiához férnek 
hozzá. Sokkal többen vannak, akikhez eljut a 
független média is, ennek ellenére mégis a kor-
mánypártok üzeneteit fogadják el.” Ilyen kijelen-
tések szavahihetősége annál nagyobb, minél el-
lenzékibb az illető, aki mondja. Ezért emlékeztet 
a Mandiner arra, hogy „mind az Átlátszó, mind 
a Mérték Médiaelemző Műhely fő támogatója a 
Soros György nevével fémjelzett Nyílt Társada-
lomért Alapítvány”.

Álljon itt még egy baloldali értelmezés, mi-
előtt áttérnénk egy kisérletre, hogy eljussunk a 

A kormánypártok és az ellenzék a mérlegen
tizenkét éve tartó „Orbán-virágzás” gyökerei-
hez. Dessewffy Tibor, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem (ELTE) egyik oktatója a HVG-ben 
elemezte a baloldali választási vereség okait. A 
Bajnai Gordon volt miniszterelnök környeze-
tében mozgó szociológus szerint „az eredmé-
nyekkel való szembesülés okozta megrázkódta-
tás, a csalódás mértéke és a helyzet komplexi-
tása azt eredményezi, hogy ezek az elemzések 
többnyire mind helytállóak, abban az értelem-
ben, hogy megragadják a valóság egy-egy fon-
tos szeletét”. A kulcskérdést úgy teszi fel, hogy 
„az Orbán-rendszerrel szemben álló közösségek 
képesek lesznek-e valaha megtörni a ‚hatalom 
varázslatát’, azt a képzetet, hogy boldogulni csak 
a fideszes világon belül lehet”. Dessewffy nem a 
kampány hibáit okolja az újabb választási buká-
sért. Szerinte egy ennél „sokkal mélyebb prob-
lémáról” van szó: arról, hogy „a Fidesz olyan 
kereteket épített ki, amelyek a helyi viszonyok-
ban bebetonozták a politikai uralmi rendet”.

Ugyanezt, és mégis az ellenkezőjét írta Rácz 
Miklós a Magyar Hang vendégoldalán: „Po-
litológusok, közvélemény-kutatók, újságírók 
magyarázzák, miért hasalt el ennyire az el-
lenzék. Sok szó esik a nagyváros- (ugyan már, 
Budapesten kívül hol van nagyváros ebben az 
országban?) vidék ellentétről, iskolázottságról, 
hogy lejtett a pálya, még a fű is kampós volt – és 
még sorolhatnám.” Szerinte „az összes megkö-
zelítés hibás, bármilyen okos emberek is írják, 
elemzik, ugyanis mindenki a politikából indul 
ki a saját prekoncepciói alapján. Pedig a dolog 
sokkal egyszerűbb: az embereket nem az elvek 
irányítják. Az átkosban még a kisiskolások is 
fújták a marxi szentenciát, miszerint a lét hatá-
rozza meg a tudatot.” A 32 éve egy nyugat-du-
nántúli faluba költözött restaurátor és presbiter 
egy csomó példát felsorol, hogy bizonyítsa: „Ha 
mérlegre teszem a Fideszt és az ellenzéket, azt 
kell mondanom, hogy a szívem szerint az ellen-
zékre, de az eszem szerint a Fideszre szavaztam 
volna. Én is tragédiaként éltem meg az újabb 
kétharmadot, de ha a munkáimat és a lehető-
ségeimet, a gyerekeim lehetőségeit nézem, hát 
nem dőlök a kardomba.” Utószó: „Ha Orbán 
Viktornak lenne annyi esze, hogy szép lassan 
kihátrálna Putyin és a Kelet mögül, ha rend-
be tenné az EU-s kapcsolatokat, ha beáldozna 
néhányat a legutáltabb kegyencek közül, ha 
hagyná, hogy ne kelljen kikapcsolnom a rádiót, 

amikor ‚híreket’ mondanak: nos, akkor 2026-
ban négyötödöt is szerezne.”

A Mandiner egy másik vendégszerzője csí-
pősebb fogalmazásokkal bizonyította igazát: 
„A választások után fellángolt a vidékizés, erre 
válaszul pedig a pestizés, a szokásos előítéletek-
kel: meglepő módon prominens értelmiségiek 
is beszálltak az indulatoskodó vádaskodásba.” 
– írta Tárkány-Kovács Bálint, aki a globális vi-
lágban földrajzilag strukturált rétegeket fedezett 
fel. „Így a globális gazdaság része az Európai 
Unió, annak része a közép-európai, vagy mások 
szerint kelet-európai térség, ezen belül a nemzeti 
gazdaságok, mint Lengyelország, vagy Magyar-
ország, azon belül régiók, városok, majd falvak. 
Ebben a rendszerben mindenkinek megvan a 
maga szerepe, szabályai, illetve szervezetei.” 

A szerző szerint „ebben a rendszerben elhe-
lyezve a magyar urbánus értelmiséginek az a 
híd szerepe, hogy oda-vissza összekapcsolja a 
globális és a helyi kultúrát” – a angolos think 
global, act local törvénynek megfelelően.

Ezen a ponton ismeri fel Tárkány-Kovács a 
„félreértést a magyar vidékizés-pestizés mögött”: 
ezek a struktúrák szerinte nem földrajzi jellegű-
ek. „A vidéki vs. pesti téveszme első félreértése, 
hogy a városi értelmiségit méri a vidéki mun-
káshoz, és ebből azt a téves következtetést vonja 
le, hogy városi = művelt, haladó, a globalizáció 
nyertese; vidéki = tanulatlan, maradi, a globa-
lizáció vesztese. … Valamiért senkinek nem 
jut eszébe a jómódú vidéki értelmiségit vagy 
gazdát nevezni a globalizáció nyertesének, és 
helyzetét a város proli elmaradottságával egy-
bevetni.” Könnyen lehet, hogy ezért nem értik 
a választási eredményt.

Egész más alapokról „statisztikázta” ki Szuro-
vecz Illés a 444.hu-n a választás eredményeit: 
„Első pillantásra úgy tűnik, Budapest az ellen-
zéké, minden más a Fideszé.” De közelebbről 
nem ilyen egyszerű a helyzet. „A Fidesz-KDNP 
újabb kétharmados többséget szerzett az Or-
szággyűlésben, 135 képviselője lesz a 199-ből. 
Ez a mandátumok 68 százalékát jelenti, miköz-
ben listán 55, egyéniben pedig 53 százalékot 
kapott. Ehhez képest az ellenzéki összefogás a 
képviselői helyek 28 százalékát vitte el úgy, hogy 
listán 35, egyéniben pedig 37 százalékot ért el.” 
A szélsőjobb Mi Hazánk a szavazatok nem egész 
hat százalékával hat képviselővel vonult be az 
Országgyűlésbe.

Hogy hol van itt a főváros-vidék-ellentét? „106-
ból 86 egyéni körzetben a Fidesz jelöltje győzött 
az áprilisi választásokon. Az ellenzéki összefo-
gás szinte csak Budapesten tudott nyerni, ott a 
18 körzetből 17-et elvitt. A fővároson kívül csak 
az egyik szegedi és pécsi kerületben szavaztak 
többen az ellenzékre.”

A Budapest–vidék ellentétről szóló temérdek 
analízis, vizsgálat és vélemény közül álljon itt 
lezárólag egy idézet Mérő Lászlótól. A mate-
matikus/publicista/pszichológus egyike volt a 
közel húszezer ellenzéki szavazatszámlálónak, 
ő Sárazsadányon ügyelt a választás tisztaságá-
ra: „Legalább húszezer emberben dőlt meg az a 
mese, amivel a mi pesti agyunk át lett mosva, 
hogy vidéken sötétség, tudatlanság, agymosás 
és csalás honol. A Fidesz valóban tarolt vidéken, 
de nem emiatt, hanem amiatt, mert sokkal jobb 
volt, mint az ellenzék. … megszerettem és sok 
mindenben megértettem azt a vidéki világot, 
amely nagy többséggel a Fideszre szavazott.”

De jó lenne, ha több Mérő László élne mindkét 
oldalon, hogy vice versa megtanulják megérteni 
egymást!   

martos Péter

Eszembe nem jutott volna ezzel a kérdéssel fog-
lalkozni, ha 2022 februárjának végén nem robbant 
volna ki az Oroszország és Ukrajna közötti háború. 
Noha gondolhattam volna rá, hogy be fog következ-
ni, hiszen 2014 óta érlelődött a helyzet, amikor az 
USA érdekeltségű politikai csoport átvette az ukrán 
állam irányítását, egyértelműn az orosz nemzeti 
és állampolitikai ellenesség gerjesztésének a szán-
dékával. Ugyanakkor többször öltött politikai és 
hatalmi valóságmezt hasonló politikai törekvés 
ebben a varég–litván–donyeck–orosz térségben 
az elmúlt kétszázötven évben, 1772-től. Igaz akkor 
még nem létezett ukrán nemzet, de a regionális tu-
dat élt. És akkor jelentek meg az új regionális ha-
talmi érdekek.

Lengyelország akkori feldarabolása, ha nem 
is a kezdet volt, de mindenképpen új helyzetet 
teremtett. Előtte a területi, hatalmi változásokra 
Európában nem a területi darabolás volt a jellem-
ző, hanem az adott történelmi terület más hatalmi 
alattvalóságba való átsorolása. Magyarország egy 
részének elfoglalása az Oszmán-Török Birodalom 
által sem illeszthető ebbe a rendszerbe, hiszen az 
egy északnyugati hódítói vonulásnak volt a része és 
a hódítók visszaverése után helyre álltak a történel-
mi területi rendszerek, amelyeknek sokévszázados 
hagyománya volt. Ezeken a területeken, ha bekö-
vetkezett hatalmi váltás, az főleg az adófizetési kö-
telezettségeket változtatta meg és a hatalmi-jogi 
fennhatóság gyakorlását.

Lengyelország porosz–orosz–Habsburg feldara-
bolásával azonban megszűnt Lengyelország állam-
jogi státusza. Ez új jelenség volt, amit a mai napig 
nem elemeztünk. Ilyen eset kb. a 9. évszázad óta 
nem történt meg. A keleti és nyugati Donyeck terü-
letek a cári Oroszország fennhatóságába kerültek. 
Lengyelország európaibb részén pedig a Habsbur-
gok és a poroszok osztoztak. Történelmileg nem 
elhanyagolható tényező, hogy Lengyelország első 
feldarabolása idején II. József volt a Német-Római 
Birodalom császára, később Magyarország királya 
is, aki azonban nem koronáztatta meg magát, szét-
verte a magyar közigazgatási rendszert és bevezet-
te kötelező nyelvként a német nyelvet. Gyakorlati-

Európa hatalmi-területi feldarabolásai a feudalizmustól napjainkig
lag megszüntette a kontemplatív római katolikus 
egyházi rendeket. Halálos ágyán azonban három 
– köztük a türelmi rendelet kivételével – vissza-
vonta intézkedéseit. 

Két tényt azonban fontos emlékezetünkbe vésni.
Akkor ukrajna (kis „u“-val) a lengyel-litván ha-

tárvidéket jelentette – ez volt a katolikus Európa 
keleti pereme. Nem népet, nemzetet, országot je-
lentett, hanem egy földrajzi területet, kb. annyit, 
mint a Duna-kanyar. A másik fontos tényező, hogy 
a Donyec folyótól délkeletre eső terület, ahol most 
2022-ben folynak a leghevesebb harcok, az mindig 
orosz terület volt. 

Ukrajna (nagy „U“-val) először 1917-ben jelent 
meg az európai politikában, de nem sokkal ezután, 
1921-től Szovjetoroszország részévé vált.

Ez az európai történelem legújabb korszakában 
történt. Ebben alakult újra Lengyelország, csaknem 
eredeti történelmi területén, de ekkor szűnt meg az 
ezeréves magyar állam. Ismét állammá lett a Habs-
burg fennhatóság alatt tartott Csehország–Morva 
Őrgrófság és Felsó Szilézia Csehszlovákia néven 
kibővítve Észak-Magyarországnak a Közép-Duna 
és az Északi Kárpátok közötti történelmi magyar-
országi részével, amelynek keleti farokrészét cseh 
szóhasználattal élve Kárpátaljának kezdték nevez-
ni – ez Ung-, Bereg, Máramaros vármegye területe. 
A történelmi Erdélyt a Román Királysághoz csatol-
ták és a Nyugat Balkánon kialakítottak egy moza-
ik államot, részben magyar etnikai és történelmi 
területekből, amelynek részeit sem a kultúra, sem 
a nyelv, sem a történelem, sem a felekezet nem kö-
tötte egymáshoz.

Lengyelország 1772-ben bekövetkezett első 
feldarabolása után ez az 1918–1920 közötti politi-
kai-területi nagyfasírozás volt a második a 9. szá-
zadtól épülő Európában.

Volt egy következő, mondhatnánk köztes időszak 
is. Lengyelország megszüntetése 1938 és 1945 kö-
zött a fasiszta Német Birodalom és a sztálini Szov-
jetunió által a korábbi tapasztalatok szerint. Cseh-
ország németek által lakott részének elfoglalása 
Németország részéről új helyzet volt. A többi terü-
letmódosítás csupán az 1920-as trianoni békeszer-

ződés etnikai elvű korrigálásának tekinthető. En-
nek a következménye az lett, hogy 1945 után kb. tíz 
millió németet és mintegy százötvenezer magyart 
kényszerítettek szülőföldjük elhagyására. A szülő-
földről való elűzés egyébként orosz mintapélda, a 
krimi tatárok elűzése talán a legismertebb. De nem 
szabad szemet hunyni a több mint tízezer lengyel 
legyilkolása fölött sem a Szovjetunió által elfoglalt 
lengyel területen.

De hogyan lehet ezeket az eseményeket össze-
függésbe hozni a mostani orosz–ukrán háborúval? 
Sajnos csak a Szovjetunió kapcsán, de a Szovjetuni-
ót a 20. század során legalább kétszer elismerte a 
nemzetközi jog. Először a megalakulásakor, mint 
az Orosz Birodalom utódját – noha ezt nem min-
denki fogadta el – másodszor, mint szövetségest 
a második világháborúban, így a békeszerződés 
egyik aláírójaként is.

Ukrajna mai államhatárait 1954-ben határozták 
meg a Szovjetunióban, amikor Krimet is ezen bel-
ső határok mentén lokalizálták az Ukrán Szovjet 
Szocialista Köztársaság részeként. Területileg ez 
az Ukrajna vált 1991-ben önállóvá és a nemzetközi 
jog alanyává.

Csakhogy fennmaradt az eredeti probléma. A 
mai Ukrajnának a kelet-délkeleti, azovi, krimi és 
részben a feketetengeri része nagyban orosz la-
kosságú, csakúgy, mint kétszáz évvel ezelőtt. Ez 
történelmi előzmény és következmény. Mennyire 
elfogadható Ukrajna és Oroszország számára a 
szovjet előlét? 

Az orosz-ukrán háborúnak azonban nem ez az 
oka, noha tudjuk, hogy a hatalmi érdekek mindig 
kitalálnak valamilyen emberi megközelítésben 
elfogadható okot arra, hogy miért tör ki egy fegy-
veres ellentét. A kirobbant háborúban leginkább 
meglepő az ukránok szívós ellenállása, igaz, en-
nek hatásfoka amerikai és NATO segítség nélkül 
alig képzelhető el. Megoldásként az a lehetőség 
kínálkozik – feltéve, ebben tárgyalásos alapon 
megállapodnak a hadviselő felek – hogy Ukrajna 
a Krim-félszigettel együtt lemond a túlnyomórészt 
oroszok által lakott területekről és semleges állam-
ként rendezkedik be. duray MikLós

válik kérdésessé, ha az újkeletű háborús helyzet egész 
Európát közvetlen fegyveres beavatkozásra készteti. 
Svájc példája mutatja, hogy sikerült kimaradnia a II. 
világháborúból, ha azonban azt mérlegeljük hogy a 
szintén semleges Svédország és Finnország a NATO tag-
ság mellett döntött, ugyancsak próbára teszi Ausztriát 
ez a kihívás.

A volt belügyminiszter, az érdes megjelenésű Karl 
Nehammer – különösképpen megerősítve néppárti 
elnökké történt egyhangú megválasztása következté-
ben merészen arról tájékoztatta a közvéleményt, hogy 
eltűntek a határok a hagyományos értelemben vett bal 
és jobb oldal között; manapság nem ideológiák, hanem 
érdekek körül csoportosulnak a társadalom tagjai. Po-
litikai és gazdasági téren ezért pártokon és érdekcso-
portokon túl az össztársadalmi, azaz Ausztria érdekei 
mérvadóak. Mintegy visszafordítva – különösképpen 
a néppárti Wolfgang Schüssel gazdaságpolitikáját – az 
állami szféra erősödését akarja előnyben részesíteni. 
Azoknál a nagyvállalatoknál, ahol megfelelő arányban 
részes az állam, a nyereséget nem a profit növelésére, 
sokkal inkább az adózók javára kell fordítani. Hogy 
ezt az osztalékok, vagy a népjólétet érintő lépésekkel 
kell szorgalmazni, nem fejtette ki közelebbről. Ennek 
a tárgynak felvetése annál inkább is időszerű, mivel 
egyre másra fogalmazódnak meg olyan tételek, ame-
lyek szerint lejárt a jóléti állam ideje.

Mindkét irányban tett kijelentései – nem meglepő 
módon – részben heves ellenkezést váltottak ki, ami-
ket kellő higgadtsággal kell mérlegelni. Közismert, hogy 
a politikában minden újszerű gondolat, elképzelés első 
reakcióként elutasításra talál. Nehammer esetében ez oly 
mértékben kényelmetlen és kellemetlen, hogy a szociális 
média közreműködésével egyesek máris lemondását kö-
vetelik. Eltekintve a körülmények alakulásától, Neham-
mer csak abban az esetben lehet sikeres, ha érdessége 
kellő következetességgel, szívóssággal párosul.

Végül másik bölcsesség is felvethető: ha a változat-
lanságot akarod, a változásokon kell munkálkodnod. 
Az elhatalmasodó bizonytalanságban a stabilitás mu-
tatja meg, hogyan sikerül megbirkózni a globális ki-
hívásokkal.

Pannonicus

Tempora mutantur
Folytatás az 1. oldalról
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: Fetes Kata

Az új Orbán kormány a régi-új miniszterelnök veze-
tésével az 5. ciklusra kapott a választóktól 2/3-os felha-
talmazást. Ezzel az abszolút hatalommal nagyon sok jót 
és rosszat is lehet tenni. A választók bizalma kötelez. A 
remény és az elvárás nagy a FIDESZ–KDNP-re szavazók 
részéről, míg a nagy vesztes, az ellenzéki összefogás 
választói az új kabinet kudarcát remélik.

A következő 4 év kormányzati munkája választ ad majd 
mindkét oldalnak. A minisztériumok, a szakterületek el-
osztása, átszervezése folyik. Kíváncsian várjuk, mi lesz az 
egészségüggyel, az oktatásüggyel, a szociális területtel?

A jelenlegi ismereteinket Gulyás Gergely miniszter 
által benyújtott törvényjavaslatból merítjük, miután 
sajtótájékoztatóján azt a kijelentést tette, hogy egy új, 
„az egészségügyért és közbiztonságért felelős minisz-
ter” kinevezésére kerül sor, ami azt jelentheti, hogy 
a belügyminisztériumhoz kerül az egészségügy. Ez a 
friss törvényjavaslat azokat a korábban már kiszivár-
gott híreket erősíti meg, miszerint az új kabinetben az 
egészségügyi terület az erőforrástárcától átkerülhet a 
belügyminisztériumhoz, amit várhatóan továbbra is 
Pintér Sándor vezet majd.

A BM egyik nagy területe az önkormányzatiság 
segítése, ide sorolható az egészségügyi ellátás is. Az 
egészségügyi ellátást sok oldalról lehet kritizálni, mint 
ahogy sok érintett beteg meg is teszi. A médiában gyak-
ran felbukkannak fájdalmas történetek. Az egyének, az 
érintettek az életük, az egészségük miatt fordulnak a 
szenzációt kedvelő médiához. Például friss hírként az 
RTL klub híradója névvel bemutatta azt a 47 éves férfit, 
aki 2026-ra kapott időpontot rehabilitációs kezelésre, 
miután 2019-ben - a koronavírus járvány előtt - kapott 
műszívbillentyűt egy rendellenesség miatt.

Az egyéni tragédiák, a várakozási listák sajnálato-
sak. Minden beteg szeretne a leggyorsabban kigyógyul-
ni a betegségeiből. Az orvosok, nővérek erejük megfe-
szítésével igyekeznek a hozzájuk fordulók elvárásait 
teljesíteni. Ez a közös vágy vajon miért nem valósítható 
meg egyszerűen és gyorsan?

A tényeket tudomásul kell venni. Az egészségügy az 
egész világon válságban van. Európában, még a nyu-
gat-európai jóléti államok is személyi (orvos-nővér)-hi-
ánnyal és finanszírozási problémákkal küzdenek. En-
nek okai között fellelhető a gyors orvostechnikai fejlő-
dés, a társadalmi súlypontok eltolódása, az élettartam 
jelentős meghosszabbodása, az egészségügy presztízs 
vesztése, az egészségügyi fogyasztók (betegek) igényé-
nek növekedése, az alulfinanszírozás, a szervezeti fel-
építés, az irányítási és koordinációs rendszer

elavultsága, stb. Az egészségipar, a gyógyellátás, az 
intézmények működtetése, (dologi-személyi kiadások) 
szinte naponta egyre többe kerülnek. (infláció, bérek stb.)

Történelmileg nézve a magyar egészségügy problé-
mája több, mint 70 éve fennáll és nem rendszerspecifi-
kus. A kórházak is majdnem mindig adósággal küzdöt-
tek. 1988-ban, amikor átvettem a Tatabányai Megyei 
Kórház főigazgatói posztját, a kórház éves költségvetését 
mínusz 400 millió forintra tervezték. Az egészségügy, 
mint a mindenkori politikának „mostohagyermeke„ 
független az aktuálisan kormányzó párt ideológiai hit-
vallásától. Az egészségpolitika nem jobb-bal pártkérdés, 
mint ahogy nincs bal–jobb oldali beteg sem.

Merre tart Magyarország egészségügye?
Ténykérdés, hogy a megnövekedett egészségügyi 

kiadásokat Magyarország GDP-jének 4,9%-a (a TB járu-
lékokból) nem fedezi. Az állam komoly anyagi támoga-
tása nélkül a magyar egészségügy nem tudna még ezen 
a jelenlegi színvonalán sem működni. Az USA a GDP 
16%-át fordítja az egészségügyre, mégis orvos-nővér 
hiánnyal küzd és ellátatlan területei, ill. sok millió el-
látás nélküli állampolgára van.

Németország, Norvégia, Anglia, Ausztria, ha nem 
szenvedne orvos-nővér hiányban, akkor nem keres-
nék és hívnák a keleti országok legjobb szakembereit 
hozzájuk dolgozni. A kórházi és területi orvoshiány pl. 
Ausztriában is évről-évre nő. A frissen végzett kollé-
gák jelentős számban elvándorolnak Németországba, 
Svájcba, Angliába, USA-ba. Vonzóbbak az érdekeltségi 
rendszerek, magasabb a jövedelem és jobbak a mun-
kahelyi feltételek.

Természetesen megoldás mindig van. Miután egy 
komplex problémáról van szó, igy többféle is létezik. 
Évtizedes egészségpolitikai, érdekképviseleti és nem-
zetközi tapasztalatom alapján az én javaslataim a kö-
vetkezőek:

Alapvetően paradigmaváltásra van szükség az 
egészségügy strukturális, működtetési területén, a 
problémák jobb, egyszerűbb kezelésére. Ennek eszkö-
ze a decentralizáció; a területi önkormányzatokhoz kell 
az egészségügyi intézmények (kórházak-rendelőintéze-
tek, alap-és szakellátást) rendelni. Ezek tulajdonjogát 
is az önkormányzatoknak átadni és az intézmények 
működésének finanszírozását is helyi önkormányza-
tokhoz rendelni. A felmerülő igényeket, problémákat 
helyi szinten ismerik a legjobban és szerencsésebb, 
ha ott is kezelik. Így a helyi önkormányzatok szintjén 
merülnek fel és felelősen ott is kell döntéseket hozni, 
megoldásokat keresni.

