
1

szél-járás

XII. ÉVFOLYAM 4.  szám•2019. december

Görföl Jenõ fõszerkesztõ (Pozsony)
Balassa Tamás (Mosonmagyaróvár)
Böröndi Lajos (Feketeerdõ)
Deák Ernõ (Bécs)
Ferenczy Klára (Baden bei Wien)
Farkas István (Dunasziget)
Hornyák István (Pozsony)
Kepe Lili (Lendva)
Kovács László (Egyházgelle)
Tuba László (Mosonmagyaróvár)
Végh László (Somorja)

Szerkesztõség:

Bratislava - Pozsony, Námestie 1. Mája
10/12, 815 57 Bratislava. E-mail: csemadok
@csemadok.hu

Feketeerdõ, Erdõalja u. 11. 9211. boron-
di@falu-tv.hu, mosonvarmegye@gmail.com

Wien - Bécs, Schwedenplatz, 2/I/8. Levél-
cím: A-1011 Wien, Postfach 358. E-mail: be-
csi-naplo@aon.at.

A Pro Patria Honismereti Szövetség
megbízásából kiadja: Mosonvármegye
Lap-és Könyvkiadó, 9211 Feketeerdõ, Er-
dõalja u. 11. E-mail: mosonvarmegye-
kft@gmail.com Nyugat Takarékszövet-
kezet: HU90 5950 0155-1108 5733 0000
0000 SWIFT:TAKBHUHB

Elõfizethetõ a fenti bankszámlára való uta-
lással, elõzetes vagy utólagos számlázással. Egy
évre a négy szám 3200 Ft, illetve 10 euró.

Sárga csekk a kiadó címén kérhetõ!
mosonvarmegyekft@gmail.com

ISSN: 2060-3886

Megjelenik a Palatia Nyomda és Kiadó
Kft. gondozásában (9026 Gyõr, Viza u. 4.).
Felelõs vezetõ: Radek József ügyvezetõ.

Gál Sándor Belsõ Univerzum (napló)     5
Csáky Anna Vad mezõ dalnoka (vers)     21
Kerék Imre Kiscsikó emléke (vers)     22
Zentai László A kisvárosi BB (elbeszélés)     23
Olasz Valéria Tavasz-esti vers (vers)     28
Cser Zoltán Nincs hova hazatérni, Óda az

anyákhoz (versek)     29

szél-járás Bokor Béla Az ünneplés ürügyén     3

irodalom

Böröndi Lajos Ung -vidéki barangolások    48

Filep Tamás Gusztáv Az egymás elleni áskálódás tönkretesz
minket (Beszélgetés Deák Ernõvel, a
Bécsi Napló fõszerkesztõjével       34

 honismeret

barangoló

színház

Böröndi Lajos Szigetközi impressziók (Kerekes
István képeskönyvérõl     55

közmûvelõdés
Benyák Mária A Csemadok mindig hû maradt

küldetéséhez (Beszélgetés Bárdos
Gyulával, a Csemadok elnökével)    61

Neszméri Tünde Zoboralja Kollégium, a végvár értékei   67

Iró Erzsébet Karácsony csodáját ne a kirakat
mögött keressük   70

B.L. Ünnep Nagykaposon   71

szélfúvás

Fotó

Princz Sándor Volt öt-hat estém és néhány
pillanatom (Születésnapi beszélgetés
Törõcsik Marival)     57

szélj 4.sz..p65 2020.01.02., 7:441



2

szél-járás

Mosonvármegye Lap-és Könyvkiadó

Szenc város
recenzió

Gaál Joska Ma este indulunk a frontra
(Felvidékiek naplói és memoárjai a
második világháborúból) 79

Tuba László Egy tartalmas életút összegzése
(Deák Ernõ „Útkeresés a jövõbe”
címû kötetérõl) 81

Csordás Ádám Innsbruckban is megemlékeztek
1956-ról 72

Gaál Joska A szalagavatótól a Jézus Krisztus
Szupersztárig 75

Molnár György Ha táncol a parázs 78

szélj 4.sz..p65 2020.01.02., 7:442



3

szél-járás

Bokor Béla: Az ünneplés ürügyén

Bokor Béla

Az ünneplés ürügyén
A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány közel három évtizedes partne-

ri tevékenysége során folyamatosan figyelemmel kísérte, segítette a határon
túli magyar szervezeteket, közösségeket, miközben a hálózatépítést különö-
sen nagy gonddal támogatta. Az elmúlt három évtizedben tevékenységével a
Kárpát-medencében élõ magyarság szervezetei, egyesületei, alkotó és kultu-
rális közösségei számára kultúra- és közösségszervezõ, információközvetítõ,
szolgáltató-fejlesztõ bázissá lett. Ez idõ alatt számos évfordulón, jubileumi
eseményen ünnepelt együtt a magyarság közösségeivel szerte a Kárpát-me-
dencében. Az ünnepek megkerülhetetlen pillanatok. Fontosak, mert a tevé-
keny mindennapokat megszakítják, visszatekintésre kényszerítenek, lehetõ-
séget adnak a számvetésre, a teljesítmények értékelésére, elismerésére. Lát-
tatja, hogy mit végeztünk el, hol tartunk, és mi a dolgunk a jövõben.

Az elõzõ évek erdélyi, vajdasági, drávaszögi, õrvidéki évfordulói után ebben az évben a felvidéki
CSEMADOK 70. évfordulóját, a muravidéki Magyar Nemzeti Mûvelõdési Intézet 25. évfordulóját
ünnepeltük. Miközben az ünneplés örömteli mozzanatai, a fennkölt gondolatok, az emlékezetes mû-
sorok élményeivel gazdagodtunk, az ünneplés lényege, az elhangzottak szellemisége mindannyiunk
számára érvényes erõvel hatottak, és erõsítették identitásunkat. Mert az ünnep megerõsít bennünket,
hogy nem vagyunk egyedül. Összetartozunk. Mi, akik határoktól függetlenül közös anyanyelvünket
beszéljük, közös kulturális értékeinket õrizzük.

A jubileumok egyben a történelmi és közelmúltban zajló közösségi eseményekre való emlékezés-
nek is alkalmai. Az értékõrzés egykori és mai sikerességét az értékeket felmutató értéktárak is jelzik,
hiszen jelentõs kulturális trezorként mûködnek. A közösségek kiemelkedõ egyéniségeire pedig az
elmúlt évtizedek magyar „kaptárainak” megteremtõiként emlékezünk.

Ugyanakkor olyan, velünk élõ emberek és közösségek teljesítményeit is megünnepeljük, akik napja-
inkban is a magyar örökségért és közösségekért dolgoznak, arra törekednek, hogy a következõ gene-
rációk is megtanulják az értékek újrateremtésének, átadásának megbecsülését. E teljesítményeket
alkotások, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, mûvészeti és alkotóikiállítások, oktatási és közéle-
ti fórumok, zenei koncertek, táborok, néptánc- és népzenei találkozók, kutatások, intézményi hálóza-
tok kiépülésének sora mutatja fel, és kiemelkedõ életutak fémjelzik.

Az ünneplõ szervezetek társadalmi szerepe mindenekelõtt a szülõföldhöz való ragaszkodásban, a
lojalitáson keresztül nyilvánul meg. A tevékenységi formák között akár a múltban, akár a jelenben
tallózunk, olyan gazdag kulturális kínálatot találunk, amelyet az ünnepek egyfajta esszenciaként mu-
tatnak fel. Az ünnepi mûsorok mindenütt kiemelkedõ színvonalon mutatják fel a magyar kultúra
egységének, kulturális nyelvezetünk közös birtoklásának bizonyítékait, ugyanakkor e gazdag
kultúrasokszínûsége végtelen lehetõséget nyújt azoknak, akik otthon érzik magukat e kultúrában,
akik magukénak tudják ezt a közös nyelvezetet.

Az ünnepek sokszínû kulturális szövetei határon túl és innen, újra meg újra bizonyítják a magyarság
számára az összetartozás szervességét, tényét. A közös nyelvi és közösségi szokásaink mélyrétegeinek
feltárulása, folyamatosan tudatosítja a nemzethez tartozás érzését.
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Azonban az ünneplés pillanataiban sem téveszthetjük szem elõl azokat az alapvetõ feltételeket,
amelyek a kiegyensúlyozott, önálló kulturális és közösségi identitás megélését biztosíják. A regionális
európai autonómiai keretek garantálásával együtt várható el a kisebbségi magyarság nyelvhasználata
mellet egyolyan állami támogatási rendszer, amely az oktatási és kulturális intézményrendszerek mû-
ködését kiszámíthatóvá, tervezhetõvé teszi. Az államok nem siettethetik (fõleg jogi szabályozással
nem) a kisebbségek asszimilációs folyamatait, hanem korrekt támogatási rendszerekkel kell segíteni-
ük és tapintatosan kezelniük a kisebbségi magyarság oktatási, kulturális és közösségi intézményeinek
értékalapú mûködését. A jobb életminõség érdekében a magyarság által lakott régiók gazdasági és
infrastrukturális fejlesztései ugyancsak figyelmet és támogatást igényelnek. Természetesen a szomszé-
dos országok magyarságának alapvetõen szüksége van az anyaország segítségére, legyen az állami,
intézményi, önkormányzati vagy civil szervezetek által közvetített segítség.

Az identitás és a kultúra stabilizálása tudja biztonsággal segíteni a határon túli magyarság fennma-
radását, a nemzet összekapaszkodását. Annak ellenére, hogy magyar közösségek különbözõ kisebb-
ségi élethelyzetben vannak és sokszor negatív kényszerintézkedéseket élnek át, csakis az összefogásra
alapozott megmaradással õrizhetik meg a magyarság értékeit.

A jubileumi események programjain keresztül a tehetséges és szorgalmas közösségi emberek
példái hatnak vissza és serkentik a helyi kisebbségi sorsban élõk mindennapjait, cselekedeteit, szel-
lemi és lelki megerõsödésüket, ezért köszönet illeti valamennyi felvidéki, délvidéki, muravidéki,
õrvidéki, erdélyi és kárpátaljai szervezetet, nemzettárasainkat, akik a kitartó és becsületes, a nem-
zet egészét gyarapító sokrétû munkát végeznek. Az egymásra kölcsönösen megtermékenyítõ hatást
gyakorló határon túli magyar szervezetek és intézetek több évtizedes elkötelezett és tartalmas szol-
gálatukkal mindig újabb és újabb perspektívákat nyitottak kapcsolataink gazdagodásához, és a to-
vábbiakban is nemzeti összetartozásunkat fogják erõsíteni.
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Gál Sándor: Belsõ Univerzum

Gál Sándor

BELSÕ UNIVERZUM
201. nap

A tegnapi írás a gasztronómiai kísérletezésem folytatása.  Az Esték és hajnalok
címû könyvemben a „vadételekrõl” több receptet is leírtam –, szóval mostani kísér-
letem címe pedig ez lehet: „õzgida-bordás borsós-ragu”.

 Ennek a kísérletnek a lényege, hogy minden hozzávalót úgy kell-(ett) – idõben
– megtermelnem, hogy az étel elkészítésének napján a kertben megtaláljam! Ki-
vétel az õzgida bordája. A gidát tavaly nyáron hoztam terítékre, alig fél éves korá-
ban, azóta, – a holnapi napig –  a fagyasztóban várja a „feltámadást.”

Most akkor vegyük számba mindazt, aminek a kertben  meg kellett történnie, meg kellett nõnie és
érnie ahhoz, hogy holnap borsós-ragu része lehessen.

Tehát: ahogy a tél fagya kiengedett, s a szántás porhanyóssá változott, március 3-án beültettem az elsõ
borsó ágyást. Ezt követte, alig két héttel késõbb a dughagyma, a sárgarépa és a petrezselyem. Aztán –
reményeimet már-már elveszítve – visszajött a tél, s az elvetett növény-magvak kikelése – egyáltalán:
megmaradása – teljesen bizonytalanná vált. A talaj felszíne megfagyott, majd leesett rá vagy 20 centi hó
is. Csak a reménység maradt – egy kevéske. Hanem ahogy, nem tavasz, hanem hirtelen nyár lett, a para-
dicsom, a paprika, a karalábé is a földbe került. Meg még az uborkát is a földbe tettem. Késõbb a kihajta-
tott görögdinnye palántáit is! De a babról se szabad megfeledkezni. Aztán eljött a várakozás ideje!

A palánták megéledtek, de az elvetett magok csak nem akartak kibújni a földbõl.
Nagysokára, egészen váratlan és szemtelen gyorsasággal kibújt a borsó a földbõl, s akár egy kicsi költe-

mény szívdobbanásai, lüktettek a parányi borsólevelek. Nem sokkal késõbb a felsõ, árnyékosabb részeken
pedig a sárgarépa és a petrezselyem, sõt még a hagymaszárak is megmutatták magukat.

De a burgonya  – kereken 100 tõ –  amit Satyával együtt raktuk a földbe, még hiányzott. S a bab se
nagyon igyekezett az ég alá. Ez utóbbinak nem volt szerepe a ragu készítésében, de nyugtalanított a
késése. Ellenben egy kiadós esõt követõen elõbújt a krumpli, s mostanra derékig ér a szára és javában
virágzik. Vagyis mára minden, ami az õz-raguhoz friss zöldség kell –  ott van a kertben, fogyasztható,
gusztusos szépségben. A gida-bordát pedig elõkerestem a többi levesnek-való közül. (Holnap majd folyta-
tom, mert kedvem van hozzá).

202. nap

 Elég korán keltem ahhoz, hogy a tegnap este kifejtett borsó mellé a többi, levesbe való zöldséget
is begyûjtsem: sárgarépa, petrezselyem, karalábé, újhagyma, zeller és vöröshagyma –  ami inkább még
zöld volt.

Ettõl számítva a további tennivalók sora lényegében csupán gasztronómiai gyakorlat.
Ami pedig az egésznek az izgalmasságát jelenti, az ennek az egésznek az irodalmi- és intellektuális

összhangja. Egy elképzelhetõ idõbeli lehetõséget, amely a biológiában és az irodalomban meglévõ
összhangot valósítja, vagy valósíthatja meg. A biológiai ritmus irodalomba való leképezése így meg-
oldható. A magok földbe kerülése, csíra-mivolta, majd felszíni megjelenésük, különbözõ irodalmi-
formai struktúrák lehetõségeit mutatja meg.

Van ebben az évezredes, vagy sokmillió éves rendszerben olyan, mindenkor használható formai
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elem – vagy elemek –, amelyek a folyamatosságot, vagy annak genetikai felépítményeit tartalmazzák.
És ha azokat képesek vagyunk értelmezni és a költészetben, vagy a szépirodalom ma használt külön-
féle mûfajaiban cselekményesíteni, akkor a poétika végtelenné tágul-szervesül.

Egyetlen kanálnyi õzraguban megkóstolhatjuk a mindenség minden ízét és illatát.
Mindezt ma sikerült ide írnom, 2017. elsõ nyári napján, amikor a szemben lévõ fészekben a kisgó-

lyák repülni tanultak.

203. nap

   (A CSODA) Bevezetõ a 10 éves buzitai citerazenekarról készült krónikához). „mert amit írni szeret-
nék – mondja Görcsös János szándékáról – mesébe illene talán.”

Én annál tovább megyek: megerõsítem a szerzõt, hogy amit leírt, sokkal, de sokkal több a mesénél.
Mert ez a tíz esztendõ, amely a Buzitai Citerazenekart tudatunkba beemelte, több lett a mesénél. TU-
LAJDON FÕNÉVVÉ emelkedett! Vagyis: VALÓSÁGGÁ! Közösségünket felemelõ, jelen-való érték-
nek, létezésünket igazolóan. Mert Görcsös János vállalása és a Buzitai Citerazenekar tíz éves léte: mara-
dandó csoda és tündöklõ példa!

A citerazenekar megálmodását és megvalósítását, több, mint húsz oldalon meséli el, ahogy az egykori
háborúk „obsitosai” a csaták emlékeit. A kezdet és a „semmibõl indulás” terheit viselve miként jutottak
el, citeráikkal, s az azokat pengetõ mesébõl ide érkezõ tündérekkel a legmagasabb csúcsokra. Hogy min-
den idõben a vélt és a valós kudarcok után is mindig volt erõ és szilárd akarat a folyamatos munkára.

Mindig öröm és élmény volt számomra látni õket és hallgatni hangjukat, a zenével egybehangzó cso-
dát, a lét, létezésünk mindig megújuló varázslatát és múlhatatlan szépségét.

És hittel hiszem, hogy a hagyományok felelevenítése mindig egy új hagyomány lehetõségének a meg-
alapozását jelenti!  Köszönet az alapítóknak, köszönet a továbbadóknak.

204. nap

Éjfél után felébredtem, ahogy évek óta szinte minden éjszaka, s ahogy mindig, sétáltam a különös
derengésben, s a fátyolfelhõk között „meglátogattam” egy-egy ismerõs csillagot a távoli, évmilliókra lévõ,
feltehetõen egy galakszist, amelynek évmilliókra lévõ fátyolosságáról  már többször eltöprengtem. Hogy
jó volna róla tudni valami közelebbit...

Például, hogy mióta világít, s hogy kinek(?) Egyáltalán, van-e valami tudása arról, hogy õ egy csillag, s
hogy nekem tetszik a fénye-e? Aztán elé úszott egy felhõ-kalóz és eltûnt az  egész az égboltról. Csak úgy,
válasz nélkül. S ahogy így bámultam a folyton változó magasságot, egyszerre csak az döbbentett meg, hogy
ami „odafönt van”, s amit mindenségnek mondunk, az semmit se tud saját létezésérõl. Se a Nap, se a Hold,
se semmi, ami ezt az egész ûrbéli egészet kitölti, amely különbözõ pályákon mozog, ütközik, robban,
elenyészik, aztán ismét egyesül. Az anyag ûri tánca, itt a szemem láttára. Mert mi, e földön élõk mindez-
zel szemben, jelentékelen élõlények, tudunk magunkról, saját létezésünkrõl, emlékezünk és emlékeinket
és tapasztalatainkat – tudásunkat! – tovább adjuk utódainknak, azok megmaradásának esélyeit gyarapít-
va. De: születése elõtt az ember se tud semmit! Születése után azonban minden elõdjének tudásából
részesül – részesülhet! Az emberi létezésnek ez a tudás ad értelmet. Ha azonban a mindenség nem tud
önmagáról semmit, akkor létezésének mi az értelme? Egy kérdés: mi tudjuk? Egy állítás: mi tudjuk!

205. nap

Amikor az ember olyan elvont kérdésekrõl gondolkodik, mint amilyenekrõl a tegnapi jegyzet szól,
bizonyos idõ  elmúltával önmagát próbálja utolérni, vagy ellenõrizni, hogy amit leírt a „mindenség öntu-
datlanságáról”, ezt milyen mértékben veheti komolyan egy mûvelt olvasó?
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Szóval olykor a magammal szembeni bizalom is meginog, kétkedõvé nyomorodik bennem minden
gondolat, és igen: minden mozdulat is.

Ám amikor azt olvasom, hogy : „ a megismerés értékét tárgyilagossága, a mûvészet értékét viszont
emberi mivolta határozza meg”, akkor a fent jelzett bizonytalanság oldódni látszik. De nem folytatom
tovább a magammal szembeni okoskodást! Amikor a mindenség állítólagos megalkotója sem tudja ön-
magát meghatározni. Vagy lehet, hogy nem is akarja?

De akkor mire jó ez az irgalmatlanul fenséges Mennyei Kóceráj, ha nem tud megszólalni? Dénes
unokám úgy négy éves korában, amikor a Mennyországról beszélgettünk – s ez nem elírás! – a következõ
kérdést szegezte nekem: „Te papa, ha a Mennyországba csak bemenni lehet, kijönni pedig nem, akkor az
nem is Mennyország, hanem börtön.” Valóban!

 Hát igen! Ma este is jól eltévedtem a csillagok között. Pedig ma este R. Garoudiról szándékoztam
megemlékezni, aki hajdan a „Parttalan realizmusban” arról tájékoztatott, hogy „...a realizmus nem mód-
szer, hanem magatartás.” Szóval, ha megérem, holnap itt folytatom...

206. nap

Egészen 1958-ig kell visszahátrálnom, hogy valahová elérjek, vagy hogy valamit folytatni tudjak.
Ugyanis Dobossy László szerkesztésében jelent meg a Magvetõ Kiadóban a „Mai francia költõk anto-
lógiája”, amely az akkori idõkben nagy eseménynek számított. Az is volt!