A kormányra hárul egy-egy elmaradott terület anya-
gi segítése, támogatása, amivel bonusz-pontokat sze-
rezhet a helyi lakosságnál. A járulék fizetők számára 
pedig egyéni számlavezetéssel ki kell mutatni az egész-
ségpénztárba befizetett és az ellátásukra fordított ösz-
szegek egyenlegét. A transzparens egészség biztosítási 
rendszer egyértelművé, kristálytisztává teszi minden-
ki számára, hogy a befizetett járulékot mire költötték 
és mennyi, milyen kiadások fedezésére elég. Gyakori 
visszatérő panasz, hogy „egész életemben fizettem az 
egészségügyi járulékot és mit kapok érte?” Erre a fel-
háborodásra egyértelmű számszaki magyarázatot ad 
az egyéni TB számla.

Akik magasabb színvonalú ellátást igényelnek, 
azok számára biztosítani kell a kiegészítő egészség-
biztosítás lehetőségét. Fel kell vállalni a több szintű 
egészségbiztosítást.

A jövendő egészségügyet felügyelő (mindegy, hogy 
hívják) minisztérium központi kézben kell hogy meg-
tartsa a fertőző betegségek, járványok megelőzését, 
kezelését. (Bismarck-i gondolat.) Az orvosszakmai fel-
adatokat hozzáértő, magasan kvalifikált orvosvezetők 
kezébe kell adni. A szakmai kollégiumok felértékelésé-
vel és működtetésével, a feladatok delegálásával lehet a 
legmagasabb szakmai irányítási rendszert megvalósí-
tani, a nemzetközi szakmai színvonalat megkövetelni.

Prof. Dr. BirtaLan iván Ph.D

Az EU Európája a Macron-i Franciaország 
vezetésével

Erőpóker. Franciaország szab irányt az elkövetkező 
években Európának. Macron nem titkolja, hogy meg 
akarja gyengíteni Németországot.

Európa megkönnyebbült, hogy Marine Le Pen nem 
lett elnök, és ezért nem valósíthatja meg programját, 
amellyel Franciaország eltávolodna az EU-tól, a „sza-
bad és szuverén nemzetek Európája” lenne és kiala-
kulna egy Párizs–Moszkva tengely.

Alig több mint egy hét telt el a választások óta, ami-
kor más néven újra felbukkant egy politikai kísértet: 
a Parti Socialiste összefogott Jean-Luc Mélenchon bal-
oldalával, aki Le Penhez hasonlóan „az európai szabá-
lyokkal szembeni engedetlenséget hirdeti”. A közelgő 
általános választásokon ez az egyesült baloldal és a 
Le Pen-féle Rassemblement National le akarja győzni 
az elnök pártját, és így Macront parlamenti többség 
nélkül elnökké tenni.

Franciaország lesz az, aki meghatározza Európa 
útját a következő öt évben. Ez a szerep nemcsak azóta 
jutott rá, hogy Németország egy tétova és eredmény-
telen kancellár vezetése alatt nagyrészt kivonult a 
nemzetközi politikából. Már Angela Merkel is átadta 
helyét Macronnak és Franciaországnak, amikor az EU 
irányvonaláról volt szó.

A legutóbbi két döntő eset a két legfontosabb uniós 
poszt betöltése Macron kérésére történt. Az úgyneve-
zett poszt-pandémia helyreállítási-alap jóváhagyása 
a franciáknak kedvezett, mert nincs mit újjáépíteni. 
Párizs szeretne több ilyen forrást, de nem akar nem-
zeti hatáskört átadni Brüsszelnek.

Christine Lagarde-nak az EKB élére kerüléséért 
cserébe Macron  jelöltethetett egy németet a bizott-
sági elnöki posztra, aki ezért hálás a franciáknak. 
Merkel a maga részéről örült, hogy megszabadul 
von der Leyentől. A belga Charles Michellel a Ta-
nács elnökeként Macron hozzáférhet az EU tény-
leges döntéshozatali eszközéhez, a kormányfők 
tanácsához, Lagarde pedig garancia arra, hogy az 
EKB monetáris politikájával támogatja Macron gaz-
daságpolitikáját.

Macron gazdaságpolitikai elképzelései arra irá-
nyulnak, hogy a francia centralizmust még jobban 
rögzítse az EU-ban.

Kaméleon katalizátor
Legyen szó a víz felbontásáról, alternatív üzem-

anyagok előállításáról, vagy fontos vegyi alapanya-
gok szintéziséről, ez a kémiában aligha működik ka-
talizátorok nélkül. Ezek ideiglenes kötéseket hoznak 
létre a reakciópartnerekkel, és elektronok átadásával 
vagy elfogadásával elősegítik az egymás közötti reak-
cióikat. Speciális elektrokémiai tulajdonságaik miatt 
gyakran használnak katalizátorként olyan ritka és 
értékes fémeket, mint a ruténium, platina, paládium 
vagy ródium.

Amerikai kutatók olyan bevonatot fejlesztettek ki, 
amely egy gombnyomással képes felvenni  különböző 
katalizátorok jellemzőit. A szilíciumon lévő alumí-
nium-oxidból és grafénből álló „kaméleon anyag” 
tápegységtől függően megváltoztatja elektrokémiai 
tulajdonságait, és így különböző reakciókat képes 
katalizálni. Ez segíthet a ritka és drága katalizátorok 
helyettesítésében, és megkönnyítheti a vegyszerek 
vagy a hidrogén előállítását.

A „kaméleon anyagot”, amely egy gombnyomással 
képes felvenni e nemes katalizátorok tulajdonsá-
gait Tzia Ming Onn, a Minnesotai Egyetem kutatója 
és munkatársai fejlesztették ki. Ezt a katalitikusan 
átalakíthatóvá tett bevonatot nanométeres vékony-
ságú rétegek speciális elektrokémiai tulajdonságok-
kal rendelkező kifinomult kombinációjával átala-
kították.

A kaméleon bevonat szilícium alapból áll, ame-
lyen egy 70 nanométeres vékony dielektromos 
hafnium-dioxid réteg található. Ezen felül – mint 
a döntő komponens – jön egy vékony grafénréteg, 
majd egy amorf, mindössze négy nanométer vastag 
fedőréteg.

Ha erre a bevonatra áramot vezetünk, az megvál-
toztatja az anyag felületén az elektronok és elektron-
lyukak eloszlását – és így az elektrokémiai tulajdonsá-
gait is. Technikailag tehát a kutatók rétegfelépítésüket 
„szennyezett félvezetőknek nevezik, amelyek nagy 
sűrűségű elektronikus sávrés állapotokkal rendel-
keznek”. Az alkalmazott feszültségtől függően a kom-
binált anyag így felveheti a különféle hagyományos 
katalizátorok tulajdonságait.

Kontaktlencse glaukóma ellen
A zöldhályog, szakmai nevén glaukóma, a vakság 

egyik leggyakoribb oka. A szembetegség során a lá-
tóideg fokozatosan károsodik, és a látómező egy-
re szűkül. A megnövekedett intraokuláris nyomás 
gyakran szerepet játszik a látóideg károsodásában, 
de a glaukóma pontos okai nem tisztázottak. Ezért 
a glaukóma előrehaladásának megakadályozására 
általában szemcseppeket írnak fel a szemnyomás 
csökkentésére.

A jövőben egy kontaktlencse figyelheti és csök-
kentheti a szemnyomást és így megelőzheti a glau-
kóma okozta látásvesztést. Az új fejlesztésű lencse 
elektromechanikus nyomásérzékelőt és applikátort 
tartalmaz, amely szükség esetén automatikusan nyo-
máscsökkentő gyógyszert enged a szembe. A kutatók 
jelentése szerint a nyulakon végzett tesztek során a 
lencse más mérési módszerekhez hasonlóan műkö-
dött, és még tartósabban csökkentette az intraoku-
láris nyomást, mint a hagyományos cseppek.

A guangzhoui Sun Yat Sen Egyetem kutatói-
nak  Cheng Yang vezetésével kifejlesztett csúcs-
technológiás lencséje ezt egy kifinomult réteges 
mikrostruktúra segítségével éri el. Az érzékelő és 
a gyógyszerfelhordó a lágy kontaktlencséknél ál-
talánosan használt műanyag polidimetilsziloxán 
(PDMS) két rétege közé van beágyazva. Ez a szem-
nyomás-érzékelő egy ultravékony, nikkellel és 
arannyal bevont rézgyűrűből áll, csillag alakban 
kinyúló szálakkal. Ezek a kiterjesztések reagál-
nak a szaruhártya apró deformációira, amelyeket 
a szemnyomás változásai okoznak. Ha egy szál el-
hajlik, ez megváltoztatja a távolságot egy vezető 
referenciarétegtől, és így elektromos jelet generál. 
Ez tükrözi a szemnyomást. Annak megállapítására, 
hogy ez az érzékelő egység milyen pontosan ké-
pes mérni a szemnyomást, Yang és csapata először 
sertésszemekkel végzett teszteket. Ennek során ki-
mutatták, hogy a mérőlencse más módszerekkel 
azonos pontossággal képes mérni a belső nyomást. 
A mérési eredmények átlagosan csupán 16 százalék 
körüli eltérést mutattak.

A glaukóma kontaktlencse második összetevője 
egy applikátor modul, amely szükség esetén a brimo-
nidin vérnyomáscsökkentő szert juttatja a szembe. 
Ebből a célból két vékonyréteg-elektródát ágyaznak 
be a gyógyszerrel kevert hidrogélbe. Amikor az ér-
zékelő  megnövekedett szemnyomást észlel, akkor 
jelet küld az elektródáknak, amelyek ezután enyhe 
feszültséget bocsátanak ki. Ez ahhoz vezet, hogy a 
hidrogél rászabadítja a szaruhártyára a benne tárolt 
hatóanyagok.

A mérések azt mutatják, hogy amikor a brimo-
nidint kontaktlencsén keresztül alkalmazták, az 
intraokuláris nyomás fél óra alatt 32,5 százalékkal 
csökkent, majd folyamatosan több órán keresztül 
43 százalékkal lecsökkent. Amikor a hatóanyagot 
szemcseppel adták be, a kezdeti nyomásesés hasonló 
volt, de az eredmény csak fél óráig tartott.

Izraelben van a világ leghosszabb sóbar-
langja 

Izraeli kutatók hírül adták, hogy felfedezték a 
világ leghosszabb sóbarlangját.

A Szodoma-hegyen áthaladó Malham-barlang egy 
részét már az 1980-as években feltérképezték. Két 
évvel ezelőtt a Yoav Negev, az Izraeli Barlangkuta-
tók Klubja úgy döntött, hogy befejezi a felmérést, és 
létrehozott egy barlangkutató csoportot.

A Malham-barlangban található, a Holt-tenger-
re néző 10 kilométeres járatokat és kamrákat két 
év alatt térképezték fel. A barlang annak a sivatagi 
helynek a közelében van, ahol a Biblia szerint Lót 
felesége sóbálvánnyá változott.

Az a kutatók véleménye, hogy az eső idővel várha-
tóan tovább fogja hosszabbítani Malhamot. Ez úgy tör-
ténik majd, hogy az esővíz lefolyik a felszín repedése-
in, feloldja a sót, és félig vízszintes csatornákat hoz lét-
re az út mentén, amelyek lefolynak a Holt-tenger felé. 
   Boaz Langford, a jeruzsálemi Héber Egyetem mun-
katársa elmondta, hogy a felfedezők az egyik barlangi 
vacsoraszünetben úgy érezték, a tésztájukból hiány-
zik a fűszerezés, hát letörtek egy kis sót az egyik szik-
láról és felhasználták.

A kutatók hozzátették, az iráni Qeshm-szigeten 
található „Három akt” barlangja 2006 óta tartja 6,85 
km-es hosszával a sóbarlang rekordot. Ezt most a 10 
km-es Malham sóbarlang  megdöntötte.

Fehér aszfodélosz – Királyné gyertyája  
(Asphodelus albus)

 Burgenland százéves.  Visszatekintve az 
ünneplésre, melyek voltak az Ön számá-
ra a legfontosabb súlypontok, és hogyan 
értékelné ezeket?

A száz éves Burgenland ünnepségeit el-
sősorban a „mi-gondolat” jellemezte. „Száz 
évesek vagyunk”, volt a közös mottó, és egy-
részt a történelmünkre akart utalni, hiszen 
határ menti térségként először rá kellett 
találnunk az identitásunkra – és ezt nép-
csoportjainkkal együtt értük el. Másrészt 
ennek a „MI”-nek hangsúlyoznia kell azo-
kat az értékeket, amelyek szerintem Bur-
genland lakosságát meghatározzák. A kö-
zösségi érzés és a szolidaritás különösen 
idetartozik. A Friedensburg Schlaining-ben 
megrendezett jubileumi bemutatónk láttat-
ja szövetségi tartományunk fejlődését, és 
minden bizonnyal nagy fénypontja jubile-
umi évünknek. Továbbra is megtekinthe-
tő a kiállítás és benne az általunk kitűzött 
fókuszpontok.

 
Mai nézőpontból hogyan „sorolná be” 

Burgenlandot szövetségi tartományként 
Ausztria egészébe?

Osztrák összehasonlításban a COVID-19 
ellenére mi vagyunk a legmagasabb gazda-
sági növekedéssel, a legmagasabb érettsé-
gizett-létszámmal és foglalkoztatási mu-
tatókkal rendelkező szövetségi tartomány. 
Úttörők vagyunk számos területen: legyen 
szó organikus fordulatunkról, a „megúju-
ló energia” témáról, a gondozásról vagy a 
szociális lakásépítésekről. Ez csak néhány 
a pillérek közül, amelyek minket sikeres 
szövetségi tartománnyá tesznek, ahol jól és 
biztonságban lehet élni. Ezt nem csak a la-
kosok tudják, de egyre több hazai és nem-
zetközi vendég is érkezik Burgenlandba és 
élvezi régiónk ajánlatait. Ausztria egészéhez 
viszonyítva a válságot a turizmus terén is 
viszonylag jól átvészeltük, amit a jelenlegi 
adatok is igazolnak. 

Mennyire fontos az ön számára a bur-
genlandi-pannóniai mentalitás?

A burgenlandi–pannóniai mentalitás meg-
határoz, alakít minket, tájainkat, konyhán-
kat. Erre büszkék is vagyunk, mert óriási 
mértékben hozzájárul identitásunkhoz.

A szomszédos országokkal kapcsolatban 
beszélhetünk-e a múltról, mint lezárt, he-
lyére tett múltról?  

Országoktól függetlenül, nekünk mindig 
azon kell dolgoznunk, hogy megbékéljünk a 
múlttal, már azért is, hogy a „jelen”-t minősí-
teni tudjuk, és azért is, hogy jól felkészüljünk 
a jövőre. Ezért mi Burgenlandban arra törek-
szünk, hogy az emlékezés emberhez méltó 
kultúrája jegyében cselekedjünk, ez szerin-
tem nagyon fontos. Például nemrég restau-
ráltunk és nyitottunk újra két zsinagógát. 

Gazdasági szempontból Burgenland már 
túllépett a tartomány felfejlődő fázisán. 
Melyek ennek a fejleménynek a fő elemei?

Van több is. Külön meg kell említenem az 
embereket, mindazokat, akik szorgalommal 
és bátorsággal építették fel tartományunkat. 
De természetesen részesültünk uniós támo-
gatásokból is. Vállalkozási helyszínként is 
megálljuk a helyünket, mert rendelkezünk 
a szükséges infrastruktúrával. És jó a föld-
rajzi fekvésünk, amit sok itt megtelepedő cég 
értékel nagyra.

Politikailag, gazdaságilag, de akár kul-
turálisan is, Burgenland hová sorolható? 
Határvidék vagy átmeneti régió Kelet és 
Nyugat között? Milyenek a jószomszédi 
kapcsolatai?

Nagyon jók! De ez még nem minden, ismer-
tek vagyunk más országokkal való szolida-
ritásunkról is. Az a tény, hogy most Ukraj-
nát is támogatjuk, biztonságot és menedéket 
nyújtunk az ártatlanul lakóhelyüket elhagyni 
kényszerülőknek mindaddig, amíg szükségük 

Száz éV mérlege
– Beszélgetés Hans Peter Doskozillal, Burgenland tartományfőnökével – 

van rá, azt hiszem, jól mutatja a helyzetünket, 
mint a Kelet és Nyugat közötti átmeneti régi-
óét, valamint érzékelteti a más országokkal 
fenntartott kapcsolataink jellegét.

A többi szövetségi tartománytól eltérően 
Ön a sokszínűség régiójaként jellemezné 
Burgenlandot? És ha igen, melyek ennek 
a sokféleségnek a formáló erői?

Burgenland minden bizonnyal sokszínű. 
És az is alakít rajta, ahogyan népcsoportja-
inkkal bánunk, csakúgy, mint a már említett 
nyitott mentalitás.

Burgenland a változó időkben megtalál-
ta saját identitását. Politikusként milyen 
célokat követ a függetlenség megerősítése 
érdekében?

A közösségi érzés biztosan nem hiányzik 
belőlünk, hiszen ahol függetlenségre van 
szükség, ott politikai intézkedéseket teszünk 
ennek érdekében. Példa erre a beteggondo-
zás területe. A hozzátartozókat gondozó fog-
lalkoztatási modellünkkel a magunk útját 
jártuk, amelyet Európa-szerte elismernek. 
A függetlenség jelenleg, különösen az ener-
gia-szektorban, a jövő témája. Oroszország 
Ukrajna elleni agressziós háborúja megmutat-
ta nekünk, hogy függetlenné kell válnunk a 
külföldi gáztól. Burgenlandban már a háború 
előtt is támaszkodtunk a megújuló energiák-
ra, a szélenergia és a fotovoltaikus elemek fel- 
és kihasználása terén, most pedig felgyorsít-
juk intézkedéseinket annak érdekében, hogy 
a lehető leggyorsabban energia-függetlenné 
váljunk. Ez nemcsak a 2030-ra tervezett klí-
masemlegességhez segít bennünket, hanem 
az emelkedő energiaárakat is tompíthatja.

 
Az európai integrációval kapcsolatban 

miben látja Burgenland feladatát?
Az ukrajnai háború hátterében összeuró-

pai megoldásokra van szükség – az integráció 
kérdésében is. Burgenland ma közvetítőként, 

ötlet-forrásként és mintarégióként pozicio-
nálja magát.

 
Az asszimiláció és az integráció között 

milyen jövőt lát a népcsoportok előtt?
Az integrációnak magától értetődőnek kell 

lennie. Megadjuk a nemzetiségi csoportoknak 
azt a teret, amelyre szükségük van kulturális 
identitásuk megfelelő keretek közötti megtar-
tására – eszmeileg is, és egy igazi  épületet 
is rendelkezésükre bocsátottunk. A százéves 
Burgenland ünnepségei alkalmából Oberwar-
ton (Felsőőrött) „népcsoport-házat” valósítot-
tak, nyitottak meg, amely remélhetőleg a Bur-
genlandban képviselt összes etnikai csoport 
közös találkozóhelyévé fog válni. Szerintem 
ez a fajta kisebbségpolitika önmagáért beszél.

Készítette: Deák Ernő, fordította: Fetes Kata

A magyar királyok ezer évvel ezelőtt ha-
tárőröket (spiculatores) telepítettek Magyar-
ország nyugati területére, akik kiváltságos 
kisnemesek voltak, adó- és köztehermentes-
séget élveztek, viszont határvédelmi kötele-
zettségeket láttak el. A burgenlandi magyarok 
ennek a származásuknak tudatában vannak. 
A magyar nyelvhez és kultúrához sorolhatók 
száma még ma is néhány ezer főre tehető, 
magyar ajkú települések továbbra is léteznek, 
ami, tekintettel az erőteljes asszimilációs fo-
lyamatra, felfoghatatlannak tűnik.

Ahogy a határőrök feladata az egykori ma-
gyar határ őrzése és védelmezése volt, úgy 
napjainkban a burgenlandi magyar népcso-
port a nyelvi értékeket és magyar örökségét 
őrzi a jövő generációi számára.

De ki is valójában a magyar? Ha a szár-
mazást vesszük górcső alá, megállapítható, 
hogy az elődeink számos nép és törzs kong-
lomerátumaként Közép-Ázsiából érkeztek 
Európába. A Kárpát-medence meghódítása-
kor, 896-ban a hét törzs vezére vérszerződést 
kötött, amivel lefektették a leendő magyar 
állam alapjait. Az új hazában kiegyeztek 
az ott már letelepedett népekkel, köztük az 
avarokkal és a szlávokkal. Így lehetnek a 
burgenlandi magyarok ősei a Felső-Őrség-
ben (Obere Wart) a székelyek, Felsőpulya 
területén (Oberpullendorf) pedig a besenyők. 

A magyarság sokszínűsége Burgenland-
ban vallási téren is megnyilvánul. A refor-
máció idején nemcsak a nemesi földbirtokos 
családok tértek protestáns hitre, hanem a 
kisnemesi határőr települések lakosságá-
nak egy része is az egyházi újítások mellett 
kötelezte el magát. 

Az ellenreformáció nyomására végül jel-
legzetes kép alakult ki a magyar nyelvű te-
lepüléseken, így Őriszigetben a lakosság 
többsége lutheránusnak vallja magát, Fel-
sőőr a kálvinizmus központjává vált, míg 
Alsóőr és Felsőpulya hű maradt a katolikus 
egyházhoz.

Burgenland egy évszázada Ausztria része. 
Mi maradt mára a hagyományos sokszínű-
ségből? A Fertőzug sztyeppéje keleti szom-
szédunkra emlékeztet, a csárdás dallamai 

BurgeNlANd éS kiSeBBSégei
hatékony marketing eszközök a turizmus-
ban. Néhányunk fülében még a horvát tam-
buramuzsika is visszhangzik. Ám ezen túl-
menően keveset tudunk szülőföldünk azon 
oldaláról, amely a nemzetiségekről szól. A 
burgenlandi zsidó identitás megsemmisült, a 
burgenlandi romát már csak nagyon apró kö-
zösség őrzi. A múlt század azon erőfeszítéseit, 
hogy a német identitás kerüljön előtérbe, a 
más anyanyelvű etnikumok szenvedték meg.  

Az Ausztriához csatolás utáni első idők-
ben még természetes volt a többnyelvűség. 
És ahogyan családom történetéből tudom, az 
őseink – bár egyszerű származásúak voltak 
– igazi világpolgárnak számítottak. Magyar 
dédanyám tizenhárom éves korában szol-
gálólányként kezdett el dolgozni egy zsidó 
családnál, és idővel, ahogy egyre több mun-
kaadója lett, a német nyelvet is megtanulta. 
Mindkét magyar dédapám a közös hadsereg-
ben szolgált Szarajevóban, majd ácsnak ta-
nultak. Horvát dédapám Budapesten tanul-
ta ki a kőműves szakmát. A többnyelvűség 
számukra mindennapos volt, megszokott. 
És pont ez, a sokszínűség jellemezte a hét-
köznapi embert a Pannon térségben. Hazánk 
polgárai a különböző nemzetek, kultúrák és 
nyelvek olvasztótégelyeként toleránsak és 
átlagon felül nyitottak voltak (vajon most 
is azok?) mások iránt.

De az új tartomány létrejöttével, a több-
nyelvűség és a több identitás természetes-
sége elveszett. A csendőrség és a hatóságok 
az osztrák államban német nyelvű lett, a 
magyar nyelvű polgárság többsége pedig el-
vándorolt Magyarországra. A gazdasági kap-
csolatok a magyar városokkal lassan meg-
szakadtak. Az „új osztrákok” nehéz körül-
ményekkel néztek szembe. A jövő mindenki 
számára bizonytalannak tűnt nemzetiség-
től függetlenül. Sokan elhagyták hazájukat; 
volt, aki nyugat felé vette az irányt az Atlan-
ti-óceánon át, mások a korábban ismert ha-
zát választották. Így építettek fel nagyapám 
nővérei új életet az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban, miközben az unokatestvére úgy 
döntött, hogy családjával Budapestre köl-
tözik, mert ő – bár horvát volt – nem tudott 

belenyugodni, hogy Ausztriához kerültek. 
Az új határ vitathatatlan választóvonal lett 
a családok között, és kettészakított egy ezer 
éve egységesen fejlődő kulturális térséget.