Nos, ebben a kötetben találkoztam Saint-John Perse versáradatával, amely „a modern világ valósá-
gát a benne feszülõ idõtlen értékek jeleit és jelképeit” fogalmazza meg. Például hogy „Ahol nagy
haditettek zúgtak el, ott immár a szamár állkapcsa fehérlik.” (Csak zárójelben: már akkor ismertem
és értettem a bibliai utalást – hogy  „szamár álkapcsával seregeket vert meg”. Valahogy így! És voltak
ebben az antológiában már további ismerõs nevek is: P. Eluard, A. Breton, L. Aragon, vagy Prévert.

Ezeket a költõket pedig már a hatvanas évek derekán, amikor visszakerültem Pozsonyba, a Buda-
pesten megjelenõ Nagyvilágban olvashattam, amikor is a Nagyvilág mellett megrendeltem a Kortár-
sat és az Új Írást, késõbb az „ÉS-t” is.

Az iménti antológia amolyan „szabad folytatásaként” a Nagyvilág folyamatosan közölte abban az
idõben a nyugaton megjelent elméleti írásokat is a világ másik tájairól. Így és itt akadtam rá R.
Garoudy  „A realizmusról” címû írására 1965-ben, amely késõbb Parttalan realizmus címen könyv
alakban is megjelent, egyebek mellett Perse és Picasso életmûvét vizsgálva. Ma pontosabban utána se
járhatok annak, hogy kik  szerepeltek még benne, mert valaki úgy elvitte olvasásra a Parttalan realiz-
must, hogy azóta se láttam. Ellenben itt van az én „Barna füzetem”, ahol több, fontosnak vélt (hitt)
gondolatot feljegyeztem, s a mostani elmélkedés alapjait igazolják –  immáron ötven év elmúltával
is.

Az elmúlt század hatvanas éveinek derekán Garoudy állításai a mi tájainkon szinte abszurditások-
nak számítottak. A szocialista realizmus-szülte irodalmi alkotások – pl. Az aranycsillag lovagja, a
Távol Moszkvától stb. a módszert követte, s feladta a magatartást.
   Saint-John Perse „Bóják” címû, késõbb megjelent kötete, Picasso  teljes életmûve R. Garoudy
állítását igazolta. És nekem nagyon tetszett ez a szabadság! Ahogy késõbb pl. Snow “Két kultúrája” is.
... Mostanra igen elfáradtam. De még egy idézetet ide másolok, mert igen tetszik: „Menjetek és
hengerítsétek el a kutak szájáról a követ, ott, ahol a források töprengve haboznak, hogy milyen úton
közelítsék meg a tengert.” (Perse - Bóják 53. o.)

207. nap

Valahol itt történt meg –  a hatvanas évek közepén az áttörés. Ebben az idõben ismerem fel, hogy
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csak magamra hagyatkozhatom. Hogy csak egyetlen lehetséges tartalmi és formai út létezik - az,
amelyet magamnak megépítek az irodalomban. Vers, próza – az egész, ami egyedül az enyém. Akkor
írtam le a Barna füzetbe: „nincsenek izmusok, csak nagy egyéniségek vannak... Alkotók, akiket kü-
lönféle csoportok, védõk, vagy magyarázók hada izmussá kiált ki. Akkori gondolkodásom szerint R.
Garaudy kivétel volt, hiszen amit leírt, vagy állított, olyan volt, mintha nekem találta volna ki: „...a
megismerés értékét tárgyilagossága, mûvészi értékét viszont emberi mivolta határozza meg.” Iroda-
lomban, képzõmûvészetben egyaránt –  teszem hozzá ma, jó ötven évvel késõbb.

Az akkor továbbgondolni valók felõl ezt írja „A mûvészektõl azt várjuk, hogy megsejtessék velünk
mindazt, amit még nem tudunk önmagunkról (kiemelés tõlem G.S.), hogy kifejezzék annak kezdetét,
ami még nem látható, de aminek csíráját már magában hordja korunk.” Aztán jött Kant, Heidegger,
Kierkegaard, vagy a régebbiek közül H. Spencer – hosszú a sor. Vagyis kitárult a lehetõségek lepke-
szárnyú kapuja, s nekem lényegében semmi egyéb dolgom nem volt, mint besétálni ebbe a csodálatos
térbe, s leírni mindazt, amit fontosnak hiszek. Nem biztos, hogy minden kísérletem sikerrel járt, de
már maga a kísérlet is egyféle igazolása volt elszánásaimnak. Próba volt – nem kudarc!

A mai napról pedig: megérett a meggy, s így, a meggyszüret bekövetkezett. Kényszerûség, hogy az
esõk után a rubint-özön megmaradjon. Másodjára: a két görögdinnye bokron megjelentek az elsõ
virágok. Gyönyörûség rájuk nézni. Sárgák, mint Van Gogh napraforgói. Elfelejtek félni!

208. nap

 Megbetegedtem az éjszaka. Valami nagy-nagy feketeségre emlékszem, s arra, hogy menekülni
szerettem volna. De  Évától tudom, hogy ahhoz se volt erõm, hogy felüljek. Ennek ellenére reggel
mégis bementem Kassára az onkológiára. És sikerült baj nélkül hazaérnem, de be kell látnom, így
utólag, hogy nagyon felelõtlen volt ez a vállalkozásom. Délután Bacskai Imre lepett meg harmad-
magával – jó húsz éve, hogy utoljára találkoztunk. Itt, a határ „túloldalán” vadásznak, hát átszalad-
tak egy kis beszélgetésre.

Csak a rend kedvéért: az elmúlt napokban megkezdett  emlékezések „folytatása” pillanatnyilag
nem „aktuális.” Nincs hozzá elegendõ fizikai erõm, hiszen  az elmúlt éjszaka feketesége csak most
kezd oszladozni.

209. nap

Az alkotást mindig valamiféle titok lengte be, vagy lengte körül. Ha bármiféle írásba fogtam,
mindig az volt a kérdés, hogy mi lesz belõle. Hogy mi lesz belõle végül? Természetesen kielégítõ
válasz nem volt soha. És ma sincs, hiszen ma már az hatványozza a bizonytalanságot, hogy arra sincs
garancia, hogy bármelyik munkámnak a végére jutok-e ? Mert hol a szellemi, hol a fizikai kondíció –
vagy: a kettõ együtthatása –, megléte, vagy hiánya a „befejezés” meghatározója.

Olykor úgy érzem, hogy minden leírt betû külön hatalom! Hatalom, amely vagy fölemel magához,
vagy örökre eltaszít. Itt nincs alku! És kegyelem sincsen. Ez jelenti az írás totális magányát. Ha úgy
tetszik: az íróét is!

210. nap

Mintha villámlana. Mintha az égi erõk új horizontot akarnának a maguk számára elfoglalni- vagy
lerombolni a meglévõt. Eldönthetetlen a pillanat ereje és fensége. Itt alant pedig a síkságok érõ
mezõi pusztulnak ártatlanul. Az estéli Hold is elmenekült. Ma a mennydörgés az egyetlen éji zene.
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211. nap

 Mindig a visszatérés pillanata jelenti a veszedelmet. Állítsátok meg a szelet, hogy a lehajló ágak
megnyugodjanak a magasságokban.

 De – kérdezem –, mi közöm van nekem a szélhez, a lehajló ágakhoz, s fõleg mi közöm a magasságok-
hoz? S vajon nekik mi közük hozzám... Amikor már elfáraszt két szó között a csend is? NEM  ÍRNI –
CSELEKVÉS AZ IS!

212. nap

A mai nap elveszett, mert az a pár mondat, amit tegnap este egy cetlire leskicceltem, szõre-szálán
eltûnt. És hiába igyekszem, visszaforgatni most azokat, nem tudom. Csupán halvány fragmentumai ma-
radtak meg bennem, koromról, az öregségrõl, az öregség filozófiájáról. Amit, ha sikerülne megtalálni az
elveszett papírcetlit, kibonthatnék egy használható egésszé. Így, s itt most azzal a reménnyel zárom ezt az
esõs napot, hogy van rá némi esélyem.

De még inkább azzal, hogy az elõbb váratlanul megérkezett Bécsbõl Sándorunk, ami egymagában maga
az öröm.

213. nap

Egy mondatnyi igazítás: megkerült az elveszettnek hitt cetli. Örülök neki, mert így nem kell töprenge-
nem az „öregedéssel” kapcsolatos „tézisek” meg- vagy felidézése okán.

 A lényege az egésznek, hogy igaziból az öregedés valós folyamatáról alig is írtam valamit. (?) Legfel-
jebb amúgy „mellékesen”. A tegnapelõtt-esti „tézisek” azonban ebbéli igyekezetem –  restanciám –  né-
hány leírni valóját jelzik – vagyis:  az öregség megélését, elviselését, a „megalázó” tehetetlenség, a testi és
szellemi megterhelés mennyiségét és kudarcát, az öregség filozófiája (ha van ilyen) kérdések, amelyekre
nincs válasz, kérdések, amelyekre van lehetséges válasz, a két „lehetséges” kibontása, az esetleges értékek
és tapasztalatok használhatnának, vagy amik  feloldhatatlanok, a hétköznapok, amelyeket el kell viselni,
van-e még a munkának értelme és haszna, valamint a folyamatos kudarcok , s végül: az  éjszakák.

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy ez a sor gyarapítható volna, de el is hagyhatnék belõle
valamit, s feltehetõen csak nekem hiányozna. Mert ugyanakkor feltételezhetõ az is, hogy az egésznek a
végiggondolása semmi érzékelhetõ hozadékkal nem jár – tartalmatlan és felesleges.

Most már nagyon fáradt vagyok a folytatáshoz, ám ha egy kicsit összeszedem magamat, feltehetõen
visszatérek ezekhez a kérdésekhez...

214. nap

Mert a tegnap este a vadászaté volt, most pótolom a kimaradást, ami az alkony látványai nélkül eléggé
szürke lenne.

Vagyis a Kalapdomb alatti magaslesrõl – két õzön kívül –, egy nálunk mostanában újra elõforduló
ragadozót figyelhettem meg – vadászat közben. Arany János Toldija viaskodott ezzel a ragadozóval, ezzel
a nádi-farkassal, mindközönségesen toportyánnal, vagy ha úgy tetszik: aranysakállal.

Jelzem, nagy tapasztalattal lehet csak megkülönböztetni ezt az elegáns ragadozót a rókától, mert színe
majdnem megegyezik a rókáéval, nagysága is hasonlatos. Kivételt képez a vadászati módjuk. A róka,
látványos, már-már kecses ugrásokat bemutatva ejti el zsákmányát –  leggyakrabban egy-egy pockot. De
például õzfélére igen ritkán támad. Az aranysakál vadászata „ugrások nélkül” zajlik, zsákmányát kitûnõ
szaglásával „éri utol” és falja fel. És komoly károkat okoz az õzállományban is. Vagyis minden rangja és
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nemessége ellenére számomra kiirtandó e nemkívánatos rég-új ragadozónk. Legközelebb viszek ma-
gammal sörétes fegyvert is, aztán „becsalom” és felküldöm a sakál-mennyországba. Nincs helye a
Kalapdomb alatt. Lám, milyen líraira sikeredett ez  az estéli vállalkozás?

215. nap

 Ahogy cipelem magamban a kialvatlanság nyomasztó terhét és magányát, minden cselekvésre irányuló
gondolat elakad. Igaz, lemásoltam a szombati, „Felsõ-lánci” köszöntõt, de kész kínlódás volt az egész. S
ez a mostani délután az el-elbicsakló szándék riasztó idegenségében telik. Valahogy nincs elegendõ erõ
bennem, hogy úrrá legyek a vénség láthatatlan akadályai felett – hajnal óta egyfolytában vesztésre állok.

216. nap

Ha az ember hosszabb idõn át „kétkezi munkát végez”, akkor az értelme össze-vissza kalandozik, min-
denféle egykori dûlõutak megcsontosodott keréknyomai mentén, vagy madárként fel-felrebbenve, egye-
nest a felhõk magasában tanyázik. Nincs igazi célja, amit el szeretne érni, vagy amit szándékában állna
felidézni. Egyszerûen csak  van ! Van valahol a térben, ami, ugye abban a pillanatban meghatározhatatlan
magasság, vagy mélység. Nem lehet róla tudni semmi bizonyosat. Itt vagyok hát most magam, magam-
mal, fejtem a halványzöld borsót és semmi tudásom nincs arról, hogy miért nem kezdték még el az
aratást, holott már a síkság aranysárgára érett.

(Ezzel szemben az a megnyugtató, hogy Satya a Belsõ Univerzum eddig elkészült szövegét összerakta és
elarchiválta. Így nem tudom tönkre tenni. Ami jó! S aminek örülni kell!)

217. nap

Aki nem a saját valóságát írja, az a „történelmet”, amelynek alakítója, elszenvedõje- építõje, vagy
elrontója, amivel napról-napra szembesül, az nem érti annak igazi jelentõségét. Az ilyen írót elkerüli a
mindenkori jelen. És kihull belõle észrevétlenül.

Fiatal író-nemzedékünk zöme, sajnos, erre a sorsra jut. Így velük együtt eltûnik a nemzeti – fõleg a
nemzetiségi magyar irodalom is!  Mindaz amit eddig csehszlovákiai, vagy szlovákiai magyar irodalomnak,
nemzetiségnek ismertünk. Mondjuk 1921. óta. Lásd a döbbenetes példát: Ondra Liszohorszkyt és a lah
nemzet eltûnését Csehszlovákiából. Következésképpen: minden ma létezõ – élõ – nemzetet e földön a
saját íratlan és írott irodalma vitt évszázadokon, vagy évezredeken át mai létezéséig. Amikor elvész a
nemzeti irodalom –  elvész a nemzet! Nem a kard, nem a nyílvesszõ, hanem a lúdtoll volt a megõrzés
leghatalmasabb eszköze!

218. nap

Felsõlánc 750. évfordulója holnap, kopjafa avatás, ünnepi beszéd, amit korábban már elkészítettem, s
az Elsõ Füzetbe rögzítettem. Lényegében a „leírásról” van szó, most is, mint minden korban.

Mert, hisz 750. évvel ezelõtt valami jegyzõkönyvbe bekerült Felsõ- Közép- és Alsó-lánc neve, így emlé-
kezhetünk ma. A dokumentumok egyik jelentõsége, hogy megõrzik, megõrizték a nép, a nyelv, a nemzet
„jelenlétét” a tájban s a térben. Megint egy ok és bizonyíték a napról-napra vállalt és elvégzett munkára,
még akkor is, ha soha senki nem használja majd.

Beszédemet azzal zártam, hogy „legyen holnap és legyetek boldogok.”  S ezt teljes õszinteséggel való-
ban így kívántam...

219. nap

S mintha csak a korábbi, s a mostani gondolataimat erõsítené egy Mikszáth Kálmántól származó –
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a Barna Füzetben megtalált – jegyzet: „Népmeséken aludjanak el esténként gyermekeink – mondja –
, folytassák tovább álmaikban a királyfiak csodálatos kalandjait, így gyermekeinknek a fülén keresztül
szûrõdik be a lelkébe szinte észrevétlenül a magyar nyelv fölséges muzsikája.”

Biztosan elfogult vagyok az anyanyelv, s annak tárgyiasult változatában, az írásban, de igencsak
figyelmébe ajánlom mindenkinek Mikszáth sorait-szavait.

Nyolcvan esztendõmbõl hetvenötöt kisebbségi létben voltam kénytelen élni. Egy olyan közösség
tagjaként, amely ma Szlovákiában a teljes kihalás szélére sodródott. Az egykori felvidéki városaink
teljesen feladták magyar mivoltukat, történelmüket, hagyományaikat, neveiket, kultúrájukat, mert a
hatalom barbársága ezt rájuk kényszerítette.

A Kassai kormányprogram ma is érvényben van, s ha látszólag nem is alkalmazzák,  nemzetpoliti-
kájukban egyértelmûen beágyazódott. Hát hol van ma Eperjes, Igló, Kassa, Zólyom, Nyitra? De
magyar voltát elveszítette Tõketerebes, Rozsnyó, Rimaszombat, Losonc, Komáromon át
Dunaszerdahelyig. Hol vannak az egykori magyar iskolák, kulturális központok, a regionális lapok?
Ezekrõl – mellettük a gazdasági vonatkozásokkal együtt –, az elmúlt évtizedekben több száz oldalnyi,
ma már dokumentumként használható tényt és eseményt írtam le. Az akkori  csehszlovákiai magyar
oktatásügy teljes leépítésérõl, iskolák tucatjainak a felszámolásáról.

Nem! Nem tudom folytatni, mert egyvégtében azt érzem, hogy nincs kiért és nincs miért.  Olykor,
ha írok, mintha szavaimat, mondataimat  temetném egyvégtében, s mintha temetõinkben a sírkövek-
rõl is elfogynának a Magyar Tulajdon Fõ Neveink. Anyanyelvünk királyfiai és hercegei!

220.nap

Most néhány napra elõre tudom, hogy csak pár mondatra telik, hiszen itt van Évus Endrével és
Dénessel, ami különbözõ nagyapai föladatok ellátását (is) jelenti. Örömömre, örömünkre megnõt-
tek – felnõttek – „meglegínyesedtek” a fiúk!

Hajnal óta nagy-nagy esõ zuhogott alá, a pincében ennek következtében  növekszik a víz. Ami baj.
De majd bekapcsolom a szivattyút.

Ma indul a Jászói Nyári Szabadegyetem, amelyhez már szinte nincs is közöm – tele van nagyratörõ
mûkedvelõvel, dilettáns önjelöltekkel, s fogalmuk sincs arról, annakidején miért hoztam létre ezt a
fórumot. Szomorú látni és megélni szertehullásának nyomorúságát! Nem megyek el a megnyitóra se.
Valami ridegséget érzek magamban, holott az öregség derûjét kellene megélnem, ha volna ilyen.

221. nap

(júl. 11. kedd.) A Pozsonyi Magyar Nagykövetségrõl hívtak, hogy az augusztus 20-a alkalmából
adományozott állami kitüntetést elfogadom-e. Nem számítottam én – s nem is vártam – semmilyen
kitüntetést, így igazi meglepetést okozott a váratlan kérdés. Itt állván az udvar közepén, azt válaszol-
tam, hogy az ilyen magas  megbecsülést nem illik elutasítani, vagyis természetesen örömmel elfoga-
dom. S még, hogy majd – feltehetõen Kassán – mikor lesz az átadási ünnepség, arról késõbb értesíte-
nek.  Szóval ez a külsõ és belsõ univerzum váratlan eseménye, vagy ha úgy tetszik: csodája. Mert nem
vártam semmiféle hivatalos,  állami elismerést, nem azért dolgoztam az elmúlt évtizedekben. Ennek
ellenére egyféle jóvátételnek érzem ezt a délelõtti hírt.

Úgy tûnik maradt még egy csipetnyi hiúság bennem az utóbbi évtizedek mellõzöttsége ellenére is.
Hogy hát, lám volt valami értelme és hozadéka irodalmi és közéleti vállalásaimnak. De: valóban volt-
e? Lehetett!
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222. nap

A tegnap este  szép  volt. A Kalapdomb alatti magaslesen ültünk Endre úrfival, és vadásztunk. Az
aranysakál nem mutatkozott, de láttunk vagy tíz õzet, ami egy ilyen estéli élménynek a mai világban
elegendõ is. Endre készített róluk néhány felvételt, hogy azért maradjon meg valami a látványból. És azt
a kívánságát is elmondta, hogy ha már neki is lesz vadászengedélye és saját fegyvere, akkor is vadászhatunk
majd együtt. Ebbõl pedig az következik, hogy legalább tíz évet még ki kellene tartanom ebben az egyre
romló világban – vagy világon.

223. nap.

Nyíregyháza  –  egész nap. Nagyon romos a közérzetem.

224. nap

Ezek a napok azért kurták, mert rengeteg a tennivaló. Hatan vagyunk, s naponta legalább háromszor
kell mosogatni, elrakodni, fõzni, kávézni és mindenfélét megbeszélni, mindarról, ami megtörtént , vagy
folyamatosan megtörténik velünk, vagy rajtunk kívül.  Nincs se mélység, se magasság, s úgy tûnik, nincs is
különösebb szükségünk rá. Mindebbõl az életet gyakorló ember kikövetkeztetheti, hogy az irodalom, s
egyéb szellemi örömök, vagy gondok szinte meg se érintenek.

Ez a mai jegyzet a „Belsõ Univerzum” félhomályát jelöli!

225. nap

Mintha önmagát ismételné a tegnap. Hajnali öttõl talpon vagyok – voltam –, szinte minden „idõm”
elvész, ami nem is volna baj, ha húsz évvel ezelõtti munkabírásom magmaradt volna, de használhatatlan-
ná vénültem, és olykor már elbotlok a saját lábamban. A kertre pedig rá se merek nézni, mert az esõzések
után derékig érõ magasságban benõtte a gyom, s nincs erõm, meg lehetõségem se,  a kiirtására.