És hogyan áll ma a multikulturalizmus 
Burgenlandban? Milyen identitásokat élünk 
meg? Ha megkérdezünk egy burgenlandi 
magyart a nemzetiségéről, száz százalékig 
biztosak lehetünk a válaszában: osztrák. 
A dédszüleim, akik még a Monarchiában 
nőttek fel, erre a kérdésre azt válaszolták: 
idevalósi vagyok. A pannon–burgenlandi lé-
lek el tudta fogadni és sajátjává tenni, hogy 
Ausztriához tartozik. Azt viszont ki merem 
jelenteni, hogy az évszázadok során mára 
lassan eltűnő sokszínűség megkülönbözte-
ti Burgenland lakosságát a többi szövetségi 
tartomány polgárától. 

Sokrétű származásunkkal továbbra is tisz-
tában vagyunk, hiszen, ha csak családfá-
inkra tekintünk is, láthatjuk a változatossá-
got: burgenlandi roma, német, zsidó, horvát, 
szlovén, magyar – és közöttük esetleg még 
más nemzetiségűek is. De a hétköznapokban 
ez a kép egyre inkább elhalványul. Vajon 
meddig lesznek még olyan elkötelezett sze-
mélyek, akik a horvát, a roma, a magyar nép-
csoport képviselőiként lépnek fel? Mind a 
három népcsoport harcol a túlélésért, a fiatal 
generáció egyre kevésbé beszéli ősei nyelvét 
és éli meg tudatosan a családja identitását. 
A burgenlandi magyarok a többi népcso-
porttal ellentétben előnyösebb helyzetben 
vannak a mára nyitott határok és a magyar 
nyelvű családok folyamatos bevándorlása 
következtében. Hogy ez vajon kompenzál-
ja-e az elmúlt évtizedek mulasztásait, azt a 
jövő fogja megmutatni. 

A burgenlandi magyar népcsoportot nem 
említették meg az államszerződésben és a 
magyaroknak ítélt támogatások is messze 
elmaradtak a szlovén és horvát egyesüle-
teknek jóváhagyott összegektől. Ennek az 
egyenlőtlenségnek minden bizonnyal az az 
oka, hogy a burgenlandi magyarság csak 
1968-ban alapította meg első, egységesen 
fellépő egyesületét; abban az időben, ami-
kor a magyar identitást sok helyen szinte 

teljesen kiirtották. A nyilvánosságból való 
száműzetés az 1990-es évekig tartott, amikor 
is a magyar nyelv ismét, bár szerény helyet 
kapott az oktatásban és a közmédiában. A 
burgenlandi diákok azonban még mindig 
nem tanulják hazánk 1921 előtti történelmét. 
A világra való nyitottságunk még nem jutott 
odáig, nem tart ott, hogy a magyar múltnak 
is helye legyen benne. 

Hogyan lehetne elérni, hogy minden bur-
genlandi település német neve mellett a nép-
csoportok nyelvén is feltüntessék a helység-
nevet, ami bizonyíték lenne a nyelvi gazdag-
ságra – vagy ez még mindig nyugtalanító 
tényező a politikai döntéshozók számára 
a tartományi parlamentben Kismartonban 
(Tikni Marton / Željezno / Eisenstadt)?
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Zsótér ÍrisZ, Őrisziget
A Burgenlandi Magyar Kultúregyesületnek 

és a Magyar Népcsoporttanácsnak volt elnöke, 
jelenleg a Felsőőri Kétnyelvű Reálgimnázium 
igazgatója. Korábban aktív tagja volt az Őrisziget 
Magyar Néptáncegyüttesnek és a Csörge Népze-
nei Együttesnek.

Tanulmányait Bécsben, Zágrábban, Debrecen-
ben, Belgrádban és Újvidéken végezte.

zárÓNYilATkOzAT
A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) 2022. május 28-án és 29-én tartotta éves 

közgyűlését. Idén ismét hibrid módon, személyesen a járványügyi helyzet figyelembevételével Bázelben (Svájc), valamint 
online résztvevőkkel találkozhattak a 18 országos tagszervezet küldöttei.

A közgyűlés kifejezte jókívánságait a magyarországi országgyűlési választások győzteseinek és megköszönte a 
 NYEOMSZSZ  országos tagszervezeteknek nyújtott eddigi támogatását. Bízik abban, hogy az új országgyűlés az összmagyar-
ság érdekeit továbbra is szem előtt tartva végzi munkáját, valamint az új magyar kormány folytatja nemzetegyesítő politikáját.

Meghívott vendégekként a közgyűlésen részt vett Potápi Árpád János újból kinevezett nemzetpolitikáért felelős 
államtitkár, dr. Czukor József, Magyarország svájci nagykövete és Pappné Farkas Klára, az Országgyűlés Hivatalának 
főosztályvezetője, akik köszöntötték az egybegyűlteket. Államtitkár úr tájékoztatta a részvevőket az időszerű nemzet-
politikai kérdésekről és jelezték, hogy folytatni kívánják a sikeres együttműködést a NYEOMSZSZ-szal. Kiemelték és 
megköszönték a nyugati diaszpóra nagyszámú részvételét az országgyűlési választásokon.

Továbbá Andreas Glarner a svájci néppárt parlamenti képviselője és Christian Mettler a zürichi kantonális parlament 
képviselője tájékoztatták a közgyűlés részvevőit a svájci parlamentáris demokrácia jellegzetességeiről, különös tekintettel 
a négy etnikum (német, francia, olasz és rétoromán) együttműködésére.

Az elnöki, elnökhelyettesi és országos beszámolók egyöntetűen kiemelték, hogy kihívást jelent a közösségi és egyesü-
leti működés felélesztése és megerősítése a több mint két évig tartó, csak mostanra enyhülő járványhelyzet körülményei 
között. Az első tapasztalok szerint mindenütt nagy örömmel és lelkesedéssel tartották meg az újabb, nagyobb létszámú 
rendezvényeket, de a helyi közösségek egy része még tartózkodó, ill. újra meg kell szoknia az ismét változó életritmust.

A NYEOMSZSZ bizakodik a nagyon sikeres Kőrösi Csoma Sándor program újraindításában.
Kiemelten fontos eredmény a NYEOMSZSZ által szintén a svájci Bázelben a közgyűlés előtt május 26-28. között szerve-

zett, lelkes hangulatban lezajlott első Nyugat-Európai Ifjúsági Konferencia, melyre az országos tagszervezetek jelölték és 
küldték a 18 és 30 év közötti fiatalokat. A küldöttek már a konferencia előtt a virtuális térben több alkalommal készültek 
a találkozásra. A konferencián eldöntötték az Európai Magyar Ifjúsági Tanács (EMIT) megalakítását. Reménykeltő, hogy 
a fiatal korosztály is bekapcsolódik a NYEOMSZSZ magyarságot erősítő munkájába.

A NYEOMSZSZ elítél mindenfajta agressziót, különösképpen azokat, amelyek népek szabadsága, országok függetlensége 
ellen irányulnak és veszélyeztetik Európa békés fejlődését. A közgyűlés reméli, hogy az ukrajnai háború mielőbb véget 
ér, és szolidaritását fejezi ki a Kárpátalján élő magyar nemzettársainkkal. Egyúttal nagyrabecsüli a magyar kormány 
és a civil szervezetek segítségnyújtását a háború menekültjeinek az ukrán-magyar határ mindkét oldalán, melyhez a 
NYEOMSZSZ tagszervezetei is erejükhöz mérten hozzájárulnak. 

Bázel, 2022. május 29.

NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGOS MAGYAR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE 
(NYEOMSZSZ) közgyűlése, 2022. május 28–29.
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Közel három hónapja tart már az Orosz Föderáció 
úgynevezett „különleges katonai művelete” Ukraj-
na ellen. Ennek keretében a hatalmas gazdasági 
károkon és a katonai veszteségeken túl ukrán ci-
vilek tízezrei pusztultak el, továbbá milliók váltak 
kényszermenekültekké. Sajnos már Kárpátalját is 
érte rakétatámadás, viszont az ország egész terüle-
tét nézve a teljes körű orosz háború kezdete óta az 
agresszor csapatok által megtámadott és elfoglalt 
országrészek jelentős részén már visszaállt a legi-
tim ukrán fennhatóság. Ezeken a területeken tart a 
kényszermenekültek hazatérése és megkezdődtek 
az újjáépítések. 

Az Ukrán Védelmi Minisztérium adatai alapján 
az ország elleni orosz támadás 86. napjára az orosz 
csapatok veszteségei egyebek mellett közel 29 ezer 
elesett és megközelítőleg ezer fogságba esett katonát 
tesznek ki. Ami az ukrán fél veszteségeit illeti, ezek-
ről nincsenek pontos hivatalos adatok: ukrán részről 
közel 3.500 katonáról beszélnek, az Orosz Védelmi 
Minisztérium viszont 23 ezres elesett ukrán katona-
listát tett közzé. Egyértelmű, hogy a súlyos harcok 
közepette lehetetlen – és akár nemzetbiztonsági 
szempontból veszélyes is lehet – pontos adatokat 
megadni, viszont az biztos, hogy rengeteg koporsót 
hoznak haza a frontvonalból, sajnos Kárpátaljára is. 
Nem ritka, hogy katonai tiszteletadás mellett egy-
szerre több katonától vesznek utolsó búcsút. 

De ez még mindig nem a legborzasztóbb. A Kijev 
környékén felszabadult településeken – például 
Bucsában, Gosztomelyben, Borogyankán vagy Ir-
pinyben – az orosz csapatok hidegvérrel tömegesen 
legyilkolt civilek sokaságát hagyták hátra. Az ott fel-
lelt tömegsírokhoz hasonlókat Európában a délszláv 
háború óta nem láthattunk, s nem véletlen, hogy a 
helyiekben a második világháború alatti német 
megszállás borzalmait idézik fel. De hasonló ütemű 
mészárlást lehet feltételezni például Mariupolban is, 
ahonnan emellett a lakosság jelentős részét Orosz-
ország belső területeire telepítették ki.

A háború több módon is jelen van a Magyaror-
szággal szomszédos területeken. A Nyugat-Ukraj-
nát ért légitámadások miatt szinte nincs olyan nap, 
amikor ne rendelnének el légiriadót a kárpátaljai 
területen. A 21. századot jelzi, hogy ekkor már nem 
csak a nagyobb települések – a második világháború 
óta némán álló – szirénái jeleznek, hanem egy mo-
bilapplikáció is figyelmezteti az itteni lakosokat. A 
tavaszi ünnepnapokra ugyancsak rányomta bélyegét 
a háború. Az orosz terrorbombázásoktól tartva kijá-
rási tilalmat rendeltek el az ortodox húsvét idejére, 

Az orosz–ukrán háború fejleményei 
Kárpátaljáról nézve

míg május 8–9-én gyülekezési tilalmat hirdettek meg 
Kárpátalján is. 

Sajnos a félelmek nem voltak valótlanok, és az ag-
resszió 69. napján, május 3-án a háború közvetlenül 
is elérte Kárpátalját. A volóci vasútállomás transzfor-
mátortelepét érte orosz rakétatámadás. A robbanás 
órákra késleltette a vonatközlekedést, a keletkező 
tüzet órákon keresztül oltották, a környező házak 
ablakai 500 méteres körzetben betörtek, több ott-
honban a gázszolgáltatás is megszűnt.

A mindennapi élet más területein is jelen van a 
háború. Habár a kormány stabilizálta a hrivnyát más 
valutákkal szemben, rendkívüli mértékben drágul 
minden a boltokban. Nem egyszer lehet azt tapasztal-
ni, hogy a kasszánál derül ki, hogy a polcokon vagy 
a termékeken feltüntetett ár már nem érvényes: a 
kitétel óta már drágultak. Emellett egyre több helyen 
megjelenik az áru-, s különösen az üzemanyaghiány 
problémája. Mindenesetre szükséges leszögezni, a 
kezdeti félelmek ellenére mind a közszolgáltatások, 
mind az élelmiszer- és gyógyszerellátás folyamatos.

Emellett az ukrajnai menekültkérdés is érinti 
a határmenti területet. Csak Munkácson eddig 23 
ezer, Ungváron több mint 60 ezer belső menekültet 
vettek nyilvántartásba. Kárpátalja és Románia felől 
ugyancsak folyamatosan lépik át a magyar határt a 
háború elől menekülők, számuk megközelíti már a 
680 ezret. A helyzet javulását viszont mégiscsak jelzi 
az a tény, hogy az ukrán határőrség tájékoztatása 
szerint az utóbbi napokban már többen tértek haza, 
mind amennyien elhagyták Ukrajnát. Ugyanakkor a 
felszabadított területekre a hatóságok még nem taná-
csolják a visszatérést. Az orosz támadások veszélyén 
túl az agresszorok által kiürített területeken meg-
semmisített infrastruktúrát, lerombolt, kifosztott, 
s nem egyszer aláaknázott épületeket találtak. Így 
az ország teljes felszabadítása esetén is alighanem 
hónapokig a kárpátaljai mindennapokhoz hozzátar-
toznak a menekültek.

A háborúnak sajnos nem látszik még a vége. Fo-
lyamatosak a harcok keleten és a tengeren, éjjelente 
rakétatámadások rázzák Nyugat- és Közép-Ukrajna 
városait. Az ukrán lakosság és hadsereg magas mo-
ráljának és a már beérkező nyugati fegyvereknek 
köszönhetően Ukrajna immár hatékonyan tud har-
colni, sőt ellentámadásokat is tud indítani az orosz 
haderő ellen, de a béke – vagy legalábbis fegyver-
szünet – megkötése még nincs a láthatáron. Nem vé-
letlen, hogy a korábbi 30 nappal szemben immár 90 
nappal, augusztus végéig hosszabbítja meg a Legfelső 
Tanács a hadiállapotot. PaLádi renáta

T-betűs pávaszem (Aglia tau)

Adott pillanatban koalíciós válsággal is fenyege-
tett a román jégkorong-válogatott magyar tagjai-
nak ljubljanai „függelemsértése”. Mint ismeretes, a 
Szlovéniában rendezett Divízió 1/A-világbajnokság 
zárónapján játszott, 4:2-es magyar győzelemmel 
végződött magyar–román mérkőzés végén a román 
csapat székelyföldi játékosai az egyesült szurkoló-
táborokkal együtt énekelték a székely himnuszt. 
Hogy a román sajtó botrányos, a román nemzeti 
szimbólumokat meggyalázó cselekedetnek minősí-
tette az esetet, önmagában nem lenne újdonság, más 
dimenzióba helyezte viszont az esetet a politikusok 
felháborodása. Az ügyben elsőként megszólaló Sorin 
Grindeanu, szociáldemokrata közlekedési minisz-
ter, korábbi miniszterelnök gyalázatosnak nevezte 
a gesztust, felszólította a szakszövetséget és Novák 
Károly Eduárd sportminisztert a játékosok megfelelő 
mértékű szankcionálására. „Aki nem tiszteli Romá-
niát, nincs mit keresnie piros-sárga-kék mezben!” – 
dörgött Grindeanu a közösségi médiában közzétett 
bejegyzésében. 

A szélsőségesen nacionalista Románok Egyesü-
léséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion is 
elítélte a székelyföldi jégkorongozók gesztusát. A 
politikus azt is megengedhetetlennek nevezte, hogy 
miután a mérkőzés végén lejátszották a magyar him-
nuszt, majd a szurkolók a játékosokkal együtt eléne-
kelték a székely himnuszt, a rendezők elmulasztották 
lejátszani a román himnuszt. A már több alkalom-
mal is „öngólt” lövő Simionról nem tudjuk eldön-
teni: valóban fogalma sincs, vagy csak egyszerűen 
elhallgatta, hogy a jégkorong-mérkőzések végén a 
győztes nemzet himnusza csendül fel. A parlamenti 
többséget alkotó kormánykoalíció-tag, a Szociálde-
mokrata Párt elnöke, Marcel Ciolacu is tűrhetetlen 
provokációnak nevezte a szlovéniai eseményeket, és 
késznek mutatkozott a koalíció – amelynek a magya-
rok pártja, az RMDSZ is tagja – elé vinni az ügyet. A 
liberálisok Tánczos Barna, Románia környezetvé-
delmi miniszterének lemondását követelték, aki a 
Csíkszeredai Sportklub mezében, szalmakalappal a 
fején szurkolt a drukkertenger közepén.

Ha a politikusi felzúdulás lassan alább is hagyott, 
a sportszakmai szervezetek nem tudják elengedni a 
gumicsontot. Miután a játékosokat a jégen mutatott 
teljesítményük alapján – a román válogatott visz-
szaesett a harmadik értékcsoportba – egyenesen 
haza árulással vádolták meg, a Román Jégkorong 
Szövetség elnöke, Alexandru Hălăucă bejelentette: 

„Hazaáruló” székely jégkorongozók
sürgősen összehívja az ügyvezető testületet, hogy 
vizsgálják a videofelvételeket, amelyek tanúsága sze-
rint a román válogatott magyar nemzetiségű tagjai 
is együtt éneklik a székely himnuszt a magyar válo-
gatott játékosaival és a magyar – no meg a Székely-
földről érkező – szurkolókkal. A sietség azonban 
több akadályba is ütközött: egyrészt nem tartották 
be az összehívás törvényi feltételeit, másrészt az el-
nökség néhány, épp a Duna-deltában pecázó tagját 
egyszerűen nem érték utol. Így aztán az ülést lap-
zártánk utánra, május 24-re hívták össze, a várható 
büntetés variációi azonban kiszivárogtak. Ezek sze-
rint arra készülnek, hogy megtiltsák az erdélyi csa-
patoknak a közös magyar–román bajnokságban, az 
Erste Ligában való részvételt. Plusz egy évre eltiltják 
a válogatottbeli szerepléstől azokat a játékosokat, 
akik a magyarok elleni vesztes világbajnoki meccset 
követően végighallgatták-végigénekelték a mintegy 
kétezres szurkolói tábor előadásában felzendülő szé-
kely himnuszt. Miközben messze nem egyértelmű, 
milyen jogalapon szabhatnák ki ezeket a büntetése-
ket, tekintve, hogy a szervezet szabályzatában csak a 
Románia jelképeire vonatkozó utalás szerepel.

A politikai támadásra az RMDSZ Csoma Botond 
képviselőházi frakcióvezetőjének parlamenti felszó-
lalásban reagált. „Számomra felfoghatatlan, hogy ma, 
amikor a keleti szomszédunkban háború dúl, gazda-
sági válság sújtja a térséget, az ország elöljáróinak az 
a legnagyobb problémájuk, hogy a hokiválogatott né-
hány tagja spontánul elénekelte a székely himnuszt a 
Ljubljanában rendezett jégkorong-világbajnokságon. 
A spontán éneklésért sem a szakszövetség, sem a mi-
nisztérium nem vonhatja felelősségre a játékosokat. 
És nem a sportminiszternek kell ezért magyarázatot 
adnia, mint ahogyan a szállításügyi minisztert sem 
terheli felelősség, hogy a vonaton a jegyellenőr és 
az utasok mit dalolnak” – fogalmazott a kolozsvári 
politikus.

A legszomorúbb a történetben, hogy a román 
történelmi közszemléleten a jelek szerint nem fog 
az idő, még kevésbé a történelmi realitások. Márpe-
dig azok, akik egy olyan, Románia szívében fekvő, 
12 ezer négyzetkilométernyi földrajzi-történelmi 
tájegységen élnek, ahol a 2011-es népszámláláskor 
„megtalált” 810 367 személyből 581 159 magyar, 
minden háttérszempont ellenére is nehezen vise-
lik – és nemcsak ők –, hogy otthonuk nem létezik a 
romániai hivatalos közbeszéd számára. Legfeljebb 
„úgynevezett” Székelyföld státusban. Csinta saMu

Kora tavaszból lassan kora nyárba fordul-
tunk, hosszú hetek teltek el az április 3-i szer-
biai parlamenti, fővárosi és államfőválasztás 
óta – azonban a választási folyamat még mindig 
nem zárult le. Egyes helyeken ugyanis „újrázni” 
kellett, azaz meg kellett ismételni az előreho-
zott országos, illetve a köztársaságielnök-vá-
lasztást azokon a szavazóhelyeken, ahol nem 
tudták megállapítani a szavazás végeredményét 
vagy szabálytalanságok merültek fel. Május 9-én 
született meg a szerbiai elnökválasztás, illetve a 
belgrádi önkormányzati választás végleges ered-
ménye, Aleksandar Vučić a voksok 58,59 száza-
lékával május 31-én letette az államfői esküt és 
megkezdhette második államfői mandátumát. 

A Szerb Haladó Párt köré tömörült koalíció-
nak sikerült megszereznie a többséget a szerb 
fővárosban. Ami a képviselőházi választásokat 
illeti, a végleges eredmények jóval később derül-
tek ki – egy dél-szerbiai város, Bujanovac egyet-
lenegy szavazóhelyén az április 28-i megismételt 
választást sem ismerte el a Köztársasági Válasz-
tási Bizottság, miután bejelentés érkezett, hogy 
valaki megfelelő személyes dokumentum nélkül 
voksolt. Az ügyet kivizsgálták, így 37 nappal a 
választások eredeti dátuma után, május 9-én új 
szavazást rendeltek el. A cirkusz viszont nem hat 
ki a végeredményre, hiszen mindössze valami-
vel tömm mint ezer szavazópolgárt érint, így az 
Aleksandar Vučić fémjelezte Szerb Haladó Párt 
marad hatalmon Szerbiában, s az egyetlen biztos 
dolog, hogy a Pásztor István vezette Vajdasági 
Magyar Szövetség partnere lesz a továbbiakban 
is – hogy milyen formában, az egyelőre még a 
jövő zenéje. A VMSZ április 3-a egyik nyertese 
– fogalmazott a pártelnök. A magyar pártnak 
az önálló frakció megalakításához szükséges 
öt mandátuma lesz, kiválóan tudta mozgósíta-
ni szavazótáborát, így megőrizte legitimitását. 
Minden egyéb bizonytalan, hiszen a választás 
éjszakáját követően gyökeresen megváltozott a 

politikai színtér, megszűnt a Szerb Haladó Párt 
dominanciája, egyedül nem tud kormányozni, 
az alig 43 százalékos támogatottság mandátu-
mokra leosztva 120 helyet biztosít számára a 
250 fős parlamentben, ami nem elegendő ah-
hoz, hogy önállóan többséget tudjon alkotni. 
A köztársasági parlamentbe hét többségi lista 
jutott be – köztük több szélsőjobboldali, illetve 
egy új zöld formáció – és öt nemzeti kisebbségi 
lista politizál majd a jövőben országos szinten. 
Matematikailag a haladóknak szoros többsége 
lehetne a VMSZ-szel – ám politikailag a dolog 
nem ilyen egyszerű. Nyár közepére talán oko-
sabbak leszünk. 

Mindenesetre a szerbiai átlagpolgár feje 
nem a korán beköszöntött hőségtől, és nem is a 
kormány alakítástól fő – sokkal inkább az egekbe 
szökő áraktól és az energiaválságtól. A benzin 
szinte megfizethetetlen, az áram akár 30 száza-
lékkal is drágulhat a közeljövőben, a gázellátás 
a téli hónapokra bizonytalan, a szakszervezetek 
máris a minimálbér emelését követelik a fogyasz-
tói kosár árának drasztikus növekedése miatt. 

S mintha a politikai, gazdasági és egziszten-
ciális bizonytalanság nem okozna elég gondot 
és borút, Damoklész kardjaként lebeg a szerbi-
aiak feje felett a kötelező sorkatonai szolgálat 
visszaállításának egyre bizonyosabbnak tűnő 
lehetősége, ami a kilencvenes évek traumái után 
a legtöbb emberben ellenérzést, tiltakozást vált 
ki, a véres jugoszláv „testvérháborúkat” csak hír-
ből vagy még abból sem ismerő fiatalok pedig 
korunk énközpontú értékrendjének megcsúfolá-
sát és szabadságjogaik korlátozását látják a sor-
katonaság intézményében. Nincs új a nap alatt 
– így ennek felvetése sem számít újdonságnak, 
Szerbiában időről időre feldobják a témát, mió-
ta az ország 2011. január elsején megszüntette 
a sorozást, és csak az áll katonának, aki szeret-
ne. Azonban a sorkatonai kötelezettség vissza-
állításának lehetősége kapcsán még soha nem 

SzerBiA: Aki nem lép egyszerre

a XX. század egyik LegjeLentőseBB – vaLóBan éLet adó 
– eszméjének a népi írók Kert-Magyarország gondola-
tát tartom. Somogyi Imre 1942-ben megjelent, majd a 
háború után újra kiadott Kert-Magyarország felé című 
könyve paraszti hagyományainkat, „a föld népe” és 
a magyarság egészének életlehetőségeit számba véve 
reális jövőképet adott. Aztán jött a Rákosi-rendszer, 
majd a Kádár-korszak, és ez a kép darabokra tört, de 
az álom és a hit, hogy ami jó, az valósággá válhat, 
sokak lelkében megmaradt.