Példát vehetnénk magunknak fenséges erejükrõl, hogy átvészelve az aszály gyilkos napjait, egy esõ után
miként újultak meg! S hogy megtartják újra és újra a továbbélés, s megmaradás csodálatos genetikáját. És
még azt mondják rájuk, hogy  gyomok!

Igen – gyomok! Ebben a borzalmas világban a létezés makacs hordozói.
226. nap

Tapasztalom, hogy mindig a  folytatás  a legnehezebb! Testi és szellemi bajaim rákényszerítenek – mármint
a folytatásra –, de van, amikor azt érzem, hogy ami „kényszer”, az lényegét tekintve a megmaradás belsõ –
ösztönös – akarása. Mintha azt igyekeznék valami módon igazolni, hogy létezik az ellentmondásban egy
másik ellentmondás, amely a létezés – létezésem – hátralévõ értelmét cáfolná (?!) Szóval alkonyat van, s
képtelen vagyok magát az  alkonyatot„ értelmezni, vagy megérteni, de leginkább felfogni magamban.

Ma délelõtt Évusék haza utaztak, Satya pedig úton van legújabb lakhelyére Bécsbe – üres lett a ház.
Meglehet ennek a következménye mindaz, amirõl fentebb írtam. Egészen különösnek vélem, hogy egy-
egy eseményre miként reagál az értelem(?) Például, hogy látom-e még újra õket, látom-e mozdulataikat,
hallom-e a hangjukat – nincs semmi bizonyosság a felhõk alatt!

227. nap

Ha már semmi írnivalóm se lesz, ha már ilyen délután se lesz, mint a mai? Ám ha azt látom, hogy már
az idei gólyák készülõdnek a hosszú útra, lehet-e, van-e esélyem még velük találkozni a jövõ tavaszra?
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Tisztában vagyok azzal, hogy minden bizonytalan, s hogy ezt nem csak tudom, de érzem is. Csak azt nem
tudom fölfedni magamban, hogy mindezt miért kell az embernek megélni, elfogadni, s fõleg: leírni. Ha
általa valamiféle nyugalmat lelnék magamban, de nem az történik meg! Hanem, hogy az is elvész, amit
megtalálni véltem. Cudarul érzem magamat.

228. nap

Az elsõ, nagy füzetbõl, befejeztem a gépbe másolást, ami komoly sikernek számít, s kinyomtatva kereken 70
oldal. Olyan folyamatos munkát dokumentál, amit ilyen következetességgel eddig soha nem végeztem.
Az Egészrõl, vagy az „egyetemességrõl” felmerülõ emlékek illeszkednek benne a folyamatos jelennel, ami az
én mostani értelmezésemben egy „megváltozott, új minõséget” bizonyít – az  életemben az   életem  és az
irodalomban egyaránt! Nem kevesebben, s nem többet, mint egy új irodalmi mûfaj kimunkálását. Megvál-
toznak a tények, a történések, s a gondolati összefüggések csillagrendszerei. Valóban! Mintha egy új,
„belsõ univerzum” tágulna végtelenné általa és bennem. Ebben a pillanatban azonban még megfoghatat-
lan ennek a lehetséges „új” egésznek az értéke.

A Kossuth Rádióban Balázs Géza a Kitágult napról írt jegyzetét olvasta fel, s úgy találom, hogy nem
volt hiába való leírni azokat a gondolatokat, amelyeket B. G. összesûrített ebben a pár percben. Örülök
neki. Az ilyen pillanatokért – úgy érzem –, érdemes még mindig írni.

229. nap

Heidegger írja: „A kimondott beszéd a nyelv, (...) amihez lehetõségként tartozik hozzá a hallás és a
hallgatás.” Az én számomra a hallgatás jelenti azt a belsõ terrénumot, amelyben a gondolatok keletkez-
nek, vagy  amelyben megfogalmazódnak a majdani kimondhatóság bölcsõringásából. Lényegében semmi
bizonyosat nem tudunk a gondolataink – a gondolatok – genezisérõl. Ugyan milyen mértékben függ tõlem
az, amit én gondolok? „A gondolkodó anyagot” ( H. Spencer), az emberi értelmet, milyen hatások készte-
tik a   gondolkodásra ?

Ha azt próbálom megfejteni, hogy ma, immár a 229. napon, miért a gondolat és az emberi gondolko-
dás lényegét keresem, holott írhatnék arról, hogy érik a paradicsom, a dinnyeszárakon öklömnyi dinnyék
pocakosodnak, vagy arról, hogy szándékomban állt este megnézni az õzeket és a vaddisznókat, esetleg egy
selejt-bakot nyakon hibázzak – például.

A gondolkodás, vagy a gondolatok belsõ mechanizmusáig  eljutni, holnapra hagyni, vagy esetleg végleg
elfelejteni az egészet. Mert mire megyek ez irányú igyekezetemben, ha Heidegger se jutott valami messzi-
re. Meg aztán: hol vagyok én, milyen távolságra a dolgok értelmezésétõl, ha több, mint egy esztendeje
egyetlen verset se írtam?! Holott egyetlen vers is bizonyíthatná a fentiekkel kapcsolatos- és folyamatos
illetékességemet. Valóban bizonyíthatná?

230. nap

Azt hiszem, ideje visszatérnem abba a valóságba, amely körülfog, vagy amely egykor körülfogott, s fel-
hagyni a bizonytalan eszmefuttatásokkal, igyekezvén elérkezni oda, ahová Hemingway megérkezett a Halál
délutánjának a végén: „Azt megcsinálni, hogy minden igaz legyen megint.” De hiába indult el „az utolsó,
lehetséges trófea felé” öregségére elveszítette „uralmát az anyag fölött...” Hiába volt az igyekezet, odalent
minden elakadt, s véglegesen. Az én kérdésem ez: mikor következik be egy ilyen feloldhatatlan krízis?

 Bajom volt, s van elég – fizikai és szellemi is bizonnyal. De egyelõre az eltervezett Belsõ Univerzum
építése – ha nem kevés erõfeszítést kíván is – de folyamatosan történik. Eddig minden napom egy külön
egész, ám úgy egész, hogy kapcsolható a tegnapi részhez, meg – föltehetõen – ahhoz is,  ami holnap itt
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történik meg, ezen az oldalon. Ennek ellenére, ahogy már korábban is megjegyeztem, itt lebeg az egész-
ben valami-féle bizonytalansági tényezõ, ami nyugtalanít ugyan, de el-eddig uralkodni tudtam felette. De
hát ezelõtt harminc évvel is éreztem efféle bizonytalanságot mindig. Hiszen teljes bizonyosság nem is
létezik! Csupán azt kell elérnünk, hogy „minden igaz legyen!”

231. nap

Tegnap megértem egy nyomasztó pillanatát annak a folyamatnak, amirõl beszéltem az elõbbiekben.
Ugyanis az történt, hogy a sorozat valamelyik napján készült írást  kétszer másoltam be a számítógépbe.
Természetesen nem történt nagyobb baj – látszólag! Azonban ez a „kihagyás” egy mélyebb gondot
jelezhet – elõre, akár. Vagyis volt egy pillanat, amikor a belsõ kontroll megszakadt. M. Cowley könyvé-
ben olvastam, hogy volt idõ, amikor Hemingway azt mondta Hart-Cran-nek: „Egész nap ennél az isten-
verte munkaasztalnál voltam, itt álltam egész nap, csak egy mondatot, talán csak egy-két mondatot
kéne leírni, és nem bírom, nem tudom leírni. Egy szót se. Érted? Nem tudok.”

Ez valamikor a  XX. század ötvenes éveinek a végén történhetett, amikor alig volt túl a hatvanon,
világháborúkkal a  háta mögött. Nekem a huszadik századiak közül az elsõ helyen állt, s pulóveres-
szakállas portréja itt függ a dolgozószobám falán.

A  másik  portré az Adyé! Hát hogy is ne. Hiszen még azt is elhitette velem valamikor, hogy van „jó
halál”,  s azt is, hogy az „öreg Santiago”, miután zsákmányát felfalták a cápák, elaludt a fövenyen és
„oroszlánokkal álmodott”. Merõ képtelenség, Santiagó a halász, aki soha nem látott oroszlánt –, s ezt
én akkor elhittem neki. Mindezt pedig azért körmöltem ide, mert a minap volt egy pillanat, amikor
magam is megéltem a tehetetlenség hasonló borzalmát.

Hogy van az, amikor eltûnik az utolsó elõtti mondat?!
Az imént olyan érzésem támadt, mintha valahová mennem kellett volna. De aztán eszembe jutott,

hogy valamikor, igen régen írtam egy rövid verset Hemingway-ról.
Elõkerestem, amolyan kordokumentumként, s ide másolom, mert ide illõnek találom:

elnyûtt pár asszonyt és pár jó puskát
Európa vizeibõl zubbonyzsebében pár szendviccsel
kifogta a legszebb pisztrángokat
Nagy Csaló volt elhitette hogy van Jó Halál
s egy hajnalon amikor Csallóköz felett
gyönyörû vadkacsarajok húztak
legszebb puskájával
világgá röpítette agyvelejét

232. nap

A „magam baját” kerülgetve, veszedelmes terrénumra jutottam, így jobb, ha nem folytatom ezt,
mert esetleg az összehasonlítás gyanújába keveredhetnék.

Nem! Szó sincs errõl! Vagyunk – voltunk – valahányan olyanok, amilyenek. Feltehetõen T. Mannak
igaza van, igaza lehet, amikor ezt írja:„ Mert az ember nem pusztán biológiai lény (...) azon fordul meg
a dolog, hogy ki az aki beteg, egy átlagos tökfilkó, vagy egy Nietzsche, egy Dosztojevszkij.” Így aztán eljuthat
az ember – legfõként az olyan alkotó óriás, mint Hemingway volt – hogy nincs lehetõség semmilyen
folytatásra. Nincs többé esély elmenni a folyóhoz, amelybe visszatértek a pisztrángok, és a „szûz bükker-
dõk egy része még mindig állt.” (Cowley). Nagy kerülõvel, de lényegében visszatértem  ahhoz a koráb-
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ban már leírt gondolathoz, vagy felismeréshez, hogy az alkotást mindig valamiféle titok lengi be.
Ami pedig az én hétköznapi valóságomat és lehetõségeimet jelenti: egyértelmûvé vált elõttem, hogy

ez az év a leépülés gyorsulásának a szakaszába lépett. Ebbõl pedig az következik, hogy igyekeznem kell
ezt a gyorsulást, egyrészt valamilyen módon fékezni,  másrészt azt, ami a tervezett 365 napból elkészült,
véglegesíteni. Odáig, ami a Belsõ Univerzum jelölhetetlen pillanata – lesz!