Családunk élete, ameddig csak őrizte az emlékezet, 
a tanyákhoz kötődött. 

Hetényi- és MikLa-Puszta negyven tanyájáBóL Mára 
egyetlenegy maradt, a sógorom nagyszüleié, amit a 
család felújított. A tanyai iskola helyét, ahol Kamondy 
Kálmán néptanító csaknem negyven éven át nevelte 
a pusztai nebulókat – apám, anyám után nekem és a 
húgomnak is tanítója volt – kereszt jelzi a szántóföl-
dön. Oda teszi le a virágait, aki arra jár, s amikor a 
faluban – Dunatetétlenen – egyik ismerősöm az utcán 
beszélgetve azt mondja: „Tudod az a baj, hogy tanyá-
sodunk...” – elszorul a szívem. Mert 1945–48 között 
még közel 80 ezer tanya épült Magyarországon, és a 
tanyai gazdálkodás az alföldi mezőgazdaság modelljé-
nek számított. Azokban az években még 70–80 gyerek 
tanult a hetényi-pusztai iskolában, ma a faluban az 
alsó tagozatban és az óvodában is jó, ha 15-en vannak 
(a felsősöket már a 60-as évek közepén „elvitték”, ma 
is a 12 kilométerre levő szomszéd nagyközségbe jár-
nak). Munkahely alig van – ami megvolt a téeszben, 
annak nagy része is odalett az átalakuláskor, a 90-es 
években.

a tanyaviLágávaL együtt töBB Mint ezer Lakója voLt 
Dunatetétlennek, a falu lélekszáma most a félezret 
sem éri el. Ezért mondja ismerősöm, hogy „tanyáso-
dunk”, a valaha oly pozitív tartalmú, annyi és annyi 
ember számára az életet jelentő kifejezésből így lett 
borús, kilátástalanságról árulkodó szó.

váLtozást azonBan Csak önMagunktóL reMéLHetünk, 
s jó, ha ezért nem ellenszélben kell küzdenünk. Or-
bán Viktor miniszterelnök 2018-ban meghirdette a 
Magyar Falu Programot, amely 2019-ben elindult. 
A végrehajtását megelőzte egy egyeztetésekkel teli 
időszak, településvezetők, egyházi és civil szerveze-
tek, önkormányzati szövetségek képviselői és sokan 
mások mondtak véleményt arról, hogy a falvak la-
kóit hogyan szolgálhatja leginkább a program. Nagy 
hangsúlyt kapott a helyi életminőség javítása, a falvak 
évtizedek óta tartó népességcsökkenésének megál-
lítása, vagy éppen az alapvető, minőségi közszolgál-
tatások elérhetőségének lehetővé tétele valamennyi 
településen. 

a Magyar FaLu PrograM kezdetBen HároM PiLLérre 
támaszkodott. Az első a pályázati alprogram, me-
lyen keresztül megújulhatnak a falusi intézmények, 
például orvosi rendelők, óvoda- és iskolaépületek, 
faluházak, közösségi terek, de utcák rendbehozata-
lára, kerékpárutak építésére, játszóterek kialakítá-
sára, szolgálati lakások építésére is pályázhatnak a 
kedvezményezettek. A másik pillér a falusi CSOK – a 
családi otthonteremtési kedvezmény –, amely a fiatal 
párok otthonteremtéséhez nyújt segítséget, vissza-
csábítva őket a falvakba. A harmadik pedig a falusi 
útalap, amely a mellékutak állapotának javításával 
teszi biztonságosabbá és gyorsabbá a mindennapos 
közlekedést a kistelepüléseken élők számára. A prog-
ram nagyon hamar népszerűvé vált, és sokaknak visz-
szaadta a falusi létbe vetett hitet. A kormány három év 
alatt csaknem 40 milliárd forintot fordított egyházi és 
önkormányzati közösségi terek kialakítására, felújítá-
sára. Több mint 22 milliárd forintból egyészségügyi 
fejlesztéseket támogatott, köztük orvosi eszközök be-
szerzését, orvosi rendelők felújítását, orvosi szolgá-
lati lakások építését. Több mint 700 falusi óvoda- és 
iskolaépület újult meg, közel ezer település vásárol-
hatott új falubuszt, és több mint 17 milliárd forint-
ból szerezhettek be a falvak kommunális eszközöket, 
melyek segítik a rendezett településkép kialakítását. 
Több mint 700 nyertes pályázat teremtett forrást az 
önkormányzatok számára faluházak felújítására, több 
mint 15 milliárd forint értékben. Eddig több mint 50 
milliárd forint érkezett a kistelepülésekre utcák, hi-
dak, kerékpárutak, járdák felújítására, építésére.

a PrograM induLása óta összesen töBB Mint 23 ezer 
nyertes pályázat keretében több mint 200 milliárd 
forint támogatást kaptak a hazai kistelepülési ön-
kormányzatok, a falvakban működő egyházközsé-
gek, a tankerületi központok és a civil szervezetek. 
A jogosult települések több mint 99 százaléka nyert 
már valamilyen pályázatot. A Magyar Falu Program 
évről évre bővül. Tavaly újdonság volt a kistelepülési 
rendezvények támogatása a közösségi és a kulturá-
lis élet újraindításához. A program gazdagodott egy 
negyedik pillérrel: a piaci szereplők támogatásával. 
Ide tartozik a falusi kisboltok megerősítése és újak 
nyitása. Körülbelül 300 kétezres lélekszámúnál ki-
sebb településen évek vagy akár évtizedek óta nem 
üzemelt kisbolt, a meglévő üzletek nagy része pedig 

tartós létbizonytalansággal küszködött. A falvakban 
élők jogos igénye, hogy az alapvető élelmiszerekért – 
túl azon, amit megtermelnek – ne kelljen nagyobb te-
lepülésekre elutazni, hanem helyben is meg lehessen 
kapni, a kormány ezért úgy döntött, hogy támogatja 
egyrészt új üzletek nyitását, másrészt meglévő bol-
tok fejlesztését, felújítását. Több mint 1400 működő 
kisbolt részesült vissza nem térítendő állami támo-
gatásban, és több mint 120 új bolt nyílhat meg. Az 
üzletek jelentős részében vény nélküli gyógyszerek 
és postai szolgáltatások is elérhetők lesznek. Új elem 
a kistelepüléseken működő kisvállalkozások segítése 
és ezek újraindulásának támogatása is, 2021-ben több 
mint 42 milliárd forintot fordított erre a kormány, 
amelyből 4500 nyertes pályázó részesült. Az össze-
get telephely-fejlesztésre, eszközbeszerzésre, mun-
kabér-támogatásra fordíthatják. Ez év februárjától 
pedig 30 milliárd vissza nem térítendő támogatásra 
pályázhattak a mikrovállalkozások. Bekerült a tá-
mogatandó célok közé a bölcsődeépületek felújítása, 
fogászati kezelőegységek beszerzése, vízelvezető csa-
tornarendszerek építése, korszerűsítése, kommunális 
eszközök, gépjárművek tárolására gépszínek építése.

aHHoz, Hogy a FaLun éLő eMBerek ne érezzék eLszigeteLve 
magukat, a helyi boltokhoz hasonlóan igen fontos a 
mellékutak állapota, hiszen nem mindegy, hogy va-
laki milyen minőségű úton, mennyi idő alatt jut el 
naponta a munkahelyére, vagy ha éppen ügyet intézni 
indul a legközelebbi járásközpontba. A falusi útalap 
keretében a 2019-től 2021 végéig tartó időszakban 
közel 3000 kilométer mellékút újult meg, 2022-ben 
pedig további 1000-1500 kilométer alacsonyabb ren-
dű út kerülhet sorra. Kétmilliárd forintból megújul 
13 falusi vasútállomás meglévő utasforgalmi épülete 
és annak környezete, 11 faluban pedig új, korszerű 
állomásépületet adnak át.

BeszáMoLónk neM terjedHet ki a Magyar FaLu PrograM 
minden részletére, de az évről évre növekvő források 
összege mutatja, hogy a kormány milyen fontosnak 
tartja a falun élők sorsát. A 2019-es évben a program 
150 milliárd forintos költségvetéssel indult, 2020-
ban az összeg 210 milliárd forint fölött volt, 2021-ben 
pedig már több mint 270 milliárd forint állt rendel-
kezésre. Az idén várhatóan a 300 milliárd forintot 
is meghaladhatja a támogatások összege, amellyel a 
Magyar Falu Program összköltségvetése lassan eléri 
az 1000 milliárd forintot.

Mindaz, aMi naPjainkBan a Magyar FaLvakBan történik, 
nemcsak a vidék, hanem az egész ország jövőjét meg-
határozza. A vidék közhaszna – szellemi-lelki, erkölcsi 
értelemben is – mindannyiunk haszna, határon innen 
és túl. Ezért is fontos, hogy a Magyar Falu Program a 
média révén még nagyobb nyilvánosságot kapjon. Az 
érdeklődés igen erős, mutatja ezt többek közt a 2022-
es Szabad Föld Kalendárium Gyopáros Alpárral – a 
Magyar Falu Program kormánybiztosával – készített 
nagyinterjújának fogadtatása, vagy a Szabad Föld-
ben és más lapokban nemrég megjelent Magyar falu 
melléklet, amelyhez nagyon sok hozzászólás érkezett. 
(Beszámolónkhoz felhasználtuk az interjút és a mel-
lékletben írottakat.)

az oLvasói reakCiók zöMéBőL is kitűnik, Hogy a prog-
ram nagyrészt beváltotta a hozzá fűzött reményeket. 
A kormány intézkedései révén mára eljutottunk odá-
ig, hogy a korábbi két és fél ezer csökkenő népességű 
településből ezerben ismét nő a lakosság lélekszáma, 
s a növekedés a tanyavilágban is megindult. Ide tar-
tozik, hogy míg tizenkét éve öt tervezett gyerekből 
három született meg, ma már négy – a többgyermekes 
családok közül sokan szeretnének falun élni, s ebben 
segíti őket a falusi CSOK. A faluprogram mindezen túl 
erősítheti az összefogást falvainkban, mert közelebb 
hozza egymáshoz azokat, akik nem érik be a panasz-
kodással, hanem a közös célokhoz társakat keresnek, 
közösséget építenek.

a „kert-FaLuig” és a kert-Magyarországig azonBan 
érzéseim szerint még hosszú és küzdelmes az út. 
Parlagon állnak kertek, üresek az ólak és az istállók 
sokfelé, jószágot a határban alig látni. Egy öreg ta-
nya idős, munkában megfáradt, tisztességben megő-
szült lakója pár éve azt mondta nekem: „Elszokott a 
paraszttól a politika.” Jó magam ma már úgy látom: 
hál’ istennek kezd „visszaszokni”. Reményeim szerint 
eljön az az idő, amikor őseink nemzedékről nemze-
dékre öröklődő tudását ötvözni tudjuk a tudomány 
mai eredményeivel. Úgy gondolom, nemcsak az egye-
temeken, de iskoláinkban minden szinten nagyobb 
szerepet kell kapnia a „helyi tudásnak”, amely az 
életet adó földből ered. A föld szeretete és a munka 
becsülete, a környezetünk és az embertársaink iránt 
érzett felelősség csodát tehet.

kívánoM, Hogy váLjék vaLóra ez az áLoM, és Legyen 
jó gazdája nálunk minden négyzetméter földnek. Ad-
jon életet a jól megművelt kert, a határ, a táj minden 
magyarnak!

duLai sándor

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem nyugalmazott  
tanára, a Szabad Föld (a magyar vidék lapja) szerkesztője

Kert-Magyarország, kert-falu felé PálYáZatOK MiNt ErőfOrráS 
A magyar Falu Program egy nyugat-magyarországi 

település példáján
Pereszteg Magyarország észak-nyugati HatárszéLének 

települése. A legközelebbi város Sopron, az 1500 fős 
településünk a Győr felé tartó 85-ös, és a Balaton felé 
tartó 84-es főutak között bújik meg csendesen. A ta-
valy átadott M85-ös gyorsforgalmi út sokat javított a 
régió közlekedési problémáin, és településünket is 
vonzóbbá teszi a közeli csatlakozási lehetőség. Auszt-
ria közelsége meghatározó tényező, annak minden 
elemével, előnyeivel és problémáival együtt is. A mun-
kaképes lakosság zöme a határon túl talál munkát, 
jelentős az idénymunkát vállalók száma, és jelentős 
a szabadidejükben – hétvégéjük, szabadságuk, sza-
badnapjaik terhére – munkát vállalók száma is. A 
rendszerváltás óta eltelt időszak alatt bekövetkezett 
mindkét oldali szigorítások hatására ma már kizáró-
lag hivatalos a munkavállalás. Ezáltal a bér mellett 
a magasabb színvonalú egészségügyi ellátás, a gyer-
mekvállalást segítő ellátások, és a majdani nyugdíj 
is elérhetők, igénybe vehetők. A nagyobbik unokám 
ausztriai kórházban született. A magasabb jövedelem 
láthatóan és érezhetően nívósabb életminőséggel pá-
rosul. A kint dolgozók portái rendezettek, felújítottak, 
a fiatalok újat építettek. Lakókörnyezetükben, életmód-
jukban is a nyugati mintát követik. Igényesek, szaba-
didejüket családjukra és kedvteléseikre fordítják. A 
munkájuk során tapasztalt munkamorál, a szakmai 
ismeretek, technológiák rajtuk keresztül is kedvező 
hatással voltak a helyi iparosokra, szolgáltatókra, mes-
teremberekre. Gyakorlatilag nincs munkanélküliség, 
melynek kedvező hatása, hogy a szociális szolgáltatá-
sok terhei sem nyomják önkormányzatunk vállát. 

a HatárForgaLoM két irányú. Az osztrákok a ked-
vezőbb árú hazai szolgáltatásokért jönnek Magyar-
országra. Fogorvosok, magánrendelések, fodrászok, 
kozmetikusok, butikok, a nagyáruházak, éttermek 
várják az euróval fizető vendégeket. A jellemzően 
városi szolgáltatások árai a környező településekére 
is kihatottak. Minden drágább lett, és egyre drágább. 
A fizetőképes kereslet folyamatosan és meredeken 
emeli a telek és ingatlan árakat, a szolgáltatások árát. 
A hazai munkaadók Ausztria elszívó ereje miatt ál-
landó szakemberhiánnyal küzdenek, megtartásuk a 
bérszínvonal különbségei miatt nehéz. A hazai bérből 
és fizetésből élők lépéshátrányban vannak, a vágyott 
életszínvonal a lakhatás körülményeinek megterem-
tése, javítása lényegesen nehezebb.

a járuLékos Hátrányok MeLLett is a régió Hasznot Húz 
a nyugati szomszédságból. Fejlődik, polgárai gyarapod-
nak, infrastruktúrája javul, kultúrája gazdagodik.

teLePüLésünk FejLődése két aLaPvető PiLLérre tá-
maszkodhat, a saját erőre és a rendelkezésre álló 
pályázati forrásokra. A saját erő is állhat két további 
összetevőből. Biztosítható az önkormányzat költség-
vetéséből, másrészt külön megállapodás megkötésé-
vel kérhető a fejlesztésben érintett polgároktól, ingat-
lantulajdonosoktól is hozzájárulás. Településünk ese-
tében erre még nem volt példa, de a teljesség kedvéért 
meg kell jegyezni, hogy van város, ahol az ingatlantu-
lajdonosok hozzájárulnak utcájuk portalanításához, 
aszfaltozásához. Hasonlóan hozzájárulás kérhető az 
újonnan kialakítandó telektömbök kialakításához, 
az infrastruktúra kiépítéséhez. A fejlett nyugati ré-
gió településeként, a helyi jól teljesítő adófizetőink 
forintjai adják fejlesztési forrásaink saját részét. A 
másik, – és az utóbbi tíz évben fejlesztési forrása-
ink jelentősebb része – kormányzati támogatásként 
érkezik településünkre. A pályázati forrásrendszer 
folyamatos átalakuláson ment keresztül a rendszer-
váltás óta. Tizenkét éve regnáló polgármesterként 
inkább erre az időszakra van rálátásom. Az Európai 
Uniós források az úgynevezett Operatív Programok 
keretében kerültek elosztásra regionális bontásban. 
Településünk a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 
kiírásai közül választhatott. Alapvetően infrastruk-
turális beruházást valósíthattunk meg segítségével. 
Méretére jellemző, hogy akkori költségvetésünknek 
mintegy harmadát jelentette ez a beruházás, a felújí-
tott csapadékvíz-elvezető rendszer pedig összhálóza-
tunk mintegy ötödét érintette. Az elnyert 67 millió 
forint támogatás utófinanszírozott volt, és tíz millió 
forint önerőt tartalmazott. A vállalkozó megelőlegez-
te a beruházás első szakaszát, melyet a teljesítés után 
számlázhatott. Ennek elbírálása után történt meg az 
első kifizetés, folytatódott a munka a beruházás tel-
jes megvalósulásáig, melyet végszámla, és annak el-
bírálása utáni teljes kifizetés zárhatott. Az Operatív 
Programok közül leginkább a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program, (röviden TOP, majd később 
TOP Plusz) és a Vidékfejlesztési Program (VP) pályáza-
tait célozhattuk meg, de közvetlenül gyarapodtunk a 
gazdasági szereplők által, az egyházközségek által, a 
civil szervezetek által, a közszféra által, a közoktatási 
intézmények által pályázható Operatív Programok 
pályázati forrásai révén is. Ezek 100% támogatási in-
tenzitásúak, tehát nem igényelnek önerőt. Az elnyert 
pénzösszeg a támogatási szerződés megkötése után 

gyakorlatilag a számlánkra kerül, felhasználható. A 
kivitelező 30% előleg igénylésével kezdheti el a mun-
kát, részszámlák kifizetésének sincs akadálya. A TOP 
lehetőségeit kihasználva tudtunk kerékpárutat épí-
teni – új híddal a helyi patakunk, az Ikva felett (87 
millió Ft), építhettünk új mini bölcsődét (65 millió 
Ft), végrehajthattunk energetikai korszerűsítéseket 
hivatalunk és az óvoda épületén (67 millió Ft).  Ez a 
támogatási szerkezet a Magyar Falu Program pályá-
zatai esetében is, mely 2018 évi meghirdetése és 2019 
évi elérhetősége óta mind társadalmi, mind pedig te-
lepülési szinten is az egyik legsikeresebb. A kormány 
vidékfejlesztési politikájának megerősítéseként jött 
létre, megjelenése óta mind az elérhető források, 
mind pedig tartalmában is bővült. A kormány az 
5000 fő lélekszám alatti kistelepülések megerősíté-
sét és fejlesztését, a helyi életminőség javítását és a 
lakosság elvándorlásának megállítását fogalmazta 
meg. Magyarországon jelenleg 3155 település talál-
ható, melyből az 5000 fő alattiak száma 2867. Ha-
zánk teljes népességét tekintve, annak nagyjából 
egyharmada él ezeken a településeken. Az elmúlt 
három évben 600 milliárd forint került felhaszná-
lásra az országban. 2022. évben 14 pályázati kiírás 
jelent meg. A pályázók köre lehet az önkormányzat, 
civil szervezetek, egyházközségek, vállalkozók. A 
támogatási összeg maximuma kiírásonként más és 
más, útfelújításra akár 50 millió forint, kommunális 
eszközök beszerzésére 15 millió forint igényelhető. 
Pereszteg sikeresen pályázott a Magyar Falu Program 
keretén belül is. Az elmúlt években járdafelújításhoz, 
orvosi eszköz beszerzéséhez, óvodai udvari játékok 
telepítéséhez, a falugondnoki szolgálat elindításához, 
és ahhoz kapcsolódóan 9 fős busz beszerzéséhez, a te-
lepülés belterületeinek karbantartásához szükséges 
kommunális eszközök vásárlásához, útfelújításhoz 
nyújtottunk be pályázatokat, és kicsivel több, mint 
100 millió forint kormányzati támogatásban része-
sültünk. Ez az önkormányzat által beadott pályáza-
tokat jelenti. Sikeresen pályáztak emellett önkéntes 
tűzoltóink (5 millió Ft), a helyi bolt (24 millió Ft), az 
állami fenntartású iskola (43 millió Ft), és nincs rá-
látásom a vállalkozói szféra pályázati sikereire. Meg 
kell említenem a településünkön nem elérhető, de tár-
sadalmi hatásában jelentős és sikeres úgynevezett fa-
lusi CSOK-ot. Ez a támogatási forma az elnéptelenedő 
települések demográfiáját hivatott javítani. A Magyar 
Falu Program alprogramjaként hozta létre a kormány, 
elnevezése a családi otthonteremtési kedvezményből 
származtatható. Támogatás csak azokon a települése-
ken igényelhető, ahol a népességfogyás számszerűleg 
igazolható volt. Településünk, ha szerény mertékben 
is, de lélekszámban örvendetesen gyarapodik, ezáltal 
helyi családjaink ezzel a forrással nem számolhattak. 
Három gyermek vállalása esetén tíz millió forint visz-
sza nem térítendő támogatás mellé hasonló mértékű 
kedvezményes hitelfelvétellel teremthetett otthont, 
vásárolhatott, vagy újíthatta fel meglévő tulajdonát 
a kedvezményezetti kör.

neM Lenne teLjes a kéP a teLePüLésünkön FeLHasznáLt 
pályázati források tekintetében, ha nem említeném 
meg az eseti, a célzott támogatási formákat is. A kor-
mány adósságkonszolidáció keretében rendezte vala-
mennyi település tartozását 2014 évben. Az adósság 
nélküli települések, lélekszámuk arányában kompen-
zációhoz jutottak. Ez Pereszteg esetében kétszer 20 mil-
lió forintot jelentett, melyet útfelújításra, járdafelújítás-
ra használtunk fel 2014–16 évben. A Belügyminisztéri-
um ad lehetőséget az önkormányzati alap-feladatokkal 
kapcsolatos fejlesztések finanszírozására. Az itt elnyert 
összegeket útfelújításra, ravatalozónk felújítására, az 
orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének belső 
és külső felújítására használtuk fel. Az évek során több-
ször részesültünk rendezvénytámogatásban, néhány 
százezer, és legutóbb 1 millió forint összegben. Nem 
az önkormányzat a kérelmező, mégis közvetlenül is 
haszonélvezői vagyunk néhány pályázatnak. A községi 
könyvtár ebben a formában kapott teljes bútorzatot, 
könyvállományt, számítógépet, de példa erre a hivatal 
informatikai rendszerének korszerűsítése, ügyviteli 
szoftvereinek biztosítása is. A kormány családtámo-
gatási rendszerének több eleme, mint például a fűtés-
korszerűsítést, a hőszigetelést, az alternatív energiák 
felhasználását segítő pályázatok eredményei is telepü-
lésünk gyarapodását eredményezik.

a PáLyázati sikerek tagLaLása akár egy takaros teLePü-
Lést is vizionálhat az olvasóban, ami a magyarorszá-
gi átlagviszonyok tekintetében igaz is. Egy ausztriai 
település komfortjától azért még jócskán elmarad. 
A szomszéd kertje még egy kicsit zöldebb… A lényeg 
azonban a folyamatos fejlődésben mutatkozik meg, az 
egyes emberek jólétében, a település élhetőségében, 
az emberek boldogulásában, biztonságérzetében, kö-
zösséggyarapító értékrendjében. Ennek csak egyik, 
bár jelentős eleme a pályázat mint erőforrás.

seLLei taMás polgármester, Pereszteg 

kerültek szóba konkrét dátumok, mint most. 
Szerbia államfője a régi-új elképzelés felvetése 
kapcsán pontos információkat is közölt: esze-
rint, ha az ötlet elfogadásra talál, 2023-tól már 
küldenék a behívókat a 18–26 éves fiataloknak, 
a sorkötelesség pedig 90 napra szólna. A höl-
gyeket továbbra sem érintené, a szebbik nem 
képviselői – akárcsak eddig – szabadon eldönt-
hetnék, berukkolnak-e. Idei márciusi adatok 
szerint a szerbiai katonaság és a védelmi mi-
nisztérium kötelekében az elmúlt évtizedben 
nőtt a nők száma, a tavalyi tanév kezdetén pedig 
a katonai gimnáziumok elsőseinek több mint a 
fele volt lány. Mindenesetre a kötelező katonai 
szolgálat újrabevezetését széleskörű közvita elő-
zi majd meg – közölte az államfő. A Deutsche 
Welle egy évvel ezelőtt cikkezett a témáról, s 
akkor a következő adatokban vélte felfedezni 
az újságíró a nyomós okokat: a megelőző hét 
évben mindössze 11 ezren jelentkeztek önkén-
tes katonai szolgálatra, a hivatalos katonaság 
kötelékét pedig 1.600-an hagyták el. A Szabad 
Európa Rádió szerbiai adása nagy teret szentel 
a témának, összefoglalójukban az imént leírtak 
mellett több politikust is idéznek, az okok kö-
zött Szerbia NATO-semlegességét is megemlítik, 

illetve egy remek körkérdést is végeztek a bel-
grádiak körében – igaz, ez utóbbiból semmi új 
pro vagy kontra érv nem hangzik el a kötelező 
sorkatonai szolgálat bevezetése kapcsán, mint 
amennyit bárki, aki csak egy kicsit is jártas az 
ország történelmében, megfogalmazhat.  