   233. nap

Azt egyértelmûnek találom, hogy nem a rák öl meg, mert a rákot legyõztem! Ez azonban negatív
diadal. Hanem gyakorta, egy-két rosszabb lépést követõen, azt érzem hogy koponyámon belül fájdal-
mas rengések – agyrengések? – hullámai rogyasztanak nyomorékká. Amelyek – az én ismereteim szerint
– az agy vérellátásának a hiányaiból keletkeznek, vagy következnek. Eddig ezeket az abszurd  rezgéseket
sikerült túlélnem, nem voltak halálos erejûek. Az aorták falai még kiállták a keletkezett belsõ robbaná-
sok nyomását. Azonban elkövetkezhet egy olyan fokozat, amely a „gondolkodó anyag” (H. Spencer)
szerkezetét beomlasztja. Szóval, mostantól számítva oda kell figyelnem erre az új, belsõ veszélyre –  is!
Mégpedig azért – egyebek mellett –, hogy józan következetességgel lezárhassam ezt a 365 napos vállal-
kozást... Bár olykor kételkedem abban, hogy létezik még számomra „józan következetesség” (?!)

234. nap

Õszintén be kell ismernem, hogy „nyûgös vénember” lettem. Ebbõl következik az a mostani „józan
megítélés”, miszerint fokozottabban kellene ügyelnem arra, hogy mit mondok, hogy mit teszek, még-
pedig azért, hogy véletlenül se bántsak senkit, hogy ne hárítsam másokra a magam tehetetlenségét.
Tisztában vagyok azzal, hogy „közeleg az idõm”, s azzal is, hogy mindazt, ami elkövetkezik kellõ méltó-
sággal kellene –  sõt: azzal  kell –  elviselnem. Ez a „felismert új házi feladat“, s minden tekintetben!

235. nap

A tegnap estéli dühös viharnak reggelre szemetelõ esõ lett a folytatása. Ami nem is baj, hiszen a kert
földje az elmúlt hetekben beton-keményre aszott.

Ami pedig „ új elem” a rák utáni létezésben, azt „gyors elfáradásnak” nevezhetném. Kellemetlen és
úgy tûnik, feloldhatatlan, vagy kivédhetetlen. A napot, ha nincsen nagyobb baj, mindig egy  „bemele-
gítéssel” kezdem. Néhány napja azonban ezek a reggeli  „mozgásaim” is elmaradtak – éppen a fáradtság
okán. Ma reggel – hat óra tájban – újra kezdtem, de inkább fáradtságot és fájdalmakat éreztem utána,
nem pedig felfrissülést. De nem adom fel!

Különben  folyamatosan pötyörészik az esõ, így kellemesen hûvös a reggel.
Mindig úgy vélekedtem, hogy a mozgás az élet. Ezt ma is állítom, ám hozzá adva a „lassulás” arányos-

ságát, amit akár pihenésnek, vagy öregkori tempónak is nevezhetnék. Mindez pedig reggeli-készítés
közben villan fel az értelem birodalmában, amikor én éppen egy óriásira nõtt paradicsomot szeletelek
reggeli csemegének, miközben zenét hallgatok, s mellé a szemetelõ esõpermet egyhangú neszezését a
bádogtetõn.

Ugyan miért végzem mindezt, s következetesen reggelenként? Ami ugye, részleteiben eléggé változa-
tos, de hosszabb távon óriási benne az ismétlések sokfélesége és színváltozata. Bennem és kívülem
egyaránt. Most pedig a kávékészítés rítusa következik, az illatok lírai sokféleségével.
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236. nap

Valami menekülés-féle késztetés mozdult meg bennem, ami ilyen ragyogó nyári délutánban egészen
értelmetlennek tûnik, hiszen ha volna okom bármilyen irányú „menekülésre”, aligha is tudnám vállalni
– szinte fizikai lehetetlenség volna a teljesítését. Ennek ellenére minden sejtemben ez a didergetõ
„jelen” borzong. Igen kellemetlen – sõt, egészen félelmetes az áradása. Megyek a konyhába és egy-két
korty  tokaji félédes furminttal megpróbálom semlegesíteni.

237. nap

Temetésen voltunk, s mert a katolikus szertartást alig ismerem, az volt a kérdés, hogy hosszabb ideig
elbírom-e állva a szertartást, hogy hogyan és mikor ér véget. De csakhamar kaptam egy széket, amolyan
öregembernek valót, s az eseményhez illõt. Aztán – már itthon –, egy tegnap estéli verstöredék megelõ-
legezte a tegnap délutáni kérdésre a lehetséges választ. Ám az is lehet, hogy véletlen egybeesése lett a
kétirányú eseménynek, vagy  gondolatnak. Vagyis:

arra jártam
ahol a halál lépdel
s elmesélem milyen volt
az a táj
ha majd egyszer
haza érek
s ha megszólal
a csend és a magány
tudom nincs sok idõm
a válaszadásra
mert elfogytak
 a válaszok
s hiába történik
száz új próba
én a kérdezõ vagyok

238. nap

Ha karcolatot írnék, akkor annak az írásnak ezt a címet adnám: „Egy Trabant legendája”.
Kassa fölött „istennyilák” csapkodnak, itt csak azoknak a szele tépi a fák lombját. Én pedig afelõl értekez-

tem magamban, hogy a múlt század hatvanas éveinek  végén, amikor a Kassai Thália Színház megalakításán
fáradoztunk, nem lett volna semmi eredménye igyekezetünknek, ha nincs egy használható TRABANT-om!
Ami által mobilitásunk – a színház szervezésén buzgólkodva – a Komárom - Pozsony - Kassa háromszögben,
sok ezer kilométert leautóztunk Beke Sanyival.  Olykor Budapestet is érintve. Ha Kassán voltunk, s például
másnap reggel Pozsonyban a minisztériumban délelõtt meg kellett jelenni, akkor az estéli próba után be-
szálltunk a Trabantba, Beke a hátsó ülésre, s ott aludt reggelig – és nekivágtunk az éjszakának. Délelõtt pedig
már a Szuvorov utcában Miroslav Válek miniszter helyettesével tárgyaltunk, leginkább eredménytelenül.
Aztán délután vagy Komáromba, vagy Kassára vezettem jeles masinámat. Volt olyan is, s nem egy alkalom-
mal, hogy Beke a soros darabot próbálta, s a próba után indultunk Komáromba, aludtunk pár órát, s
délután újra Pozsonyban voltunk, s onnan vissza Kassára, s délelõtt tíz órától folytatódott a próba. És ezt
havonta többször is meg kellett ismételni.
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A kérdés: A Trabant nélkül mire jutottunk volna? Válaszom nagyon vaskos  és egyszerû: Soha nem lett
volna új magyar színház Kassán! Ez ma abszurdnak tûnhet, ám akkor a Tháliának (vagy még: a Vox Humána
színpadnak) mindössze egy autóbusza és  egy díszletet szállító kamionja volt.

Elsõnek a színészek, meg a mûszakiak kapták meg a lakásokat Kassán, mi Bekével egy ideig az irodában
laktunk, és késõbb aztán mi is beköltözhettünk a Tatranská utcán a 12-ik emeletre.

Ám még jó ideig az én Trabantom volt az írásom elején jelzett óriási „háromszögben” a színház további
alapozásának az egyetlen használható jármûve!

Mindezt pedig azért írtam le, mert mostanában oly sok „alapítója” van ennek az új kassai magyar  teát-
rumnak, hogy alig lehet õket megszólítani a nagy tolongásban.

239. nap

  A  Duna Wordon ma újra közvetítették a tavaly készült portréfilmet. Egy-két bizonytalanságot leszá-
mítva elfogadható szinten voltam képes több órán át fogalmazni – válaszokat adni – a kérdésekre. Azt
hiszem, a szöveg, a versek és a képanyag együtt, valóban a költészetrõl szól. Más kérdés, hogy közéleti
vállalásaim és az életem más, fontos eseményei még néhány órányi filmet sûrûn elbírnának. De ne hogy a
túlzás árnyékába kerüljek. Mert a szûkebb Kárpát-medencében, hány kisebbségi magyar íróról készült két
kisebb és két egész-órás portré-film? De „a másik oldalon” – ugyan hányan vállaltak olyan ötven esztendõt
a kisebbségi térfélen, mint én?! Szóval  a valóságot  és  délibábok arányait illik tudomásul venni. De
legalább megkülönböztetni!

Túl ezen: Satya a ház mögött a füvet nyírja, ami ma már igen nagy segítség! És öröm, hogy itthon van!

240. nap

Az a kockázat, amit a mostani „szaharai nyár” napjai hoztak, az utóbbi hónapok legnagyobb, mondhat-
nám: különös veszedelmeit jelzik. S nem az éjszakák! Hanem a nappalok, pontosabban a  délutánok.

Gondom kortyonként nyelni a vizet is... A „rák utáni gyomrom” nem akarja befogadni.  Egészen
elképesztõ megélni az ilyen perceket.

Satya az elõbb telefonált, már elhagyta, Bécs felé haladtában, Mezõkövesdet...

241. nap

Véglegesítenem kellett a NINCS HARMADIK LEHETÕSÉG címû kötet kéziratát. Azt hittem koráb-
ban, hogy az egész pakk elveszett. De megtaláltam a januárban összeszerkesztett teljesen nyomdakész
kéziratot, s el is postáztuk Évával. Igen örülök ennek a nem várt – jó! – eseménynek. Tíz ívnyi szöveg –
ötven évnyi munka. Egy sajátos történelmi forgatókönyv, ami megõrzött belõlem, munkámból pár hasz-
nálható évtizedet és gondolatot. Néha  úgy tûnik, hogy még mindig van értelme az írásnak...

242. nap

Azt hiszem, ebben az újféle pokolban minden veszedelem jelen-valónak tûnik. Igen nehezemre
esik mindenféle benti és kinti munka. Nagy kínlódva délelõtt is mindössze két rövid szöveget tudtam
véglegesíteni. Kint pedig a „hagymamentés” lett a legsürgõsebb elvégeznivaló! Öntözni kéne a ker-
tet, de a kinti „csapi víz” valahová elveszett, ahhoz pedig kevés az erõm, hogy idebentrõl  kivigyem az
öntözõvizet. Hogy a legfontosabb, most érõ növényeket meglocsoljam.