Ugyanez elmondható az orosz-ukrán hábo-
rú kapcsán is – mármint az, hogy a politikusi 
megnyilatkozások, illetve a köznapi emberek 
körében végzett különböző (újságírói) körkér-
dések, ad hoc „véleménykutatások” a szokásos 
formulákat hozzák: Szerbia és a szerbiaiak (dön-
tő többsége) szereti hangoztatni oroszpártiságát, 
hiszen a történelem folyamán a szerbek annyi-
szor számíthattak Oroszországra avagy a Szov-
jetunióra és élvezhették is támogatását. Aki pe-
dig túlélte, megélte Szerbia NATO-bombázását 
1999-ben (vagy ha fiatalabb, hazafias nevelést 
kapott otthon vagy szűkebb társadalmi közegé-
ben), az mindig is kárhoztatni fogja az észak-at-
lanti szerződés szervezetét. Természetesen nem 
mindenki gondolkodik egyformán – a Balkánon 
(is) túlsúlyos a média közvéleményformáló sze-
repe és hatalma, amelyet viszont a mindenkori 
kormányzó elit irányít a háttérből.

Fehér márta
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Zöld gyík (Lacerta viridis)

Miről vall a 2021-es népszámlálás eredménye?
Nehéz pontosan megmondani, hány magyar 

él jelenleg Csehországban. A legutóbbi, 2021-es 
népszámláláson csak 5969 személy vallotta magát 
magyarnak, ami mintegy háromezerrel kevesebb, 
mint 2011-ben (8920). Az előbb említett szám azok-
ra vonatkozik, akik csak egy nemzetiséget jelöltek 
be a kérdőívben, ahol ezúttal már kettőre is volt 
lehetőség. További 2503 személy az első helyen 
bejelölt magyar után egy második nemzetiséget is 
megadott. Tekintettel arra, hogy korábban a kér-
dőívekben mindig csak egy nemzetiséget lehetett 
megadni, még nehéz felmérni, hogyan is kell értel-
mezni az emberek által megadott két nemzetiséget.

Ha azonban a kizárólag magyar nemzetiséget, 
illetve a magyar és a második helyen még egy más 
nemzetiséget is megadó személyek számát összead-
juk, akkor a csehországi magyarok száma a 2021-es 
népszámláláson 8472. Amennyiben ezt a számot 
hasonlítjuk össze a 2011-es adattal, akkor a csehor-
szági magyarok számának csökkenése a tíz év alatt 
csak 442 személyt jelent. 

A valóságban a csökkenő tendencia jól kimu-
tatható, ha egymás mellé tesszük a legutóbbi 
három népszámlálás adatait: 1991 – 19 932 fő, 
2001 – 14 672 fő, 2011 –  8 920 fő, 2021 – 5 969 fő.  
A számok önmagukért beszélnek. 

Kicsoda, micsoda a csehországi magyar?
Tudatosítani kell, hogy a magyarok nem őshono-

sok a cseh földön, a Csehországban élő magyarok 
döntő többsége, több mint 90 százaléka a mai Szlo-
vákia magyarok lakta területeinek legkülönbözőbb 
városaiból és falvaiból származik. Magukkal hozták 
szűkebb szülőföldjük magyar kultúráját, szokása-
it, amelyek azután sajátosan ötvöződnek a helyi 
csehországi magyar közösségekben. Történelmi 
távlatokban nézve a dolgokat viszont azt is érde-
mes felidézni, hogy a magyar és a cseh királyság 
nagyjából egy időben, i. u. 1000 körül jött létre, s a 
magyarok és a csehek ezer éven át szomszédok vol-
tak. Ezen belül a Habsburgok uralma alatt, illetve 
a szovjet érában egyszerűsítve fogalmazva azonos 
államszövetségben is éltek. Ráadásul 1918 után, 
Csehszlovákia keretében hét évtizeden át a több 
mint félmilliós szlovákiai magyarságnak a cseh 
és morva föld nem volt külföld, sokan itt keresték 
megélhetésüket, itt katonáskodtak, jártak egyetem-
re, mindezek következtében itt leltek élettársra, s 
itt is maradtak. Ilyen szempontból nézve talán azt 
is mondhatnánk, hogy a csehországi magyarok a 
szlovákiai magyarság nyugati szórványát jelentik.

Külön fejezet, a szlovákiai magyarok II. világhá-
ború utáni erőszakos kitelepítése Csehországba. 
Tudni kell azt is, hogy az 1948-as kommunista hata-
lomátvétel után a mintegy 44 ezer magyar többsége 
visszatért szülőföldjére. Néhány ezren itt maradtak, 
de figyelembe véve, hogy azóta már több mint 70 év 
telt el, ma már nem sokan élnek. A mai csehországi 
magyarok nem a kitelepítettek leszármazottai, ha-

nem, amint már jeleztem az elmúlt évtizedek alatt 
különböző okokból önként itt letelepedett szlová-
kiai magyarok.  

Miután mi magyarok cseh földön nem vagyunk 
őslakosok, önálló csehországi magyar kultúráról 
nem lehet beszélni, hiszen sehol sem alkotunk 
tartósabb nagyobb, többgenerációs közösséget. A 
csehországi magyarság helyett ezért helyénvalóbb 
a csehországi magyar kifejezés használata. Nem le-
kicsinylendő dolog, hogy mindezek ellenére mégis 
képesek voltak megszervezni közösségi életüket.

Szükséges még elmondani, hogy a tartósan Cseh-
országban letelepedett magyarok mellett van az or-
szágban valószínűsíthetően még több ezer magyar, 
akiknek bekapcsolódása az itteni magyar társadal-
mi életbe minimális, s ebben változás aligha várha-
tó: a nemzetközi cégek csehországi központjaiban 
dolgozó magyarországi alkalmazottairól, illetve a 
Csehországban dolgozó ukrajnai és erdélyi magyar 
vendégmunkásokról van szó. Ez a két, a prágai la-
pokban megjelent különféle kimutatások szerint 
jelenleg több ezer főt számláló csoport – egy-két 
kivételtől eltekintve – nem érdeklődik a magyar 
társadalmi és kulturális élet iránt. Az is valószínű-
síthető, hogy nem is rendelkeznek ilyen irányú 
információkkal. A menedzserek általában néhány 
év után visszatérnek hazájukba, míg a vendégmun-
kásokat alapvetően és érthetően a kenyérkereset 
érdekli, s nem is igen van idejük mással foglalkozni. 

Magyar szervezetek, egyházak, klubok
A magyarokkal összefüggésben több szervezet-

ről, két diákklubról és két egyházról beszélhetünk 
Csehországban.  

A magyar szervezetek közül a Cseh- és Morvaor-
szági Magyarok Szövetsége (CSMMSZ) az egyetlen, 
amely országos szinten működik és jelenleg hét vá-
rosban van helyi egyesülete: Brünn, Karlovy Vary, 
Lovosice, Ostrava, Pilsen, Prága, Teplice. Alapsza-
bálya szerint teljes mértékben decentralizált szer-
vezetről van szó, melynek minden helyi egyesülete 
anyagilag önálló és saját maga szervezi programjait 
is, természetes, hogy esetenként más helyi egyesü-
letekkel karöltve. Támogatást igénylő pályázataikat 
azonban közösen, központilag nyújtják be az ille-
tékes csehországi és magyarországi fórumokhoz.   

A több száz tagú, 1990 elején létrehozott CSMMSZ 
helyi egyesületei lehetőségeikhez mérten ápolják a 
magyar kultúrát, nemzeti hagyományainkat, klub-
találkozókat, magyar  bálokat tartanak, bemutatják 
a magyar gasztronómiát. 

Külön említést érdemel még az Iglice, a prágai 
magyar szülők egylete, amely heti rendszerességgel 
anyanyelvi oktatást biztosít a gyermekeknek több 
korcsoportban óvodás kortól 18 éves korig. A ren-
des iskolát természetesen nem tudja helyettesíteni, 
nem is ez a célja, de az adott körülmények között 
rendkívül fontos és csak dicséretreméltó munkát 
végez. Az Iglicében a gyermekek kétségtelenül kap-
nak valamiféle „magyarságtudat alapot” és lehető-

mAgYArOk CSehOrSzágBAN

Az áprilisi magyar  választásokon csak sze-
mélyesen vehettem  részt, így Washington DC-
be utaztunk s ez alkalommal  interjút kértem 
Daczó Zsuzsától, az amerikai Kongresszusi 
Könyvtár magyar és román referensétől. 

A világ legnagyobb könyvtáráról megtud-
tuk, hogy 171 millió tárgyat őriz, közöttük 
könyvek, térképek, helytörténeti, történelmi, 
jogi kiadványok, kéziratok, rajzok, képek, kot-
ták, előadóművészettel kapcsolatos hang- és 
képanyagok, különleges gyűjtemények, mű-
szaki jelentések, film, tv, videó felvételek, jog-
védelmi iratok tárháza a három óriás épület-
ben és bunkerekben is elhelyezett nemzeti és 
mondhatjuk nemzetközi könyvtár. Nemzeti, 
mert minden Amerikában megjelenő könyv-
nek köteles példányát őrzi, nemzetközi pedig 
azért, mert a világ minden 16 éven felüli pol-
gára ingyen tagja lehet, és könyvtárak közötti 
kölcsönzést is lebonyolít. Az elnevezés pedig 
onnan jön, hogy a könyvtár kutató részlege az 
amerikai kongresszus képviselőinek a mun-
káját segíti, a képviselők kérdéseire szakis-
merettel válaszolnak. 

A könyvtár internetről is archivál, a kilenc-
venes évek elején, a kelet európai országok 
könyvtári anyagának digitalizálásában ko-
moly anyagi szerepet vállalt például Moszkvá-
ban is, vagy magyar a Hadtörténeti Múzeum 
anyagát is archiválta.

Munkatársai naponta 15 ezer új anyagot 
dolgoznak fel.

Jó 10 évvel korábbi látogatásunkkor Ken-
neth Nyirádytól, az Európai Szekció koráb-
bi vezetőjétől tudtuk meg, hogy őriznek itt 

A kongresszusi könyvtár magyar kincsei
Bartók gyűjteményt: személyes tárgyait, le-
velezéseit, írásait, partitúrait, csakúgy mint 
Liszt Ferenc partitúrát  és Széchenyi István 
Döblingben használt furulyája is a könyvtár 
megbecsült tárgya.

A Ritka Könyvek és Különleges Gyűjtemé-
nyek olvasótermében már előkészítették szá-
munkra  a magyar anyagokat.

Elsőként a Nekcsei Bibliát mutatták be. Az 
eredeti latin nyelvű biblia helyett egy, mai ma-
gyar nyelvű magyarázó szövegekkel bővített 
hasonmás kiadást láthattunk.

A két kötetes 1500 oldalas  illuminált kéz-
iratot éppen akkor digitalizálták.

A Kongresszusi Könyvtár több mint 1500 
biblia-kiadással rendelkezik, több mint 150 
nyelven. A gyűjtemény leghíresebb darabja a 
15. századi Gutenberg-biblia, amely állandó 
kiállításon a Könyvtár nagytermében találha-
tó. A kiállításon látható a mainzi Óriásbiblia 
is, amely szintén a 15. századból származik  
Régebbi, de kevésbé ismert a Nekcsei-Lipócz 
Biblia, amely a Magyar Királyságban készült 
a 14. században. Ezt a gyönyörűen illuszt-
rált, illuminált kéziratot feltehetően Anjou 
I. Károly uralkodása alatt Nekcsei Demeter 
Magyarország 1338-ban elhunyt főpénztár-
nokának (tárnokmester, főkincstárnok) meg-
rendelésére írták. 

A különleges könyvek nagy szertartással 
érkeztek, először a mérettől függően az áll-
ványokat helyezték elénk aztán a könyvek 
majd a lapokat leszorító zsákok érkeztek. A 15. 
századi magyar történetíró-jogász Thuróczy 
János féle krónikát fehér pamut kesztyűvel 

Bécsi Napló (B.N.): Németországban születtél és 
német állampolgár vagy. A magyar és a német nyelv 
mit jelent neked?

Mozga Dániel (M.D.): Ez jó „Mischung”. A szüleim 
magyarok, édesapám Budapestről; édesanyám Balas-
sagyarmatról. Otthon magyarul beszéltünk, de két kü-
lönböző kultúrával nőttem fel. Dortmund környékén, 
ahol kevés magyar élt. 13 éves voltam mikor Bécsbe 
költöztünk, mert itt folytattam az iskolát. Kicsit más 
volt, amikor ide érkeztem 2003-ban. Bécsben itt-ott 
hallottam már magyar beszédet. A bécsi németet meg 
kellett szoknom, mert amit Németországban beszélnek, 
különbözik az itteni némettől.

B.N.: Amikor a tinédzser Dani megérkezett Bécs-
be, neki mennyire volt egyértelmű, hogy ügyvéd akar 
lenni?

MD: Németországban, ha megvan az érettségi, akkor  
nem lehet egyszerűen kiválasztani az egyetemet, ahol 
tanulni akar az ember, hanem az érettségitől függően 
kell beadni pályázatokat különböző egyetemekre. Ez 
numerus clausus rendszer és ennek megfelelően elő-
fordulhat, hogyha a családban két-három gyerek van és 
mind egyetemre megy, szétválik a család, mert az egyik 
északra, a másik délre megy, a harmadik meg esetleg 
otthon marad. Van egy 3 évvel idősebb nővérem, és 
nagy előnynek tekintettük, hogy Ausztriában nincs 
numerus clausus. Nem attól függ, hogy felvesznek-e az 
egyetemre vagy sem, hogy mennyire voltál tehetséges 
a gimnáziumban és hogy milyen jegyeid voltak az érett-
ségin. A legfontosabb az, hogy meglegyen! Van egy-két 
kivétel, például az orvosi egyetemen, ott léteznek felvé-
teli vizsgák. De jogra a Bécsi Juridicum-on igazából egy 
EU tagállami érettségivel lehet máig problémamentesen 
pályázni. Matekból  és fizikából nem vagyok jó, de jól 
tudtam írni, beszélni és az emberekkel együttműköd-
ni, ezért gondoltam, hogy megpróbálom a jogi kart.

B.N.: Mennyire volt nehéz az ügyvédi diplomát 
megszerezni?

M.D: A Bécsi Juridicum-on évente 2–3 nagyobb vizs-
gát kell letenni. Ha ez sikerült, akkor 4–5 év alatt meg 
lehet szerezni a jogi diplomát. 2018-ban sikeresen letet-
tem az ügyvédi vizsgát, ami valóban nagy vizsga volt. 
Három írásbeli vizsga, nyolc órán át és utána még szó-
beli vizsga négy órán át. Három jogi írásbeli vizsgából 
áll az ügyvédi vizsga: polgári jog, közigazgatási jog és 
büntetőjog. A polgárjogi vizsga keretében például meg 
kell írni egy fellebbezést. A büntetőjogban is hasonló a 
menet. A közigazgatási eljárás pedig bármi lehet, bár-
milyen jogi területről. Közigazgatási büntető eljárás 
vagy építészeti joggal kapcsolatos (Bauordnung), itt 
minden lehet A-tól Z-ig. Ez olyan vizsga, amit igazából 
3 és 5 év közötti ügyvédi jelöltség után lehet letenni. A 
szóbeli vizsgán nem létezik olyan jogi terület, melyből 
ne tehetnének fel kérdést. Persze vannak súlypontok, 
de tulajdonképpen mindent kérdezhetnek. Arra is kí-
váncsiak, hogy bizonyos szituációkban, tárgyaláson 
például, hogyan reagálnál különböző helyzetekben.

B.N.: Melyik volt az eddigi legfontosabb ügy, amin 
dolgoztál?

M.D.: A legizgalmasabb jogi esetek legtöbbször bün-
tetőjogi vonalon történnek, mert emberi sorsokról van 
szó. Egy nagyobb ügyet említenék meg, amit tavaly 
együtt  vittünk végig Ujvárosi Veronika kolléganővel. 
Egy ügynökről szólt, aki Törökországból érkezett és állí-
tólag az volt a missziója, hogy egy bizonyos célszemélyt 
likvidáljon, azaz meg kellett volna ölnie. Nem tette meg, 
hanem elment a rendőrségre. Feljelentette magát és 
a szervezetet, amely mögötte állt. A büntetőjogi eljá-

magyar ügyvédként Bécsben
– Beszélgetés mag. mozga dániellel –

rásnak itt minden fajtáját megismertük. Egyedül ezt 
nem tudtam volna véghez vinni Ebből a szempontból 
is nagyon örülök annak, hogy Veronikával együtt tu-
dok dolgozni. Nemcsak a munkamegosztásban, hanem 
szakmai kérdésekben is jól megértjük egymást. Ez volt 
igazából az egyik oka annak, hogy terveink szerint a 
jövőben is együtt dolgozunk.  

B.N.: Mik azok az alapinformációk, amelye-
ket büntetőeljárás miatt érdemes elmondani?

M.D.: Büntetőeljárásokban alapvetően fontos, hogy 
minél hamarabb megtörténjen a jogi tanácsadás. A 
mielőbbi ügyvéd-ügyfél kapcsolat fontos annak érde-
kében, hogy meg tudják beszélni az ügyfelek a tényál-
lást, milyen vádakkal állnak szemben. Sokszor nem is 
tudják igazából, hogy mikkel vádolták meg őket.  Főleg 
magyar ügyfeleknél tapasztaltam, hogy a kihallgatásra 
nem von be tolmácsot a rendőrség. Ez azért nagy gond 
a későbbiekben, mert a gyanúsítottak úgy tesznek val-
lomást, hogy éppen csak tudnak németül. A kihallgató 
rendőr által készített jegyzetelt vallomásról nem készül 
felvétel, ezért nem lehet a későbbiekben például hang-
felvételen visszahallgatni. Ha esetleg mondta volna a 
vádlott, hogy szerinte ez így volt, vagy máshogy volt, 
az más kontextusba helyezi a vallomást, de ezt a ren-
dőr nem jegyzeteli. A későbbiekben pedig csak az szá-
mít, ami akkor írásban rögzítve lett. Sokszor megtörté-
nik, hogy az ügyfeleim mondják, hogy ők ezt máshogy 
mondták és rosszul lett leírva. De onnantól kezdve, 
hogy jegyzetelve lett, azt nem lehet már visszavonni. 
A börtönről azt kell mondanom, hogy nagyon ritka volt 
az az eset, hogy valaki azt mondta volna, hogy ember-
telenül bántak vele. Ez nem jellemző, viszont szociális 
szempontokból ez nagyon megterhelő. Legtöbbször a 
család szokott felém fordulni és kérdezni, hogy mikor és 
hányszor tudnak bemenni látogatni. Most a járvány ezt 
is korlátozta. Legtöbbször azt mondják, hogy egyszer, 
egy személy hetente. Voltak Covid-hullámok börtönben 
is, olyankor teljesen lehetetlen volt a családtagoknak a 
látogatás. Sokan gondolják, hogy fekete-fehér csíkozott 
ruhában kell lenniük a raboknak, de ez nem így van. 
Itt civil ruhában mozognak a fogva tartott személyek. 
Annak ellenére, hogy valaki börtönben van, továbbra 
is meg lehet látogatni és nincs teljesen elzárva a kül-
világtól. De az előzetesben tartás súlyos következmé-
nyekkel jár. Legtöbbször például elveszítik a munkáju-
kat az illető személyek. Vannak olyan esetek, ahol már 
gyűjtöttek az illetők tapasztalatot a börtönnel. Akkor 
már képben van a család is, hogy ez mit jelent. Amikor 
valakit legelőször tartanak fogva, nekem,  ügyvédként 
nem csak a jogi tanácsadás a feladatom, hanem a szoci-
ális lehetőségeket  is keresem. Ha valakit Ausztriában 
akár egy évet meghaladó szabadságvesztésre elítéltek, 
lehetőség van arra, hogy a szociális integráció keretén 
belül elektronikus lábbilinccsel kiengedjék a börtönből. 
Ez a büntetés végrehajtásának annyira enyhe formája, 
hogy sok kívülálló személy nem is tudja meg, hogy va-
lamilyen eljárás lenne folyamatban az illető ellen. Ha 
erre adódik lehetőség, akkor benyújtom a kérelmet. Az 
elektronikus lábbilincs nem csak az előzetes letartóz-
tatás során kerülhet használatra. Büntetés végrehajtás 
keretében is lehet kérelmezni olyan esetekben, ha nem 
5 vagy 10 éves szabadságvesztésre ítélték el, hanem ma-
ximum két évet kell előreláthatóan letöltenie a személy-
nek. A legfontosabb, hogy legyen a vádlott személynek 
belföldön lakóhelye, munkahelye és legyen valaki, aki 
ennek költségeit fedezi, plusz havi felülvizsgálati díjakat 
kell az elektronikus lábbilincsért fizetni.

Készítette: Méreg attiLa

Nem is oly rég, lapunk főszerkesztőjétől, Deák Er-
nőtől, egy olyan felkérést kaptam, hogy írjam meg, 
milyen az ausztriai magyarság helyzete egy fiatal 
egyetemista szemével. A kérdés megválaszolhatat-
lannak tűnt. Hiszen általánosságban, az egész auszt-
riai magyarságra kiterjedő kijelentéseket tenni nem 
lehetséges, de nem is lenne igazságos. Sokan, értel-
miségiek, az 1956-os forradalom után érkeztek ide, 
vagy még a rendszerváltás előtt. Aztán megannyian 
már a nyitott határok ideje óta. Ma már egyre több a 
munkavállaló, de sok a vállalkozó is – közülük sokan 
ingázókként a földrajzi közelség miatt. Egy szó mint 
száz: ahány ember, annyi kiinduló pont van – magyar-
ságot tekintve is. Sokrétű, összetett dolog ez. Vannak 
honfitársaink, akik ezer szállal kötődnek Magyaror-
szághoz, és pontosan tudják, külföldi tartózkodásuk 
egészen biztosan csak időleges. Így számukra sokszor 
fel sem vetődik a helyi diaszpórába való beépülés. Ne-
kik nem kell magyarrá válniuk, már azok. Ez persze 
nem lezárt dolog, mivel magyarságuk megmaradá-
sáért nekik is tenniük kell. Egyfajta folyamat, illetve 
folyamatosság ez; de ahhoz nem fér kétség, hogy a 
magyar iskolában és közegben szocializálódottak 
eleve más alapokkal rendelkeznek, mint mi, itteni 
magyarok.  

Szeretnék most saját példámból kiindulva arról a 
talán kissé elhanyagolt generációról beszélni, java-
részt fiatalokról, akik már Ausztriában, vagy a világ 
bármely más pontján születtek, távol őseik hazájától. 
A magyar hont viszont mégsem tudják vagy akarják 
elfelejteni, mi több, mai napig magyarnak vallják ma-
gukat. Én is egy vagyok közülük. 

Hogyan lehetséges egy másik országban élni, ne-
tán állampolgárává, hasznos tagjává válni, szíven 
viselni sorsát, de emellett nem asszimilálódni?! Hi-
szen azt az állítást, hogy a magyarság kérdése nem 
állampolgárság kérdése, talán nekünk kell legkevésbé 
magyarázni. 

Elmélkedve azon, hogy kiknek meg miknek kö-
szönhetem magyar nyelvtudásomat, érdeklődésemet 
a kultúra, irodalom és történelem iránt, döbbentem 
rá igazán, hogy a válaszom legalább annyira összetett 
lesz, mint a kérdés maga. 

Először is a gyökereimet kell megemlítenem. Ha 
édesanyám nem magyarul kezdett volna el velem 
beszélni, bizonyára nem magyarul kezdek el gon-

Magyarrá válni?  
Magyarnak megmaradni? Magyar lenni!

Egy, a diaszpórában élő fiatal magyar vallomása
dolkodni. Aztán a későbbiekben, ha édesapámmal 
nem magyarul vitatkozunk a magyar történelem jeles 
személyeiről, valószínűleg nem alakult volna ki ben-
nem ilyen mértékű érdeklődés. És akkor ott vannak 
a nagyapámmal való gyerekkori tabáni játszóterezé-
sek budapesti látogatásaink idején. Vagy nyaranta 
nagymamám gyümölcslevese Balatonlellén, órákig 
tartó lubickolások után. Családtagjaim nélkül és hely-
beli, személyes kapcsolatok nélkül nem tudott volna 
ilyen szoros kötődés kialakulni bennem Magyaror-
szág iránt, annak ellenére, hogy soha nem éltem ott. 

Aztán haladt az életem és végeztem ausztriai isko-
láimat. Emellett heti rendszerességgel a Bécsi Magyar 
Iskola diákjaként, emberileg és szakmailag is kitűnő 
erdélyi tanáraimtól sajátíthattam el anyanyelvem 
csínját-bínját, irodalmunk és történelmünk alapja-
it. Ha itt nem ennyire ambiciózus pedagógusokkal 
találkozom, akik egyfajta válaszutat jelentettek és 
sikeresen befolyásoltak, nem alakulhatott volna ki 
bennem ilyen szintű érdeklődés. Vagy ennél is több: 
azóta tudom magaménak érezni igazán Arany verseit 
vagy Jókai regényeit.  

Vasárnaponként a helyi magyar egyházközségbe 
tudtam járni. A különböző magyar szervezetek heti, 
de már-már napi rendszerességgel kínáltak és kínál-
nak azóta is színvonalas programokat. Szerencsém 
tehát, hogy olyan helyen születtem, akár diaszpórá-
ban is, ahol a helyi magyarság igen erősen őrzi kultú-
ráját. De a kellő nevelés, taníttatás és foglalkozáson 
kívül, minden önhittséget mellőzve, nyilván a saját 
magam kíváncsisága, buzgósága és ragaszkodása is 
szükséges volt ahhoz, hogy azzá váljak, aki vagyok: 
magyar érzelmű fiatal. 

Ahhoz, hogy magyarságomat tekintve összeáll-
hasson tehát saját puzzle-képem, és ez ne üres frázis 
legyen, hanem tartalommal teli, rengeteg mindennek 
kellett történnie a múltban, a jelenben, és bizonyára 
kell majd a jövőben is. Mindehhez hozzájárult rokon-
ságom okítása, a Magyarországgal való kapcsolatom, 
a helyi, esetemben, a bécsi magyar szervezetek kiváló 
működése, de nem utolsósorban a saját akaratom is. 

Mi, a diaszpórában élő fiatal magyarok részesei 
vagyunk nemzetünknek, és rajtunk áll, hogy ki vesz-
szük-e a részünket belőle: hogy létezhessen, bárhol 
is élünk a földkerekségén, sok-sok kis magyar világ. 

BöLCskey-MoLnár dávidNem azért írok, hogy lássam, mennyi pénzt ke-
reshetek az írással. Menekültgyerekként nélkülözve 
nőttem fel, és egy házikóról álmodoztam a kaliforniai 
Sonomában, ahol élhetnénk első feleségemmel, Gerri-
vel és két gyermekünkkel. Hogy valóra válthassam ezt 
az álmot, mellékesen pincérkedtem. Az első forgató-
könyvek után elkezdődött az őrület a nagy pénzekkel.

A „Big Shots” ötszázezer dollárért kelt el. Az „Ele-
mi ösztön” forgatókönyve egy licitálási csatában 4 
millió dollárt ért el. Elképesztő összeg. Így bekerül-
tem a lapok főcímei közé. Az egész szürreális és őrült 
méreteket öltött.

A forgatókönyveim belső érzéseimből származnak, és 
olyan emberekről szólnak, akikkel találkoztam. Egyes 
forgatókönyvek gyorsan elkelnek, mások nem találnak 
vevőt. Ez persze fáj. A harmincnégy forgatókönyv közül 
tizennyolcból készült film. Ez több mint ötven százalék. 
Óriási siker egy forgatókönyvíró számára. Most kettőn 
dolgozom. Messze nem vagyok még kész.

A családom 1944-ben elmenekült Magyarországról, 
és egy ideig egy karintiai táborban éltünk. Akkor még 
túl kicsi voltam ahhoz, hogy emlékezzem valamire. 
Édesapám elbeszélései szerint a lakosság segítőkész-

„Szeretem Amerikát, de a szívem magyarul dobog.”

Joe Eszterhas: Hollywood forgatókönyvírója
sége nagy volt. Amikor nem volt mit ennünk, a szom-
szédok élelmiszereket csúsztattak nekünk.  Amikor 
Amerikába indultunk, összesen öt dollárt kaptunk a 
Nemzetközi Segélyszervezettől. New Yorkban apám 
látott egy görögdinnyét. Imádta a görögdinnyét. Én 
viszont soha nem láttam, nemhogy kóstoltam volna 
ilyet. Az eladó felháborító négy dollár ötven centet 
kért érte. Apámnak nem volt szíve megtagadni tőlem 
ezt az örömet, és megvette a dinnyét. Így lett ötven 
cent a kezdőtőkénk.

Az iskolában zaklattak, az igazat megvallva hü-
lyén néztem ki. Szeplős és nagyon vékony, fűnyírós 
frizurával és az Üdvhadseregtől kapott ruhákkal. A 
helyzetet rontotta, hogy félénk voltam. Alig beszéltem 
angolul, mivel otthon csak magyarul beszéltünk. Az 
iskolában „zöldfülűnek” hívtak. Valahol egy csapat 
fiatal mindig elkapott és megvert. Villámgyorsan 
megtanultam védekezni. Harcolni és tárgyalni. A 
szüleim soha nem adták fel a reményt, hogy vissza-
térjenek Magyarországra. Amikor édesanyám mind-
össze 49 évesen meghalt, a magyarsághoz kapcsoló 
legfontosabb láncszem kiesett. Szeretem Amerikát, 
de a szívem magyarul dobog. A clevelandi menekült-

közösségben felnőni, életre szólóan meghatározta 
személyiségem. Annyira nélkülöztem, hogy a csöve-
sektől kéregettem. Szóval sosem gondoltam volna, 
hogy annyi pénzt fogok keresni, mint amennyit végül 
kerestem. Az első feleségemtől való válás később fel-
emésztette a vagyonom nagy részét. 24 évig voltunk 
házasok, két közös gyermekünk van, így valószínűleg 
jogos a magas fizetség.

Az ukrajnai háború hátborzongató emlékeket éb-
reszt. Megdöbbentő, ami jelenleg az ukrán néppel 
történik. Szemünk láttára ölnek meg terhes nőket és 
gyerekeket. Ezek a gyilkosságok engem az 1956-os 
magyar szabadságharcosok lemészárlásaira emlékez-
tetnek. A Nyugat akkor nem tett semmit.

De most már tesz. Nem nézhetjük tétlen, és remélem, 
nem fog ugyanaz megismétlődni. A magyar forradalom 
volt és marad az egyik legnagyobb hőstett számomra. 
Kísértetiesen hasonló, ami Ukrajnában történik. Nem 
szabad engednünk, hogy a demokráciát elsöpörjék. 
Imádkozom az ukránokért és hős elnökükért. Csakúgy, 

mint 1956-ban, tizenkét éves fiúként tettem. Nem aka-
rom a harmadik világháborút. Ezt senki sem akarja.

Személyes tapasztalat is oka annak, hogy története-
im az esélytelenekről szólnak. Mindig is esélytelennek 
láttam magam, ettől nem szabadulok. Legyen szó zsidók-
ról, homoszexuálisokról, háborúellenes mozgalomról 
vagy polgárjogi mozgalomról – mindig automatikusan 
az esélytelenek oldalára álltam. Amikor Selmában (a 
Montgomery melletti amerikai kisváros, a szerk.) börtön-
ben voltam, egy napot Martin Luther Kinggel töltöttem.

Joe Esterhas: 1944-ben menekülés közben az osztrák 
határ közelében, Csákánydoroszlón született. Családjával 
hat évig Karintiában élt, majd az USA-ba emigráltak. A Basic 
Instinct  (Elemi ösztön) című forgatókönyve a legkiélezettebb 
licitációháborúhoz vezetett Hollywoodban, és Eszterhas há-
rommillió dollárral a legjobban fizetett forgatókönyvíró lett. 
Forgatókönyvek melyeket ő írt: „Flashdance” (1983), „The 
Knife” (1985), „Big Shots” (1987), „Sliver – Greed of the Eyes” 
(1993), „Showgirls” (1995).

A Die Presse c. napilap 2022. május 2-i számában megje-
lent interjút kivonatolta és magyarra átültette: Fetes kata

ségük van megismerkedni egymással. Az már más 
lapra tartozik, hogy ez legtöbbjük esetében a későb-
bi életben a meghatározó cseh környezet adottságai 
miatt sajnos elveszik,  háttérbe szorul.  

A CSMMSZ-en belül gyermekfoglalkozások van-
nak még Brünnben és Ostraván is. A kisebb, nyu-
gat-csehországi – Karlovy Vary, Lovosice, Pilsen, 
Teplice – egyesületeknél ehhez hiányzanak az ob-
jektív feltételek, elsősorban a gyerekek. 

A Prágában és Brünnben működő két magyar 
diákklub – Ady Endre Diákkör (AED) és a Kazin-
czy Ferenc Diákklub (KAFEDIK), a múlt század öt-
venes, illetve hatvanas éveinek második felében 
jött létre, s az ország legrégibb diákklubjai közé 
tartozik. Tagjai a két városban tanuló szlovákiai 
magyar fiatalok, tehát nem kimondottan csehor-
szági magyarokról van szó. Az AED és a KAFEDIK is 
együttműködik a CSMMSZ-el, s ennek egyik jól lát-
ható eredménye a prágai Nyitnikék, illetve a brünni 
Kőris néptánccsoport. Prágában ehhez a Huzavonó 
népzenei együttes is társul.  

Az 1989-es rendszerváltás után röviddel Prágá-
ban megindultak heti rendszerességgel a magyar 
református istentiszteletek, majd havonta magyar 
katolikus szentmisék is voltak. Ez utóbbiak egy év-
tized után megszűntek, de újabb évtized elteltével 
sikerült őket felújítani. A Prága központjában álló 
Szent Henrik és Kunigunda templomban most már 
hetente van magyar mise, s létrejött a Prágai Ma-
gyar Katolikus Személyi Plébánia, majd idén már-
ciusban ünnepélyesen átadásra került a plébánia 
tetőrészében kialakított Prágai Magyar Katolikus 
Diákotthon is. Balga Zoltán plébános fáradhatat-
lan tevékenységének köszönhetően így a katolikus 
templom és a plébánia a prágai magyarok társadal-
mi életének egyik jól látható, meg nem kerülhető 
központjává vált. 

A prágai magyar református gyülekezet mellett 
tevékenykedik már jó másfél évtizede a Mille Domi 
énekkar. 

Prágában további magyar szervezetek is létez-
nek: Esterházy János Társulás a Keresztény és Em-
beri Értékekért (EJT), Csehországi Magyar Orvosi és 
Természettudományi Társaság (CSMOTT), Görgey 
Artúr Társaság (GAT), Együttélés Politikai Mozga-
lom Magyar Tagozata. A Cseh–Magyar Kereskedel-
mi Kamara (CSMKK) munkájának tartalma nevéből 
adódik. A magyar nemzeti ünnepek megtartásából 
mindenki kiveszi részét. 

A CSMMSZ kapcsolatokat ápol a szlovákiai 
Csema dokkal, tagja a Nyugat-Európai Országos 
Magyar Szervezetek Szövetségének (NYEOMSZSZ) 
és részt vesz a Budapesten működő Diaszpóra Ta-
nács munkájában is.  

Nem mellőzhető: csehországi magyar közremű-
ködéssel, de  elsősorban a magyar állam érdeme, 
hogy új magyar emlékhelyek, emléktáblák jelen-
tek meg Csehországban: Esterházy János emlékhely 
Mírovban, Görgey Artúr emléktábla Prágában, Sem-

melweis Ignác mellszobor Prágában, Ormai Norbert 
emléktábla Dobřanyban, Bolyai János tábla Olmütz-
ben, kétnyelvű lett Radnóti Miklós táblája Liberec-
ben, Arany Jánosé Karlovy Varyban, és megújult a 
prágai II. Rákóczi Ferenc emléktábla is. 

Magyar média, magyarok a cseh médiában
Az idén már a 30. évfolyamába lépett a Prágai 

Tükör című közéleti és kulturális folyóirat, ame-
lyet kéthavonta jelentet meg ezer példányban a 
 CSMMSZ  cseh és magyar állami támogatással. 
Krónikája a csehországi magyar élet legfontosabb 
eseményeinek, ismeretterjesztő, leginkább magyar 
témákkal foglalkozó lap. A példányszám több mint 
egyharmada Magyarországon talál olvasóra. 

A Brünni Magyar Futárt évi egy alkalommal a 
CSMMSZ brünni helyi egyesülete adja ki.

A CSMMSZ fennállásának három évtizede alatt 
számos könyvet – regényt, interjúkötetet, doku-
mentum-gyűjteményt – is kiadott, a brünniek fil-
met készítettek a morvaországi magyarokról, a prá-
gaiak DVD-dokumentumot helyi egyesületükről. 

Csehországnak van kisebbségi törvénye, és a 
kormány mellett működik egy Nemzeti Kisebbségi 
Tanács is, amelyben a CSMMSZ-nek van képviselete 
jelenleg elnöke Rákóczi Anna személyében. A cseh 
közmédia is figyelmet szentel a nemzeti kisebbsé-
geknek, a televízióban havonta (Sousedé-Szomszé-
dok), míg a rádióban hetente (Mezi námi – Köztünk) 
van fél-fél órás műsor. Mindkét médiában gyakran 
szerepelnek a csehországi magyarok is.

Mit hoz(hat) a jövő?
A tények alapján egy dolgot tisztán kell látni: 

a csehországi magyarok népesedési szempontból 
nem tudnak önfenntartóvá lenni, nem tudnak 
fennmaradni. Létszámuk alakulása alapvetően a 
bevándorlás függvénye, elsősorban Szlovákiából.  

Sok, vagy kevés a csehországi magyarok tevé-
kenysége?

Erre a kérdésre így is, meg úgy is lehet válaszolni. 
Nézőpont kérdése. Egy valami azonban bizonyos: 
míg az 1989-es rendszerváltás előtt nem volt önálló, 
számottevő magyar társadalmi és kulturális élet 
Csehországban, ma az itt élő magyarok önszerve-
ződéseinek köszönhetően már van. És ez bár nem 
mindenki, de sokak igényét kielégíti. 

A mai csehországi magyar élet kemény és követ-
kezetes munka eredménye. Nem szabad elfelejteni 
azt sem, hogy ennek megteremtését az önszerve-
ződés mellett alapvető és meghatározó módon a 
cseh és a magyar állam tette lehetővé, konkrétan 
az általuk nyújtott rendszeres anyagi támogatással, 
amiért csak köszönetet tudunk mondani. 

Ugyanakkor a magyar társadalmi élet Csehor-
szágban csak addig maradhat fenn, addig van lét-
jogosultsága, amíg van rá reális igény. És jelenleg 
van, ami bizonyítéka a csehországi magyarok élni 
akarásának, magyarság iránti elkötelezettségének.

kokes jános, Prága

lapozhattuk. Magyarország első latin nyel-
vű publikus történetét 1488 márciusában, 
Brünnben nyomtatták.

A Kongresszusi Könyvtár rendelkezik az 
ugyanabban az évben Augsburgban megje-
lent második kiadással is; ez a tétel jelenleg 
a Kongresszusi Könyvtár Világkincsei című 
állandó kiállításán is látható. Az augsburgi 
második példányt Thuróczy János Mátyás 
királynak ajánlotta. 

Széchenyi István Stádium c. könyve Lip-
csében, Wigand Ottónál 1833-ban kiadott 
műve arról nevezetes, hogy Széchenyi Ma-
gyarország modernizálására tizenkét javas-
latot fogalmaz meg benne, beleértve a feudá-
lis privilégiumok eltörlését, a jobbágyfelsza-
badítást és a nyilvános perek bevezetését. A 
Habsburg-cenzor nem engedélyezte a könyv a 
megjelenését, ezért a szerző Lipcsében adatta 
ki, majd visszacsempészte Magyarországra.

A következő ritka mű is Széchenyié volt – 
A kelet népe. Kiadva Pesten: Trattner-Károlyi 
betűivel, 1841-ben. „A legnagyobb magyar”, 
ahogy Kossuth nevezte Széchenyit az ország 
modernizálást békés reformációval és nem 
forradalommal képzelte el. A gróf elképzelé-
se nagy vihart kavart a másképp gondolkodó 
magyarok körében.

Petőfi Sándor. Petőfi összes költeményei. 
Kártevő. E Gustáv nyomdájában, 1847-ben. 
Ez a kötet azért különleges, mert  Petőfi ösz-
szegyűjtött költészetének legkorábbi kiadása. 

Eötvös József. A falu jegyzője; a magyar élet 
romantikája. London: Longman, Brown, Green 
és Longmans, 1850. Az 1845-ös Eötvös-regény 

első angol nyelvű kiadása, Eötvös ebben a mű-
vében bemutatja, hogy a nemesi és kisnemesi  
osztálynak  a megyékben betöltött ellenőrizet-
len politikai hatalma hogyan akadályozza az 
ország politikai és gazdasági fejlődését.

Végül még egy igen érdekes magyar vonat-
kozású hírt tudhattunk meg azokról a népraj-
zi típusokról, amelyek az 1894-ben befejezett 
könyvtárnak épülő első épület, a Jefferson 
főépület külső részét díszítik. Összesen 24  
faji típust  képviselnek ezek a fejek (ma ez 
lehetetlen lenne, nem piszi, ahogy ma Pesten 
mondják). A déli épületszárny oldalánál látha-
tó  (az Independence sugárút felől közelítve) 
a turáni vagy a magyar típusú fej. A szobrász  
Sólyom Lajost, a sakktársát mintázta meg, 
Sólyom 1868–1913 között  dolgozott az 1800-
ban Adams elnök által alapított  könyvtárban. 
Sólyom tudása csodálatos volt, tucatnyi nyel-
ven tudott katalogizálni, az európai nyelvek 
mellett pl. török, grúz, örmény, arab és kí-
nai nyelven is. A családi legendát, miszerint 
a szobrász sakktársát használta modellként 
Bakó Elemér a Kongresszusi Könyvtár 1952–
1985 közötti időszak leghíresebb és legtermé-
kenyebb munkatársa, a nyelvész, könyvtáros 
és szerkesztő  írta meg  a „The Quaterly Jour-
nal of the Library of Congress” Vol 22. 1965-
ös számában. Az interneten mellékelt képen 
látható, hogy ez igenis valószínű, olyan nagy 
a hasonlóság Sólyom és a turáni típus között.

A könyvtár anyaga elérhető interneten 
loc.gov, illetve itt kérhet bárki információt a 
könyvtártól:  https://ask.loc.gov/ 

BiKa JuliaNNa, Sarasota, FL
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JELEN SZÁMUNK KÉPEI

Száz esztendeje, 1922. április elsején hunyt 
el a Habsburg-Lotaringiai-ház utolsó uralko-
dója, IV. Károly magyar király (I. Károly néven 
osztrák császár), akit 29 évesen koronáztak 
meg, és 34 évesen már halott volt. Trónra lé-
pésekor tett ígéreteit nem tudta beteljesíte-
ni, amiben hitt, amire felesküdött, semmivé 
foszlott. Birodalmát nem tudta megmenteni, 
bár némi utólagos, keserű elégtételt jelenthet 
számára, hogy a monarchia romjain létrejött 
nemzetállamok részint ugyanúgy szétestek, 
vagy nagyhatalmak prédájává váltak. 

 „Minden erejét a béke megteremtésére for-
dította, támadások és meg nem értettség árán 
is. Ezért napjainkban is követendő példa szá-
munkra, kinek közbenjárását kérhetjük az em-
beriség békéjének érdekében” – mondta róla XVI. 
Benedek pápa, akinek elődje, II. János Pál (őt 
apja a IV. Károly iránti tiszteletéből nevezte el 
Karolnak) 2004. október 3-án boldoggá avatta. 
Tiszta jelleme, mély vallásossága, példás családi 
élete, a sorscsapások hősies elviselése az egyház 
értékelése szerint példaként áll az utókor előtt. 

A centenárium alkalmából március 25-én 
Jószándék és balsors címmel emlékkonferen-
ciát és két fotókiállítást rendeztek a Gödöllői 
Királyi Kastélyban, a Habsburg Ottó Alapít-
vány és a Veritas Történetkutató Intézet és 
Levéltár szervezésében. Az Életút és emlé-
kezet című tárlattal IV. Károlyra emlékeztek, 
az Életút és örökség cíművel pedig legidősebb 
fiára, a „trónörökösre”, Habsburg Ottóra, aki 
110 évvel ezelőtt született.

Magyarországon nem sok emlék maradt 
utána: a budapesti Károly körút, amelynek 
mentén 2016-ban felavatták mellszobrát, rajta 
uralkodói jelmondatával – „Harcban és béké-
ben a nemzettel a hazáért” – a közhiedelemmel 
ellentétben nem az ő, hanem III. Károly ma-
gyar király (VI. Károly német-római császár) 
nevét viseli. A Budaörsi úti Petőfi laktanya 
eredetileg róla volt elnevezve, de a szocializ-
musban átnevezték, és a rendszerváltás után 
sem kapta vissza eredeti nevét. Ő alapította 
az első világháború alatt a Károly-csapatke-
resztet, amelyet 12 heti folyamatos frontszol-
gálatért adományoztak. Amint Gerő András, a 
Habsburg Történeti Intézet igazgatója bevezető 
előadásában elmondta, ezt a kitüntetést végül 
mintegy 680 ezren kapták meg, noha csak a 
Magyar Királyságban 1,6 millióan érdemelték 
volna ki. Ugyancsak ő kezdeményezte az 1917. 
évi VIII. törvénycikket, amely a háborúban 
küzdő katonák emlékének megörökítéséről 
szólt. Magyarországon több mint 3500 olyan 
hely van, ahol a törvény alapján emléket állí-
tottak a frontharcosoknak. És végül a tihanyi 
bencés apátságban, ahonnan kálváriájának 
utolsó állomására, az atlanti-óceáni Madeira 
szigetére indult, egy emlékszoba tiszteleg az ő 
és imádott felesége, Zita királyné – aki nyolc 
gyermekkel ajándékozta meg – emléke előtt. 