Túl mindezen, magammal is törõdnöm kéne. Bizony minden, miden bizonytalanná változhat, ha
elhanyagoljuk a legfõbb megõriznivalónkat: a szellemi és fizikai egyensúlyt!
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243. nap

A kaposvári Búvópatak címû lap augusztusi számában közli a Soós Károly esperes úrról szóló megem-
lékezésemet „Az alapozó” címen. Be kell vallanom, hogy örülök a megjelenésének, hiszen olyan évtize-
deket tömörít egybe, amelyeknek ezirányú fejezetei mindedig kimaradtak a csehszlovákiai magyarság
írott történelmébõl. Továbbá azért tartom fontosnak e szûk összefoglalást, mert a Soós-család történelme
– túl ezen – tragédiák sora. (Mivel a családnak vannak ma is élõ utódai, azok publikálását, bár leírtam,
legalább ötven évig még nem tartom publikusnak!)

A hõség pusztító erejû.
Most érkezett a szomorú  hír: Elment Kántor Lajos is. Kolozsvár lobban elém, aztán Kalotaszentkirály,

a malom, az Ady-emlékeste, Szilágyi Pista, a zöldborsó lecsipegetése mellett az „üdítõ bor”. Nem csak a
hiány, az ember-fogyatkozás, hanem a szellemi fogyatkozás is.

És mintha szoros összefüggés volna Soós esperes úr és Kántor fõszerkesztõ úr virrasztó cselekedete
kötött! Hát hogyne! A Református Sion és a Korunk – a kisebbségi védekezési reflexek  egy-azonos
tudatosítása és a közös nevezõre hozott cselekvés.

Ma – augusztus 2-án – elrepültek a gólyáink. Rosszul látok, s így nincs folytatás. Maga a folytatás a
csend,  a patetikus naplemente...

244. nap

Mert a Frontéra – ez egy terepjáró neve, amelyet vadászatra használunk Satyával – megtelt minden-
féle hulladékkal, hát kora reggel felkocogtam a hegyélen lévõ szeméttelepre az egész teherrel. Ahogy
pakoltam ki a zsákokból a hulladékot, látom ám, hogy egy atyafi a szeméthegyet kutatja, s azt kérdi,
hogy segíthet-e. Nem volt ellenemre a segítség, bár csak két zsákból kellett kirázni a növényi maradvá-
nyokat. Aztán arra kért, hogy adnék neki 5 centet. Adtam volna, de egy árva fitying se volt nálam.
Azonban megígértem, hogy ha legközelebb találkozunk, majd pótolom a mulasztást. Hanem ebben
nem ez a lényeg, hanem hogy két nappal ezelõtt Imre  állított be, aki néha segített a kertben – fizetésért
természetesen –, azzal, hogy adnék neki kölcsönbe 50 centet, mondván, hogy „holnap megadja.” Ko-
rábban is volt már ilyen kérése, s több alkalommal meg is kapta az ötvenest. De aztán elmagyaráztam
neki, hogy ez így nincs rendjén – valamiért – valamit. S ezt követõen Imre nem jött tegnapelõttig pénzt
kérni a reggeli  „felesre.” Na mármost az 5 cent és az 50 cent közötti különbség jelenti a döbbenetes
valóságot. Odafönt a szemétdombon az   értékek mások, mint itt, ahol még azt lehet mondani, hogy
„holnap megadom.” Holott mindhárman pontosan tudjuk, hogy  ezt a  kölcsönt nem lehet „megadni”
soha. Nem is ezen van a hangsúly, hanem, hogy ez nem anyagi kérdés, hanem egy új magatartásforma
megjelenése a közösségen belül. Mert 5 cent, vagy 50 cent értékként lényegtelen! Azonban társadalmi
vetülete, elfogadottsága riasztóan morbid! Ha kenyérre kellene. De nem. Az üzletekben a pult alól
vásárolják a külön erre a célra forgalomba hozott féldecis mûanyag-poharakban lévõ alkoholt.

245. nap

Van egy éjszakai emlékem, amit vacogva éltem meg. Álltunk a sikándriai házunk ajtajában, anyám
fogta a kezemet, s bámultuk a nyugati égbolt távolából fel-fellobbanó hatalmas lángnyelveket, s a
hullámokban hozzánk érkezõ tompa morajlást.

Úgy emlékszem nyár volt, háború, s a szövetségesek hatalmas légierõdei az almásfüzitõi petróleum
finomítót  bombázták semmivé.

 Mintha a mindenség szakadt volna ránk. Hallgattam én, küszöbünkön  ülve, több alkalommal, ami-
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kor a magasban szálló bombázó-rajok Budapestet „verették”, Esztergomnál, a huzatos Duna-kanyar
elhozta hozzánk a robbanások láncos-sorozatát. Aztán, nem sokkal késõbb, megjelentek felettünk a
repülõrajok, s lassan eltûntek az észak-nyugati horizont mögött. De Almásfüzitõt éjszaka bombázták, a
sötétség, s a robbanások együttes hangja és félelmetes élménye, emléke olykor-olykor megelevenedik
elõttem ma is. És egy örökkévalóságnak találtam azt az éjszakát. Azonban Kovács József színész bará-
tom aki pati volt, s a Dunán csónakkal jártak át dolgozni Almásfüzitõre, végigélte ezt az éjszakai
bombázást a gyárban, s ahogy mondta a „betonkerítés mellett hasaltam, s az egész alig húsz percig
tartott.” Biztosan igaza van –  volt – Jóskának. Emlékezetem szerint mindez 1944. nyarán történt, s én
az év szeptemberében egy kerek hónapig jártam  iskolába – kereken egy hónapig voltam „elsõs”. Aztán
jött a háború, 1947-ben már „másodikosként” folytattam a szlovák iskolában – ugyanis akkorra minden
magyar iskolát bezártak. És az is ide kívánkozik, hogy 1944. és 1947. között egy ideig „kisgyerek” voltam,
aztán napszámos az Esztergomi Érsekség egykori birtokán, amelyet akkor már „parsztarnak” nevez-
tünk, vagyis „partizánskystatky” lett. Szóval az a nagytüzû augusztusi háborús éjszaka ezzel az ered-
ménnyel zárult. A jogfosztottság, a deportáció, a lakosságcsere tudatunkban ezt követõen rögzõdött, s
mindmáig – kitörölhetetlenül! Ezt nevezem én jövõroncsolásnak. Hetedíziglen!

246. nap

Egyre nehezebben tudom magamat rászánni arra, hogy ide üljek a „nyári íróasztal” mellé, folytatni
ezt a végtelen – gyakran érzem úgy , felesleges monológot. Másik énem – talán a makacsabb – pedig a
magamra vállaltak teljesítésének az irányába terel. Ha létezne ilyen, akkor azt mondanám, hogy két
szellemi malomkõ között õrlõdöm, ledarálva hiábavalóságaim darabjait, a létezés kõzet-maradékát, vagy
valami ehhez hasonlót. Napnál világosabb, hogy vesztésre állok magammal szemben. És nincs sem
megoldás, sem  feloldás! Érdemes-e még gondolkodni...  Még !

247. nap

Vannak – voltak – zseniálisan buta emberek, mint mondjuk Napóleon, vagy Hitler. Különben hosszú
a sor, s lehet, hogy késõbb néhányat még megnevezek – okkal!

Zsenialitásuk abban öltött testet, hogy óriási tömegeket voltak képesek befolyásolni és rávenni el-
képzeléseik, embertelen, vagy megoldhatatlan feladatok végrehajtására.

Napóleonnak például fogalma sem volt az Orosz Birodalom valós területérõl, természeti, éghajlati
viszonyairól. Úgy vitt fél  millió katonát a sztyeppére, õserdõkbe és mocsarakba, hogy semmit sem
tudott azok természetérõl, sem veszélyeirõl. Az orosz tél, a „genyeralmaróz” pedig elhanyagolható
mese volt számára. (Megjegyzem Hitler számára is). Föltételezte azt az ostobaságot, hogy Moszkvában
majd diadalkapu várja, nem pedig használhatatlanná perzselt város – amit azt hiszem, haláláig képte-
len volt felfogni.

És Hitler – állítólag mindezt tudva –, nekivágott ugyanennek, csak a XX. században már sokkalta
tragikusabban végzõdött kalandnak.

Mai ismereteink szerint Sztálingrád és London között több, mint száz millió halottat temettek el az
1941-1945-ös években. A háborús statisztikák mindig „hozzávetõlegesek” voltak!

Szóval a térképasztalon ki lehet számítani, hogy egy harckocsi hány kilométert képes megtenni egy
nap alatt. Nyugat-Európában ez mûködött is. A köves- és aszfalt utak elbírták a hetven tonnás páncé-
losokat, mondjuk Berlin és Párizs között. (A francia hadsereg de Gaulle minden állításával szemben,
látva ezt a „felvonulást”, pár nap alatt összeomlott. Egymillió-hatszázezer francia katona és tiszt esett
fogságba, hogy a németek a gyalogság fegyvereit össze se gyûjtötték. Az én megítélésem ebbõl követke-
zõen az, hogy  a Második Világháború leggyávább hadserege a francia volt!

Vagyis Hitler villámháborúja Európa nyugati térségein hatalmas hadisikereket hozott! Azonban az

szélj 4.sz..p65 2020.01.02., 7:4419



20

szél-járásirodalom

szél-járás 2019/4. sz.

orosz sztyeppén egy kisded záport követõen a hetven tonnás Tigrisek lebénultak, s a hat hétre tervezett
oroszországi hadjáratot elakasztotta az õszi sár, majd – már Moszkva alatt – utolérte a Gyed Maróz... És
2-3 ezer kilométernyi távolságból ekkora hadsereg és hadi gépezet, szakember-és mûszaki-anyagi igénye
megoldhatatlan volt. (Pl. a  benzinmotorokhoz nem volt fagyálló folyadék – lefagytak!) A  „felperzselt
föld” és a „Fagy Generális” legyõzhetetlennek bizonyult.

Napóleon és Hitler ezeket a tényeket képtelen volt értelmezni! Ha még képesek is lettek volna erre,
megoldást nem találtak volna rá, mert az ágyúk závárzatában megfagyott az olaj, vagy ha a katonák
orra, keze, lában elfagyott, a legképzettebb szanitéc se tudott segíteni. Ugyanis minden zsákmányolt
meleg alsónemû a nyugati raktárakban pihent. Különben a tervek szerint ekkora már a villámháborút
régen be  kellett volna fejezni.

Most ezt itt befejezem, mert elfáradtam. Ugyanis Sztálin, Zsukov, meg még néhány „másik” oldalon
álló hadfiról is írni kell, amikor ezeket az eseményeket átgondolja az ember.