Vallotta, hogy egy uralkodó legszentebb köte-
lessége a béke helyreállítása. Ezért fő feladatá-
nak tartotta, hogy kivezesse népeit a háborúból, 
amelynek kitörésében semmilyen felelőssége 
sem volt. A vezető európai politikusok közül 
egyetlenként támogatta XV. Benedek pápa béke-
erőfeszítéseit. Trónra lépése után több békekez-
deményezést is tett. A Sixtus-misszió (melyet 
sógoráról neveztek el, aki a francia miniszterel-
nök, Georges Clemenceau felé közvetített) Otto-
kar Czernin, a monarchia külügyminiszterének 
kiszivárogtatása miatt kudarcba fulladt. Igaz, 
hogy az antant valójában nem is akart külön-
békét kötni Ausztria-Magyarországgal, mert 
már eleve elhatározta a monarchia felosztását. 
Mindemellett az egyetlen államfő volt, aki ki-
ment a frontra, nem félt, mindhárom jelentős 
hadszíntéren – olasz, orosz, román – megfor-
dult. Az 1918 nyarán súlyosra fordult hadi-
helyzetben a monarchia föderatív átalakítását 
próbálta elérni, sikertelenül. 

Belpolitikájában a birodalom átalakításá-
ra, modernizációjára törekedett. Célja egy de-
mokratikusabb, szociálisan igazságosabb, még 
inkább alkotmányos monarchia létrehozása 
volt. Egyes történészek véleménye szerint bé-
keidőben az egyik legjobb Habsburg-uralkodó 
lehetett volna. 

Haderőreformja keretében bővítette a ma-
gyar nyelv használatát a katonai közigazga-
tásban (ő maga is kiválóan beszélt magyarul), 
liberalizálta a fegyelmezési eszközöket, meg-
szüntette a vasra verést, kikötést és a párbajt, 
bevezette az orvosi lelkigondozást a hadsereg-
ben. 1918 januárjában – a monarchia tábor-
noki karának elképedésére – önálló magyar 
nemzeti haderő felállítását is indítványozta. 
Célul tűzte ki a választójog bővítését, elsősor-
ban Magyarországon, és közkegyelmet hirde-
tett. A világon először ő hozott létre népjóléti 
minisztériumot a birodalom mindkét felében, 
gyermeküdültetési programot vezetett be, ma-
ximálta a lakbért. A magyarországi koronázási 
lakoma 19 fogását a budapesti hadikórházak-
nak küldette, és a magyar Országgyűlés által 
neki és feleségének ajándékozott 50-50 ezer 
aranyat szociális célokra, hadiözvegyek és 
hadiárvák megsegítésére fordította. A háború 
végén az ő magatartása tette lehetővé, hogy 
Ausztriában vérontás és polgárháború nélkül, 
békésen valósulhatott meg az átmenet az új 
társadalmi rendbe.

Koronázáskor tett esküjét, amely szerint 
tiszteletben tartja a magyar alkotmányt, meg-
őrzi Magyarország területi integritását, a fele-
kezeti és társadalmi békét, hívő katolikusként 
nagyon komolyan vette. Ezért soha nem is volt 
hajlandó trónjáról lemondani, csak „uralko-
dói jogainak felfüggesztését” deklarálta. Ural-
kodását transzcendentális feladatnak, „szent 
kötelességnek”, magyar királyságának helyre-
állítását pedig „töviskoronának” tartotta. Úgy 
vélte, hogy a királyság visszaállítása a valódi 
béke záloga, amely a trianoni békediktátum 
revízióját is eredményezheti. Ez állt kétsze-
ri sikertelen visszatérési kísérletének hátte-
rében is. Az első, 1921. március 27. – április 
5-i „királypuccs” során Horthy Miklós kor-
mányzó még meg tudta győzni, hogy tegyen 
le szándékáról, de a második, 1921. október 
20. – november 1. közötti visszatérési kísérletét 
csak fegyveres ellenállással sikerült megaka-
dályozni. Amikor nagy keserűséggel tapasz-
talta, hogy nem fogadják olyan lelkesedéssel, 
mint amire számított, a vérontás elkerülése 
érdekében maga szólította fel csapatait fegy-
verletételre. Emberileg és reálpolitikailag is 
félreismerte a helyzetet: a monarchia utód-
államai (kisantant) katonai együttműködési 
megállapodást kötöttek, gyűrűbe fogták Cson-
ka-Magyarországot, amelynek puszta léte ke-
rült volna végveszélybe, ha visszatér a trónra. 

Az antant elvárásának engedve a magyar 
Nemzetgyűlés 1921. november 6-án kimondta 
IV. Károly trónfosztását. Ez azonban nem volt 
érvényes, hiszen a határozatot nem ellenjegyez-
te a király, és Horthy Miklós a felkent uralko-
dó kormányzójaként hirdette ki, ami paradox 
közjogi helyzetet idézett elő. Károly halálával a 
„királykérdés” lekerült a napirendről, Magyar-
ország király nélküli királyság maradt, Horthy 
Miklós kormányzó irányítása alatt. 

Károly elképzelései fia, Ottó politikájában 
éltek tovább, amely megalapozta a mai Euró-
pai Unió – mára meglehetősen erodálódott – 
kereszténydemokrata irányzatát. 

Apponyi Albertnek Károly halála után mon-
dott szavai – „tiszta és szent emlékét mind-
örökké megőrzi a nemzet” – nem váltak való-
ra. Pedig sorsa, politikája, nem utolsósorban 
emberi tartása révén, amint Ligeti Dávid előa-
dásában rámutatott, „méltó példakép lehetne 
napjaink közéleti szereplői számára is”. 

t. Kovács Péter

JÓSzáNdék éS BAlSOrS
magyarországi megemlékezés iV. károlyról,  

az utolsó habsburg-uralkodóról

Díjátadások Bozenben
Dél-Tirol autonómiájának 50. évfordulója alkal-

mából Bolzano/Bozenben tartotta ez évi közgyű-
lését  a Kisebbségi és Regionális Nyelvű Napilapok 
Európai Egyesülete (MIDAS). Ennek keretében ke-
rült sor a tavaly húszéves MIDAS- és a Habsburg 
Ottó-díj átadására.

A MIDAS-díjat ezúttal Székely Kriszta, a ko-
lozsvári Szabadság napilap szerkesztője nyerte 
el, melyet a MIDAS elnöke, aki egyben a pozsonyi 
Új Szó lapkiadó igazgatója, Slezákné Kovács Edit, 
nyújtott át neki.

A többségi sajtó kisebbségvédelemmel (is) fog-
lalkozó újságírói számára létrehozott Otto von 
Habsburg-díjat az osztrák Stephan Wabl a Wiener 
Zeitungban megjelent, a jugoszláviai háború idejé-
ig visszanyúló mostari riportjáért vehette át a díj 
névadójának lánya, Habsburg Walburga kezéből.

(Az Új Szó 2022. május 19-i tudósítása alapján)

gYémáNTmiSe
Makó Lajos címzetes apát 2022. július 

2-án, szombaton 17 órakor tartja gyémánt-
miséjét  a Pazmaneum kápolnájában (Bécs 
9., Boltzmanngasse 14.). Az ünnepi alka-
lomra szeretettel várja a magyar hívőket. 

Áder János, a Magyar Köztársaság elnöke 
Prof. Dr. reinharD MichaeL olt Magyaror-
szág jó hírnevét a nemzetközi sajtóban erősítő 
tevékenysége, valamint a Kárpát-medencében 
kisebbségben élő magyar közösségek történe-
tét hitelesen bemutató írásai elismeréseként 
A Magyar Érdemrend Középkeresztjét ado-
mányozta. A kitüntés átadására 2022. május 
4-én a bécsi magyar nagykövetségen került sor.

Vajon egy erkölcsösen cselekvő ember min-
dig jogosan cselekszik vagy egy jogos csele-
kedet mindig is erkölcsös? Szívesen monda-
nánk igent, de a valóság bonyolult, kusza, mint 
maga az ember.

Mit sem sejtve ünnepli két nagypolgári csa-
lád a századforduló előtti karácsonyt. A gye-
rekek díszítik a fát, örülnek az ajándékoknak 
és a felnőttek megosztják egymással jelenlegi 
életük menetét, sikereiket, vágyaikat és remé-
nyeiket. Virágzást várnak az új évszázadtól, de 
háborút a monarchia alkonyán, egy új állam 
születését és bukását, az emberi méltóság ki-
oltását, valamint Ausztria szabadságát hozza 
nekik valójában.

A két nagypolgári család nem más, mint 
egy dráma főszereplői négy generációban: 
Merzék és Jakoboviczék. Merz Hermann, a 
gazdag textilkereskedő – a családfő – akinek 
nagyapja kaftánt viselt, apja cilinderben járt 
az operába, azonban ő már vacsorára hívja a 
művészeket. Társadalmi státuszuknak meg-
felelően élnek, a családi portrékat Klimtnél 
rendelik meg, Freud, Mahler és Schnitzler 
társaságában sütkéreznek. Híve és pártolója 
az asszimilációnak, annak ellenére, hogy az 
csak látszólag ígér mentességet a sértésekkel 
szemben, de nem változtat zsidóságuk tényén. 
Ezzel ellentétben, sógora, a matematikus Ja-
kobovicz Ludwig támogatja a zsidó állam öt-
letét, nem tartja utópiának. Közös bennük, 
hogy látva látják, ők mások, mások társadalmi 
környezetük számára. 

Mondhatjuk, hogy lassan feltárul előttünk 
egy epikus családi történet, egy személyes 
dráma. A „Leopoldstadt” című új darab Tom 
Stoppard eddig legszemélyesebb műve, an-
nak ellenére, hogy önmagáért áll és szól. A 
ma széles körben elismert dramaturg 1937-
ben Zlín-ben született Tomáš Straussler-ként. 
Családja először Szingapúrba menekült, ahol 
apját megölték, majd Indiába, ahol édesanyját 
feleségül vette Kenneth Stoppard, akivel 1946-
ban Nagy-Britanniába költöztek. Csak édes-
anyja halála után tárult fel előtte, hogy csa-
ládja nagy része miért és hol halt meg. „Nem 
írhattam volna meg, ha nem azt az életet éltem 
volna”, nyilatkozta maga az író. Így érthető a 
fogások, trükkök és csúfolódások hiánya. Tom 
Stoppard egyenes és időrendi drámája kriti-

leOPOldSTAdT  
– Nagypolgári sors négy nemzedéken át

kus, humoros, friss és ugyanakkor aktuális a 
maga történelmi kontextusában, önálló mű.  

A következő generáció már a két világhá-
ború közötti dinamikus időbe viszi a nézőket 
Ludwig és két lánytestvére felnőtt gyermekei 
személyében. Szinte észrevétlenül surrannak 
be a nagy életkérdések, a filozófiai diskurzus 
és a matematika, mint szimbóluma a rejtett 
rendteremtő erőnek a káoszban. Kegyetlenebb 
nem jöhet, ez a meggyőződésük, hiszen az 
osztrák zsidóság helyzete rosszabb, mint a né-
meteké. Gyűlölet és féltékenység, ha alaptalan 
is, természetes megnyilvánulások, csak hiva-
talból irányítva még nem kerültek bevetésre 
egy ideológia érdekében. Vérfagyasztó pillanat 
elevenedik meg a színpadon: 1938. november 
9-ét írunk, ezek a tehetetlenség, a megalázta-
tás és a teljes kiszolgáltatottság percei. A két 
családból csak hárman élik túl a világégést; 
Amerikában, Angliában és Ausztriában, ahol 
1955-ben találkoznak a jól ismert otthonban. 

Író kollégája Kehlmann Daniel remekelt a 
Schnitzler nyelvezetét és Csehov játékát idéző 
nemes fordítással angolból németre. A bécsi 
német nyelvű ősbemutató 2022. április 28-án 
került nagy elvárással és várakozással szín-
padra a renomés Theater in der Josefstadt szín-
házban. Kica Janusz, állandó vendégrendezője 
a színháznak, finoman érzékenyen éreztette a 
család történetét, gonddal és szeretettel bánt 
a nem megszokott nagyságú szereplőgárdá-
val, ezért is teljes bizonysággal kijelenthető, 
hogy a közönség nagyszerű drámát láthatott. 
A színpadkép, mint a kosztümök közvetlen 
egyszerűségükkel, a gesztust és az utalásokat 
nem hiányolva alátámasztották, szinte előse-
gítették a hatást, nem zavarva az összhatást. 
Mindenképpen meg kell említeni a zene, a ki-
választott művek jelentőségét az adott pillanat-
ban. Érzések, mély benyomások, hangulatok, 
az idő haladását érzékeltetik a közönség szá-
mára, amit a szereplők átéreznek, tudatosan 
cselekednek. Ennek egyik megható pillanata, 
amikor felhangzik a Kék Duna keringő egy 
osztrák náci kérésére. Úgyszintén jelentős a 
csend és a darab végén a sötétség elgondol-
koztat. Minden néző sok más kérdés mellett 
azon is eltöprenghet, mit jelentett valójában 
zsidónak lenni a múltban, és mit a jelenben.       

rumPler DiáNa         

Az osztrák határhoz közel, az erdő köze-
pén fekvő Vas megyei kis faluban nőtt fel 
Németh József informatika és matematika 
tanár, mesterpedagógus. A Nemzetközi Peda-
gógiai Folyóirat (IPR) főszerkesztője és 2014 
óta  a Nemzeti Pedagógus kar Veszprém 
megyei képviselője. Gyermekkora óta vele 
együtt nőtt a természetszeretete. Egy sport-
sérülés pár évvel ezelőtt megfosztotta őt az 
addigi sportolási lehetőségeitől, így csak a 
rendszeres túrázás maradt, melyen állan-
dó kísérője a fényképezőgép. Nem csak a táj 
szépségeit kapja lencsevégre, hanem az erdő, 
mező lakóit is. A madarakról, rovarokról 
készült pillanatfelvételek mellett a főszerep 
a növényeké. Amint a tavaszi napsütés a kis 
élőlényeket előcsalogatja, már készíti is ró-
luk a portrékat, s ezt teszi egész évben. Nem 
titkolt szándéka, hogy fotói publikálásával 
közelebb hozza az élővilág kis csodáit a hét-
köznapi emberekhez és a tanítványaihoz is. 
Fotói a pedagógiai szaklapon kívül tanköny-
vekben is helyet kapnak. Az öt kontinensre 
kiterjedő kapcsolatai révén nagyon sokan 
megcsodálhatták már a magyar flóra és fau
na gazdagságát.

Költészetünk legszebb anyakép-verseit szakrali-
tás és átragyogás jellemzi, mint az ikonokat. Az Égi 
Anya magyar ikonképe: „Boldogasszony Anyánk, 
régi nagy Pátronánk...” Az Ómagyar Mária-siralom 
olyan poétai szépséggel, nyelvi gazdagsággal ragad 
meg bennünket, amilyet líránkban Balassiig nem 
találunk: „Világ világa, / Virágnak virága!”

Az anyakép-versek Janus Pannoniustól máig nyo-
mon követhetők. (...) Petőfi Egy estém otthon c. ver-
sében az anya minden szava egy-egy tükör. Örömval-
lomása: „a földön nekem van / Legszeretőbb anyám!” 
A Füstbement terv dilemmája, a hazatérő költő mi-
ként fogja szólítani rég nem látott anyját. Végül: „a 
kis szobába toppanék… Röpült felém anyám… S én 
csüggtem ajkán… szótlanúl… Mint a gyümölcs a fán.”

Arany Családi köre a magyar ember- és nemze-
tismeret lélektükre; nemzetismeret szintű jellem-, 
anya- és család-kép. A magyar vendégfogadó lelkület 
ragyogó példája: a 48-as „béna harcfi” olyan fogad-
tatásban részesül, mintha személyében az Úrjézus 
jött volna vendégségbe. A háziasszony a boldog anya 
derűjét árasztja; gyerekei közt úgy ragyog, mint „csil-
lagok közé nyájas hold világa”.

Gárdonyi a Fel nagy örömre költője, zeneszerző-
je: „Mária karján égi a lény, / Isteni kisded szűznek 
ölén...” A Gárdonyi-család ősi emléke Paizs Anna 
sírköve, sírkőirat-anyaképe: „Itt nyugszik Pajzs Anna, 
/ hét papnak az anyja. / Ötnek a szülője / kettőnek 
nevelője.” A záróakkord: „Mikor meghalt Paizs Anna, 
/ hét fiatal pap siratta, / s heten mondtak misét érte. 
/ Fel is jutott a mennyégbe.”

Ady Az anyám és én c. versében szüleinek betel-
jesülő szerelmét ünnepli: „...Ilyen volt a legszebb asz-
szony, / Az én fiatal anyám. / Csak azért volt ő olyan 
szép, / Hogy ő engem megteremjen, / Hogy ő engem 
megfoganjon...”

Babits Anyám nevére c. verse vallomás s jellem-

„Termő ékes ág, te, / jó anya...”
kép: „Hajnalka volt az édesanyám, / hajnalra szület-
tem én. (...) Világa nem a nap vala, / csak a kölcsönfé-
nyü hold: / Hajnalka volt (...) – e hajnal alkonya volt.”

József Attila Mama c. anyaképe műveltségünk szer-
ves része: „most látom, milyen óriás ő – szürke haja 
lebben az égen, / kékítőt old az ég vizében. A „mo-
sónő fia” munkától „szürke hajú” édesanyját Mária 
égszín-kék szakrális dimenziójába emeli. A Kései si-
ratóban a „világ-árva” költő „Lágy őszi tájból és sok 
kedves nőből” komponálja anyaképét.

A Betlehemi királyok a betlehemezés poétikus 
megidézése: „Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!” – „Is-
tenfia, jónapot, jónapot!” Bensőséges a verszárás, 
tündérien életszerű a búcsúpillanat: „Irul-pirul Má-
ria, Mária, / boldogságos kis mama. / Hulló könnye 
záporán át / alig látja Jézuskáját. / A sok pásztor mind 
muzsikál. / Meg is kéne szoptatni már. / Kedves három 
királyok, / jóéjszakát kívánok! Az „Isten kegyelméből 
való költő” legszebb, égi-földi anyaképe: „Édesanyám, 
egyetlen drága, / te szűzesség kinyílt virága, / önnön 
fájdalmad boldogsága, // Istent alkotok (szívem szen-
ved), / hogy élhess, hogy teremtsen mennyet, / hogy 
jó legyek s utánad menjek.”

Illyés Szekszárd felé c. életképe tünemény: „Kis 
vonat megy nagy domb-/ oldalon; / terhes kicsi nő a 
/ vonaton. (…) itt megy / a jövőm. (…) Néz, néz a kis 
asszony, (...) termi csöndesként a / gyermeket.” „Visz 
tovább egy népet; / eltakart / csempészáruképp hoz / 
egy magyart. (…) Jár szemem a kedves / kis anyán / s 
azt gondolom: Itt megy / a hazám. Viszi, mit se tudva, 
/ szakadék, / örvény fölött Árpád / örökét.”

Weöres: Mária-siralma igazi Mater dolorosa, a 
Hétfájdalmú Szűz katartikus erejű mindenség-si-
ratása. A Salve regina a Szűzanya virtuóz dicsérete: 
„A sors, a lét: belé fátylad egy csücske fér.” A Mária 
mennybemenetele (később: Hetedik szimfónia) a 
modern magyar líra egyik legszebb költeménye. Az 

Anyámnak fiúi számvetés, hálaadás, sorstükör és 
önarckép: „Termő ékes ág, te, / jó anya, / életemnek 
első / asszonya.”

Radnóti tragikus-katartikus földi anyakép-verse 
a Huszonnyolc év: „Erőszakos, rút kisded voltam 
én, ikret szülő anyácska, – gyilkosod! (...) Anyácska, 
véres áldozat, / a férfikorba nőttem én, / erősen tűz 
a nap, vakít, / lepke kezeddel ints felém, / hogy jól 
van így, hogy te tudod, / s hogy nem hiába élek én.”

Kassák fohásza az Asszonyok dicséretében: „(…) 
Ó, egyetlen az asszonyok között, / kötözd be fájó se-
beimet. / Szülőhazánkban, e könnyáztatta földön, / 
szerelmedért / jó híredet költöm...” Reményik anyja 
lelkéből lelkedzett hivatásból eredezteti költészetét: 
„Sokáig azt hittem, a dal egészen / Anyám lelkén su-
gárzott belém, / Tűzhely-oltáron feláldozott vére / 
Lappangó cseppje minden költemény.”

Pilinszky A tenger c., anyasirató versében Ady 
négyszeres „sírni” infinitívuszára asszociál: „Anya, 
anya. (...) Halálod hallom s hívlak én. / Irtóztató hét-
köznapok. / Szegény, szegény, szegény, szegény.” Rat-
kó Zsoltár-vallomása: „Az anyák halhatatlanok. / 
Csak testet, arcot, alakot / váltanak.” Juhász Ferenc 
Anyám c. verskötetén, erkölcsnemesítő szépségén 
átragyog a földi és égi anyakép: „Én Magzatom, Édes-
anyám, Létet-újjászülő Anyám, Édesanyám, én Mag-
zatom. Én Halhatatlan Megváltóm.”

Nagy László Anyakép c. költeményét „ikon-arcú-
ság” jellemzi. Az anyakép, anyaöl, anyaföld, anya-
nyelv szakrális szépsége lélektisztító erővel hat a be-
fogadóra: „szülőm és elhagyott földem / egy anyakép 
lett.” Mélyről fohászkodik: „Értelem, te segíts nékem, 
/ hordhassam dúlt anyaképem, / szolgálni győzzem.” 
(...) „Tudjam, hogy sohasem jár a / tisztesség csillaga 
árván, / s nem vész az idő homályán, / hanem vilá-
gít, / s élünk alatta a képpel, / amit én éltetek vérrel 
/ megszakadásig.”

Eva MEindl

Anyaszeretet

Már hetek óta
fekszik a földön

az öregasszony 
egyedül 
holtan

bűzlik
a szomszédok
szitkozódnak

micsoda disznó
lakik itt

valamikor
feltörik
az ajtót

fizetetlen
a villanyszámla

és ezt mindenki látja
erről beszél

micsoda
vége lett

és ezek a szörnyű
szívtelen gyermekek

aligha jutott
eszükbe
hogy felhívják
anyjukat

megkérdezzék
hogy vagy
kedves mama
nem vagy egyedül

nem akarsz
talán
jövő héten
eljönni hozzánk
délután

a földön fekszik
a mama
talán
hetek óta

egyedül
és holtan

bűzlik
a szomszédok szitkozódnak

micsoda disznó
lakik itt

Németből fordította: D.E.

Csoóri anyakép-víziója: „Anyám fekete rózsa. 
„Anyámnak fáj a feje – / anyámnak fáj a semmi, / 
Anyám fekete rózsa / nem tud kiszínesedni. / Egy éjjel 
földre roskad, / megtört lesz majd, kicsi — / Bejön egy 
madár érte / s csőrében elviszi.” Kalász László Anyám-
nak kontya van című verse dalforma, a kedvesében 
édesanyját látó, ősi férfivágy kifejezése: „Anyámnak 
kontya van / kerek (…) csak akkor leszek kedvesed / 
ha kerek kontyod lesz neked / ha mint anyám: első 
jajomra / gyógyírt találsz minden bajomra.”

Utassy Magyarország c. költeményének nyitánya: 
„Világ Világa, / Szerelem Kápolna-virága, / Nekem / 
Édes Egyetlenem, / Hazám, / Te Drága!” A verszárás 
fohásza: „holnapi bizáncok / ellen, / hogy védd ma-
gad: / Szerelmem, / Szerelmem Kápolna-virága, / Ne-
kem / Édes Egyetlenem, / Világ / Világa.” Nagy Gáspár 
„utazólevelének” búcsúsorai: „Szerethetett engem az 
Isten / mert teremtményének / engem is elfogadott; / 
sárból-agyagból, apám s anyám álmaiból...”

A földi, emberi végórán az Istenem és Édes-
anyám a végszó. Cs. varga istván

Böröndi Lajos Elhúzódó tűzszünet (2015) 
című kötetének bécsi bemutatóját azzal kezd-
te, hogy a két évvel korábban megjelent Össze-
fércelt világ után ezzel a 13. kötetét utolsónak 
tekinti. Bejelentését jóformán senki sem vette 
komolyan. Ismerve természetét, személyiségét 
az lett volna a meglepetés, ha valóságosnak 
bizonyult volna ugyancsak színháziasan ható 
bejelentése. Azóta két kötettel is jelentkezett, 
legutóbbi a Megégett föld 2020-ban, 15-ként 
hagyta el a nyomdát.

Kötetei címeiből kiindulva csábít Böröndi 
Lajos nyelvezetéből szótárt készíteni, amely-
ben az évszakokba ágyazottan közvetlen ter-
mészeti környezete viszi a főhangot. Ennek 
ismeretében determináltság, behatárolódás, 
az ezzel járó azonosulás bontakozik ki nyel-
vezet és gondolat, illetve érzület között. Más 
szóval Böröndi Lajos nyelvi eszközként olyan 
szavakat, fogalmakat használ, amik egyér-
telműek gondolataival, hitelesítik mondani-
valóját. Mindezt nem szavak után kutatva, 
kifejezésekkel kísérletezve, hanem igazán 
keresetlen szavakkal éri el. Ez abból is kiér-
ződik, hogy spontán, improvizáltan írja meg 
verseit, amiknek legtöbb esetben az ihletnek 
nevezett belső inger a kiváltó oka. Alkotóként 
könnyű dolga van így, hiszen nem kell témák 
után kutatnia, legfeljebb – képletesen – elég, ha 
billentyűzetében megtalálja az első, a kezdő 
leütést, a többi már jön szinte magától.

Kissé visszalépve Böröndi Lajos versvilágá-
ban központi helyet foglal el a kül- és belvilág 
találkozása, ütköztetése. Pontosabban: elsőd-
legesen valami tárgy, esemény váltja ki belő-
le azt a hangulatot, amit köntösként ugyan 
kiváltott élményére terít, ami viszont belső 
rezdüléssé változik: tovább lüktetnek benne 
a meglátott, megtapasztalt tárgyak, dolgok, 
események (kiemelten 1956. október 26. és a 
hozzá kapcsolódó történelem). Ennek máso-
dik lépcsője az a fajta kölcsönösség, amikor 
környezete és belső világa feszültségének eró-
ziói megtermékenyítően hatnak egy-egy vers 
keletkezésére.

A harmadik lépcsőfok lelkivilága domi-
nanciáját vetíti ki. Ekkor mintegy segédesz-
közként jelenülnek meg a külvilág „kellékei”, 
ugyanis a belső erők vajúdása oly mértékben 
érezteti hatását, hogy bármennyire szép, 
örömteli lehet bármi, a szomorúság, levert-
ség, reménytelenség, kétségbeesés egész kül-
ső világát erre emlékezeti, vagy legalábbis ezt 
váltja ki belőle. Az átmenetiség, elmúlás tu-
data alapélményként mindenre ránehezedik, 
rátelepül és minél szebb lehet bármely termé-
szeti kép, annál inkább provokálja eluralkodó 

Nem égette meg az idő
közérzetét. Ezzel összefügésben áttételesen 
állítható, hogy tudat alatt megőrződött benne 
valami paradicsomi ősállapot, aminek hiánya 
keserűséggel tölti el; ennek megszépült emléke 
jelen kötetében korábbi évekre, egyenesen a 
gyermekkorra utal. Visszaragyogása legfeljebb 
pillanatnyi feledékenység révén engedi meg 
az öröm, boldogság érzetét, hogy aztán annál 
nagyobb husángként suhintson belé: de mit ér 
mindez, amikor az említett nyomasztó érzület 
és hangulat kerekedik benne felül. 

Mindezektől eltérően Böröndi legújabb kö-
tetének feltétlen új vonása a Karácsonyon ke-
resztül gyermekként megszületett Isten élmé-
nyének megsejtése és tudatosítása. Korábban a 
folyton kísértő csalódás a nihilizmus partjára 
sodorta, miközben úgy érezte, hogy a part-
talanság, határtalanság az ember szétesésé-
vel, feloldódásával jár (a mindenségben vagy 
a semmiben?). A megvalósulás utáni, átfogó 
vágy minden ellenérzést legyűrve egyre kö-
zelebb hozta azon felismeréshez, ami az el-
lentétek ütközésében nyilvánul meg: az örök 
helyett az emberi időszámításon mosolygó Is-
ten váltja ki belőle a heraklitoszi rádöbbenést, 
„hogy a tavasz csodája tél nélkül nincsen.” 
(Örökké tavasz, 82. old.) Ez a mindent átható 
élmény tör felszínre az újra „felfedezett” kül-
világ meglátásában csillogó nyolcsorosában: 
„Szinte száll a repcetábla, /a zümmögésbe be-
leszédül. / Sárgállik a méz, a tavasz / nyárba 
fordul, meg úgy vénül.” (Nyolc tavaszi sor, 84. 
old.) Nem pusztán esztétikai kérdés a vénülés 
zavaró közbeiktatása, de még ezen a rajon-
gáson is átüt a lehangoltság vigasztalansága. 

Fordulatként három varázsige jegyezhető vé-
gül is, a beteljesületlenségre (Összegzés, 80. old.) 
felismert tanulságul; egyben ez a kivezető út: 

Legértékesebb az elérhetetlen (Örökké ta-
vasz, 82. old.) 

Mert [minden] szétfoszlik, akár az álom,
s a vágy utána az az igazi! (Schneeberg – 

Álom a szabadságról, 69. old.)
A mosolygó Isten kicsalja belőle a madáchi 

szentenciát: küzdeni és remélni (Mosolyog fö-
lötted, 57. old.)

Meg lehet mártózni klasszikus gyönyörök-
ben, mint amilyen a Berzsenyi Közelítő tél 
című versére emlékeztető Most kezdődik (86. 
old.) ódai hangvételű alkotás, meg bőségesen 
található tömörségében gyémánt ragyogású 
vers, hozzátéve, hogy nem nélkülözi a kötet 
a Böröndi-féle hagyományosnak tekinthető 
áramlásokat, s talán nem árt utalni arra sem, 
hogy a Groteszk szonett (63. old.) nem csupán 
címével, de mellément szójátékával is zavaró. 
Sajnálatos figyelmetlenség (?), hogy az Októ-

ber: vér hava (50. old.) és a Ladikját készíti 
(88. old.) című vers az utolsó sor kivételével 
teljesen azonos.

Annál inkább ki kell emelni az új, alapél-
ményként jelentkező, megváltást kimondó ver-
sek sorjázását, amik A mosolyra fakadt Isten 
ciklusban csúcsosodnak, de ide sorolható az 
Adventváró vers (13. old.), Behavazott emlék 
(15. old.), Megváltásra várva (23. old.), lepe-
csételve a Kalendárium utolsó versszakával: 

Hazaértek a pásztorok, hold fagy
az égre, hallal teli a háló.
Összebújunk meleg csöndben,
boldogan: megszületett a Megváltó. 91. old.)  
A korábbi évtizedek csalódásait, félelmeit 

– mint utalás történt rá – a gyermekkor kará-
csonyélményével hidalja át a még mindig ki-
ábrándulásba hanyatló, de lám, a megszabott 
nyelvi és tematikai határokon belüli nyugtalan 
keresésében megváltásra lelt költő.

Milyen jó, hogy nem állta szavát Böröndi és 
követte költői ösztönét! Ha meg is pörkölte az 
idő, költészete nem égett ki, hiszen élmény-
világa új elemekkel töltődve tovább csiszoló-
dott, érett. 

Böröndi Lajos: Megégett idő. Magyar Napló,  
Budapest, 2020, 103 old.

Deák ernő

Hegyi len (Linum austriacum)

Az érdeklődők online szavazata alapján, 
különleges műtárgyként, a Literaturmuseum 
és a Musiksammlung után most a „Papyrus-
museum” gyűjteményének egyik darabja kerül 
bemutatásra az Osztrák Nemzeti Könyvtár-
ban.  Az érdekes, egyedülálló dokumentum,  
egy Kr. után 115–117-ben sietősen papiruszra 
vetett lista töredéke, az Egyiptomban állomá-
sozó két légionárius hadtest, a III. Cyrenaica 
és a III. Deiotariana katonáinak neveit tartal-
mazza.  Mindamellett, hogy minden ez időben 
ott szolgálatot teljesítő légiós neve bekerült a 
jegyzékbe, a dokumentum történeti jelentősé-
gét még az a nyilvántartás is emeli, hogy az 
illető katona harcképes-e vagy már elesett. 
A szövegmaradványból kiderül, hogy ugyan 
léteztek századok, de ez időben parancsnok 
nélkül. Az elhalálozottak magas száma és a 
dátumok alapján feltételezhető, hogy ez a lis-
ta az egyik nagy zsidó felkelés (Kitos háború) 

különleges lista papiruszon
idején keletkezhetett és a római hadsereg ko-
moly veszteséget szenvedett ebben az áldo-
zatokkal járó véres harcban. A diaszpórafel-
kelés Traianus császár uralkodása alatt tört 
ki a kyrénéi zsidóság körében, majd átterjedt 
Ciprusra, és onnan tovább Judeán keresztül 
egészen Mezopotámiáig.

A „Das besondere Objekt” 2022. június 26-
ig tekinthető meg.

áDám ágNes

• EuRázsIA névvel új magazin jelent meg 
a kecskeméti Neumann János Egyetem Eur-
ázsia Központja kiadásában. Horváth Leven-
te főszerkesztő bevezető cikkében úgy látja, 
„hogy századunk Ázsia évszázada. A világgaz-
daság gravitációs súlypontja Ázsiába tolódik, 
az eurázsiai korszak elkezdődött.” A címolda-
lon szereplő Parag Khanna indiai származású 
amerikai politológus szerint Kína kereskedő 
ország, nem egy hódító birodalom.

•
Az MTA 195. Közgyűlése részeként meg-

tartották a Külső Tagok Fórumát. Ennek 
keretében kerültek kiosztásra az Arany Já-
nos-díjak. Arany János-Érmet kapott Bika 
juLianna közgazdász, floridai kutató, a Nyu-
gati Hírlevél szerkesztője, a Bécs Napló 
munkatársa.

•

A Magyar Tudományos Akadémia 195. 
közgyűlésén Wahrmann Mór-érmet ado-
mányozott ifj. Dr. Béres józsefnek a kémiai 
tudomány kandidátusa, a Béres Gyógyszer-
gyár Zrt. elnöke részére a családi vállalko-
zás jelentős kutatás-kapacitást felmutató, di-
namikusan fejlődő vállalattá alakítása, az 
egészségvédelem, a betegségek megelőzése 
és leküzdése terén nyújtott sokoldalú veze-
tői, kutatói és gyógyszerfejlesztői munkássá-
ga, valamint a Béres Alapítványon keresztül 
végzett jótékonysági és kulturális tevékeny-
sége, illetve a tehetséges fiatalok ösztöndíj-
programmal való támogatása elismeréséül.

kiTÜNTeTéSek
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a Magyar Kormány
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Készült
a Magyar Kormány

támogatásával

Keresztury Dezső a fent említett címmel 
írt köszöntőt a szabad királyi városi rang el-
nyerésének hétszázadik évfordulóján kiadott 
antológiába. Ennek a versnek egy kifejező 
részletét („Hűség városa, légy hű őre magad-
nak”) választotta új kötete címéül Ujváry 
Gábor, a Veritas Történetkutató Intézet és 
Levéltár intézet- és kutatócsoport-vezetője, a 
bécsi Collegium Hungaricum egykori tudo-
mányos igazgatóhelyettese, majd igazgatója. 
A város megbízásából született színvonalas, 
szép kiállítású kiadvány bemutatóját – kerek-
asztal-beszélgetés keretében – 2022. május 
4-én tartották a Magyar Nemzeti Múzeum 
dísztermében.

A kötet borítójának fekete-fehér hátterét 
büszkén töri meg egy nemzetiszínű zászlós 
korabeli röplap, amely fennen hirdeti: Ma-
gyarok maradtunk! Mollay Károly soproni 
nyelvészprofesszor a népszavazás hetvenedik 
évfordulóján rendezett ünnepségen elmondott 
előadásában idézte fel az egykor kétnyelvű vá-
ros históriájában meghatározó szerepet játszó 
eseményeket. A poncichter negyedben találha-
tó Balfi utcai házukba 1921. december 17-én 
toppant be „mindig jól tájékozott” nagynénje, 
aki félig németül, félig magyarul közölte a 
nagy hírt: „Wißt ihr, magyarok maradtunk!”

Gondolhatnánk, a történtek azt igazolják, 
hogy „az első világháború utáni világpoliti-
ka tonnányi értelmetlensége között” legalább 
„egy cseppnyi értelem és jogszerűség” is akadt. 
Az idézet azonban Karl Rennertől, Ausztria 
államkancellárjától származik. A saint-ger-
maini osztrák békedelegáció vezetője ezekkel 
a szavakkal méltatta a többségében német 
ajkúak lakta nyugat-magyarországi terület 
elcsatolását. Érdemes ezért inkább ismét Mol-
layt idézni, aki arra utalt, hogy Ausztria és 
Magyarország között a gyakorlatban 1526 óta 
nem volt határ, és 1921 őszén az itt élőknek 
kerek két hónapjuk volt arra, hogy kényszerű 
döntést hozzanak a Burgenlandhoz, illetve 
Magyarországhoz fűződő szálak eltépéséről 
vagy megtartásáról. Ezt „ki-ki műveltsége, 
politikai érettsége, gazdasági érdeke, családi 
kapcsolatai, vallása, érzelmei stb. alapján” 
tette meg – a masszív osztrák és magyar pro-
paganda árnyékában.

Sopron ünnepére
Mint ismeretes, a kisebb környező települé-

seken általában Ausztria felé billent a mérleg, 
de Sopron magyarpárti többsége döntőnek 
bizonyult (nem véletlenül emelte ki Károlyi 
Gyula miniszterelnök a tízéves évforduló-
ra írt köszöntője tervezetében Sopron város 
lakosságának hűségét, hogy aztán a végső 
szövegben már a teljes soproni népszavazási 
terület kiállását méltassa). A népszavazáson 
a választásra jogosultak 89,5%-a (Sopron vá-
rosában több mint 91%-a) adta le a voksát. Ez 
kimagasló szám, gondoljunk csak arra, hogy a 
2022-es magyarországi választásokon 70,2%, 
2019-ben Ausztriában pedig 75,6% élt szava-
zati jogával. Persze, az kérdéses, ki került be 
egyáltalán a szavazói névjegyzékbe. Auszt-
riában sokáig Viktor Miltschinky szavazási 
biztos visszaemlékezése (Das Verbrechen von 
Ödenburg) határozta meg a közgondolkodást, 
a Burgenländisches Landesarchiv vezetője, 
August Ernst még 1987-ben is Sopron elvesz-
téséről írt és a népszavazást komédiának mi-
nősítette. Mi tagadás, némi joggal. 

Ugyanis maga Villani Frigyes báró, kül-
ügyminisztériumi osztálytanácsos, az oszt-
rák–magyar határmegállapító bizottság tagja 
is elismerte 1923 óta nyilvános jelentésé-
ben, hogy a szavazási lajstromokat „tényleg 
a magyar ügy sebezhető pontjának lehet ne-
vezni”, hiszen a voksolást megelőző napon 
„százszámra hozattak be szavazók Magyar-
ország belterületéről”, méghozzá azért, mert 
a magyar fél „az eszközökben való válogatás 
nélkül, a mindenképpen elérendő biztos si-
kerre dolgozott”. Schindler András, a jegy-
zékek összeállításáért felelős soproni alpol-
gármester is elismerte később, hogy azok 
„sok kívánnivalót hagytak maguk után” (nem 
is beszélve a nagyszámú elmenekült, vagy 
szavazati jogának gyakorlásától egyéb trük-
kökkel megfosztott német ajkú polgárról).

Ezért lett volna kívánatos, ha a 2021. évi 
centenárium alkalmából a két ország törté-
nészei közösen idézték volna fel a történte-
ket és legalább kísérletet tettek volna arra, 
hogy az egymás mellett történő elbeszélés 
helyett túllépjenek a kölcsönös gravaminális 
politikán és – megfogadva Östör Józsefnek, 
egykori soproni nemzetgyűlési képviselőnek 

1922-ben elmondott gondolatait – „puffogó ha-
zafias frázisok nélkül” a közös közép-európai 
történelem részévé avassák a soproni népsza-
vazást. Mint ismeretes, Burgenland nagy-
szabású történeti kiállítással és két vaskos 
tanulmánykötettel emlékezett a tartomány 
elmúlt száz évére, a soproni önkormányzat 
pedig emlékévet szentelt a jeles esemény-
nek és tudományos konferencián is felidézte 
1921-nek – Illyés Gyula szavaival – „a nem-
zeti tudatban máig kitörölhetetlen nyomot” 
hagyó történéseit.  

Ujváry kötetének nagy erénye, hogy – ha 
úgy tetszik – vállalja az „ördög ügyvédjé-
nek” szerepét, és túllépve a múlt kizárólag 
nemzeti alapon történő vizsgálatán, a kel-
lő árnyaltsággal és empátiával vizsgálja az 
eseményeket és saját bevallása szerint is „a 
számos érvényes és lehetséges igazság egyik 
megközelítését nyújtja”, közérthető nyelve-
zettel, továbbá a magyar mellett a német 
nyelvű szakirodalom értő felhasználásá-
val. Már a bevezető gondolatokban világos-
sá teszi – folytatva Mollay Károly érvelését –, 
hogy a maradás vagy az átcsatolás kérdésé-
ben Sopron városán belül, a környező fal-
vakban, továbbá a nyelvi hovatartozás és 
a pártszimpátiák függvényében is jelentős 
eltérések voltak és érdekellentétek feszültek, 
ezért sem írhatók le az események a jó és a 
gonosz harcaként.

A kilenc nagyobb fejezet a vitatott nyu-
gat-magyarországi terület rövid bemutatása 
után időrendi sorrendben, Saint-Germain 
és Trianon árnyékában, az 1921-ben történt 
meghatározó események (IV. Károly vissza-
térési kísérletei, a nyugat-magyarországi fel-
kelés, velencei konferencia és népszavazás) 
értékelő bemutatásával követi végig a Sopro-
nország megmentéséhez vezető utat, gazdag 
válogatást nyújtva a Magyar Nemzeti Múze-
um és a soproni helytörténeti közgyűjtemé-
nyek anyagából.

Ujváry Gábor munkája méltó módon járul 
hozzá ahhoz, hogy Sopron, a térség egykori 
(?) természetes fővárosa – az ismertetés ele-
jén idézett Keresztury szavaival – „bölcsen 
viselje határ-sorsát”. Meggyőződésem szerint 
a kiegyensúlyozott munka azt is elősegítheti, 

hogy a határ két oldalán máig tetten érhe-
tő két emlékezet, a civitas fidelissima és a 
civitas schwindelissima narratívája ne csu-
pán békésen megférjen egymás mellett, de 
némileg közelítsen is egymáshoz és a forrá-
sokból kellő kritikával leszűrhető történeti 
valósághoz.         

(Ujváry Gábor: „Hűség városa, légy hű őre ön-
magadnak”. Nyugat-Magyarország 1918–1921 kö-
zötti sorsa és a soproni népszavazáshoz vezető 
út. Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron 
Megye Levéltára, Sopron, 2021.)

Fiziker róbert

Kerék Imre klasszikus fényű, lecsavart 
lánggal is messze világító költészete értékes, 
eligazodást kínáló szellemi teljesítmény iro-
dalmunk értő olvasói, megkerülhetetlen út-
jelző és követésre érdemes iránymutató érző 
alkotói számára. Sajnálatosan mindkét cso-
port tagjai kevesen vannak, de a tehetséget 
és mesterségbeli tudást megbecsülők, a minő-
ségelvet vallók, a fülepi lényeglátók sohasem 
voltak sokan – nekik viszont „szószentséges” 
ünnep lehet a hamarosan 80. életévébe lépő 
soproni költő köteteinek megjelenése. Így az 
egyaránt az akasztói Kiskun Helikon sorozatát 
gazdagító Mindenek szerelme és Szapphó ko-
szorúja közreadásai is, amelyek tudatosan és 
tetszetősen felépített korpuszaiban – miként 
az oeuvre korábbi darabjaiban – elsősorban 
a természethez-tájhoz, az egyetemes és sze-
mélyes örökséget képező lírahagyományhoz, 
valamint a Másikhoz, a kedveshez való szerzői 
viszony válik meghatározóvá.

A Mindenek szerelmében megidézett tájak 
a gyermekkor somogyi vidékei, a visszaálmo-
dott, lélek mélyéről felsejlő erdők és mezők, 
a magányosan – a teremtett világ megannyi 
csodájára rányíló szemmel – és párban-tár-
saságban, a kísérő szépségét, a barátok kö-
zelségét, a látvány együttes örömét is élvezve 
bebarangolt, emlékeket őrző helyek. Ahol az 
ember sohasem idegen, hanem magától értető-
dően otthonos az őselemek közt, a természeti 
környezetben, testvériségben a fákkal és vi-
rágokkal, közösségben az állatokkal. Tudva: 
minden létező az élet nagy szimfóniájának 
hangjegye, önmagában is szól, de csak össz-
játékuk ad harmóniát.

Az ajánlásokkal megtisztelt, átiratokkal te-
matikailag, stilárisan is idekapcsolt és a kötet 
második felét kitevő négysoros miniatűrök-
ben portrészerűen egyénített írók névsora – 
egyfajta szubjektív kánonként – a vállalt és 
vallott költészeti tradíciót is megmutatja. Azt 
a markáns ívű lírahagyományt, amelyhez ké-
pest Kerék Imre poézisét is meghatározhatjuk, 
amelynek folytatói sorában láthatjuk. A vilá-
girodalomból az Énekek énekét jegyző Sala-

A van és a nincs versei
mon királyt, Hölderlint, Francis Jammes-ot, 
Apollinaire-t említhetjük, a magyarok közül 
a dalforma első mestereitől, Balassitól Csoko-
nain, Aranyon, Vajda Jánoson át a nyugatos-új-
holdas örökségig, más tekintetben Kassákig, 
József Attiláig vagy Nagy Lászlóig vezet az út. 
S külön kiemelhetjük a háromszor is megszó-
lított (Ikarosz a költőhöz, A mézöntő, Pászto-
rok) földit, Takáts Gyulát és a nemzedéktárs 
Szepesi Attilát (Fúga). Ezek az emlékversek 
az ő koszorúik.

A kedves a szépek csokrából választott 
virág, aki teljessé teszi, és aranyos hajkoro-
nájával beragyogja az életet. Vele nézi a lí-
rahős a tavaszi zsendülést, várja a kelő esti 
csillag sugarát, hozzá szállnak a Te akartad 
gyönyörű kettős sorai: „nem én akartam, te 
akartad, / amikor tested kitakartad // s először 
adtál enni számnak, / hogy folyton éhezlek, 
kívánlak, // (…) // föllobogó tűzben, hajadból 
/ búzaszín fény dől: vadgalambtoll, // a vi-
lágrészek észrevétlen / elhamvadnak szemed 
tüzében” (40.). 

Ám ami a Mindenek szerelmében még a 
jelenlét öröméből fakadt, azt a Szapphó ko-
szorújában már a veszteség fájdalma szülte. 
A 2600 éves költőnő előtt tisztelgő, az átül-
tetések és saját időmértékes remekek legjavá-
ból válogatott vers-hangzatka gyűjtemény az 
eltávozott társ, a Másik mementója, az emlé-
kezés füzére is lett egyben. Amint az utószót 
szerző Németh István Péter találóan megál-
lapítja: távoli és a dedikációval egészen kö-
zeli címzettje is van tehát e 32 szövegnek. 
Amelyek egy részében – egymást erősítve – 
összekapcsolódik természet-táj, hagyomány 

és szerelem, hogy a másik póluson ott álljon 
mindezek hiánya, miként a Valami más fen-
tieket ellenpontozó kétsorosaiban. A „most 
már a többé-nem-lehet, / a sohasem fogod” 
(37.) szomorú belátásával.

Kerék Imre utóbbi kötetei újfent igazolják, 
hogy szerzőjük irodalmunk élvonalbeli alko-
tója, aki – mint a kagyló – a kínból is gyöngyöt, 
hiteles poézist, minőségi értéket teremt. A 80. 
születésnap küszöbén, Hegedüs György találó 
illusztrációival együtt, szívből köszönjük e 
becses ajándékokat.

Kerék Imre: Mindenek szerelme. Kiskun He-
likon, Akasztó-Sopron, 2020.; Szapphó koszorúja. 
Kiskun Helikon, Akasztó-Sopron, 2021.
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