Még azt tenném hozzá, hogy mostanra valamelyest megváltozott a „zseniálisan buta emberek”  stá-
tusza. De: ma is van néhány ilyen kortársunk aki elhiszi, hogy bármilyen  gyõzelem  lehetséges.

Ma, amikor az  értelem csõdje  fertõzi be megállíthatatlan agresszivitással az egész emberiséget, nincs
semmi kivezetõ út fajtánk totális kudarcáról e földön. Kilátásaink elszomorítóak!  Igen! Velünk és
általunk pusztul el minden... Hogy el ne feledjem: Feridún és fiai ezzel zárul:/ Csak egy boldogság vár
szolgára, királyra: /Ha jótettek révén emlékeznek rája!

                                                  (Radó A. fordítása)

A mai napon írt „történelmi jegyzetnek” úgy tûnik a perzsa eposz záró-sorához nincs sok köze,
azonban ha a gondolatok távolságát keressük, mégis csak a „végrõl” szól! Amit nem tudunk, mert nem
is tudható.

248. nap

„Jelentéktelen nap”, mormoltam magamnak, miután szakadó esõben-viharban sikerült hazakeve-
redni. De aztán arra gondoltam, hogy maga az oda-s visszaút önmagában is egészen különös jelentõ-
séggel bír. Mert-hisz ma Kassán eljutni valahová, a gyakorlatban azt jelenti, hogy felbontott utcák
labirintusát kell körbejárni, mindenféle építkezési akadályokat kerülgetve, hogy eljussak a kórház par-
kolójába,  Varga doktornõhöz, mert fogytán vannak a legfontosabb használatban lévõ orvosságaim.
Meg aztán ilyenkor megbeszéljük azt is, hogy milyen volt a paradicsomtermés, meg, hogy a B-12-es havi
vitaminadagot bármikor „beszúrják”. S végül még visszahívott, hogy megmérje a vérnyomásomat, mert
ezekben a mostani, elromlott idõjárási viszonyok között jobb, ha tudjuk, hányadán állunk.

(Egy abszurditás: Az imént hívott Monyok Lajos vadászgazdánk, hogy tegnap az erdei úton a Sárga-
domb felé igyekezett kismotorján, s az út szélérõl felbörrenõ fácánkakas  fejen találta megsérült a karja
is, a kis motorbicikli pedig összetörött.  Hogy egy sebesült vadkan megtámadja a vadászt, azt több eset
igazolja. (Lásd Zrínyi halálát). De hogy fácánkakas a vadászgazdánkat kis híján megölje – ez világszen-
záció. Ha Lajost nem ismerném legalább harminc éve, azt is hihetném, hogy az egészet kitalálta. De
ilyet nem lehet kitalálni!)

Ami pedig a vadászatot illeti: holnap hajnalban kiülök egy magaslesre – pihenni. Mert Varga doktor-
nõ azt tanácsolta pihenjek, és „könnyû puskával” menjek vadászni, mert a  nehéz puska szíja a nyaki
ereket leszorítja, s akkor oda a vadászatnak. Hát majd holnap hajnalban kiderül. Így akár  kétszeresen
is. Röviden: ilyen egy  jelentéktelen nap.
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Csáky Anna verse

A vad mezõ dalnoka

Tisztelet Ady Endrének

Lángszívû, ábrándos ifjú volt.
Gyönyöre bornak, nõnek, vágynak
s délibáb, napfény, mély titkú hold-
mágia növelt neki szárnyat.

Körötte elvadult rét, mezõ
nem termett mást: kórót, harasztot,
de õ  dalolt, s napra éhezõ
sziromcsodákat, fényt fakasztott.

Ezer álomtól zaklatottan,
a szépség mámorában égett,
ám kígyók csúsztak elõ, s nyomban
a szirmokra szórták a mérget.

Más tájakon zengve énekét,
koronát ékül kapott volna,
de a halott mezõn nézve szét,
elhallgatott: minek dalolna?

Csáky Anna
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Kerék Imre  verse

Kerék Imre

Kiscsikó emléke

Kölyökidõm hû játszótársa,
úgy becéztük: Madár, Madárka.
Ahogy kinõtte az istállót,
szerte ugrándozott, ficánkolt,
dobrokolva a hímes réten,
fürödve hûs patak vizében
s fölszökött gyöngyöt záporozva
selymes pázsitra, virágokra,
körül szagolva minden bokrot,
bakacsin sörénye kibomlott,
s ha lassított, kockacukorral
csalogattuk, ugrott azonnal
és ropogtatta jóízûen,
míg körülkerengtük a fûben,
akár a cirkuszi bohócok ...
Madár, Madárka merre vagy most? –
hiába szólongatlak, hívlak:
merre bújtat egy messzi csillag?
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Zentai László elbeszélése

Zentai László

A kisvárosi BB
Abban az utcában csak BB-nek nevezték Balog Borbálát. A magyar

Brigitte Bardot-nak, hiszen a legcsinosabb csaj a környéken. Remek
futómûvekkel és minden egyéb „eposzi” kellékkel, amely felkelthette a
férfiak érdeklõdését. Miniszoknyája épp hogy takarta a feneke alját. Kora
tavasztól késõ õszig csak ilyen szoknyákban járkált a városban. Ha a
barátnõjével beült az otthonukhoz közeli presszóba, s keresztbe rakta a
lábait, akkor a férfi vendégek szemét mágnesként vonzotta magához.
Egyszerûen formás volt, szép és kívánatos. Ugyanilyen vonzó alakot mutatott
akkor is, ha sortnadrágot vett fel, mert az még teljesebben kidomborította
az alakját.

Borbála persze nem foglalkozott a jelzõkkel, bár tisztában volt a
jelentésükkel. Bakfis tinédzserként pontosan tudta, hogy mitõl esnek hasra a férfiak. Mindenki
tudott volna valamilyen izgalmas történetet mondani róla. Akivel szóba állt, az azért, akivel nem, az
meg azért. Az igazsághoz tartozik, hogy ezek a pletykák ártalmatlan flörtökrõl szóltak és a legrosszabb
indulatú mese is csak addig merészkedett, hogy Balog Borbála egy vadmacska. Errõl persze nem
nagyon gyõzõdhetett meg senki, mert BB következetesen távol tartotta magától a férfiakat. Nem is
azok híresztelték, hanem a kevésbé dekoratív barátnõi.

Kisvárosi vadmacskánk már a születése pillanatában gondot okozott a kórházi dolgozóknak, az
apja ugyanis pisztollyal fenyegette meg az orvost. Ha Borbála is meghal, mint két évvel korábban a
csecsemõ bátyja, akkor használni fogja a fegyverét. Az apja annak a gyûlölt diktatúrának a „terméke”,
amelyik egyszerû, vidéki fiatalemberekbõl vadállatot csinált. Olyan tejhatalmat adott a kezükbe,
amit képtelenek voltak feldolgozni. Csak visszaélni tudtak vele. Amikor már kapiskálni kezdték,
hogy a nép nevében a legpiszkosabb munkát osztották nekik és megszólalt a belsõ „csengõjük”,
akkor már csak az alkohol tudta valamennyire tompítani a bûntudatukat. Nappal ártatlan embereket
vertek parancsra, este meg idilli családapákat játszottak odahaza.

A legegyszerûbb ember is megértette, hogy ezt nem lehet sokáig csinálni. Borbála apja szintén
felfogta, de megoldani nem akarta. Nem lépett ki a testületbõl. Ahhoz Balog László nem rendelkezett
kellõ bátorsággal. Sõt a napközbeni agresszivitásából rendszeresen vitt haza is egy keveset. Amikor
délutános volt a felesége és neki kellett lefektetni a kislányát, gyakran dühbe gurult, mert csöppnyi
lánykája valahogy nem akart azonnal elaludni. Gyakran felsírt, ilyenkor az édesapja elõkapta szolgálati
fegyverét és néhányszor a plafonba lõtt. Fél év múlva végre leszerelték, addigra már a házassága is
tönkrement. Az Államvédelmi Hatóság azonban még ekkor is segítette Balog László bajtársat, mert
a válása után elhelyezte a közeli hegyoldal egyik házában. Abban a villában, amelyet egy horthysta
katonatiszt családjától koboztak el.

A hatesztendõs Balog Borbála még rosszabb helyzetbe került, mert minden második héten saját
magának kellett vacsorát készíteni, megágyazni, mosakodni és lefeküdni. Kora délutántól késõ estig
egyedül tartózkodott a lakásban. Félt az estéktõl, a sötéttõl, a szomszédos társbérletbõl áthallatszó
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zörejektõl, s legfõképpen a kiabálásoktól. Nem mert villanyt gyújtani, mert az anyja azt mondta,
hogy az sok pénzbe kerül. Inkább a redõnyt húzta fel, hogy az utcai fény bevilágítson a szobájába. A
ház neszeire is összerezzent. Az anyja munkába menet bezárta a lakásba és csak este fél 11-kor
érkezett haza. Éjjel nem is találkoztak, mert a leánya az egyik félszobában aludt. Balog Lászlóné
soha nem nézett be hozzá. Úgy érezte, hogy teher neki a gyermeke, mert folyton az elvált férjére
emlékeztette.

Borbála alig várta, hogy nyár legyen, mert akkor a vidéki nagymamájához került. Ahhoz a
nagyihoz, akitõl végre szeretetet kapott, õszinte ölelést, gondoskodást és boldogságot. Különbséget
tudott tenni szeretet és szeretet között. Rozália nagyi mindent pótolt, amit az anyja nem adott meg.
Az otthon melegét, a játék örömét és azt, amibõl már egy gyermek is megérti, hogy õ is fontos lehet
valakinek. Õt is várja valaki, ha beszalad a kertbõl egy karéj zsíros kenyérért, egy pohár frissen fejt
tejért, egy meleg almás rétesért.

– Nagyikám! Nekem miért nincs apukám? – bújt oda a szoknyájához.
Rozália asszony szíve összefacsarodott. Mély lélegzetet vett és megpróbálta elmagyarázni az

unokájának, hogy a papája elment, de majd vissza fog jönni. Annak is eljön az ideje.
Tudod, a felnõttek néha furcsa dolgokat csinálnak. Elutaznak, elmennek máshova dolgozni és

aztán visszajönnek – simogatta meg a kis Borbála fejét.
– De anya nekem azt mondta, hogy apa már soha nem fog velünk lakni – nézett rá az unokája. –

Az anyukám nem mondott igazat? – kérdezõsködött tovább.
 – Ejnye-bejnye, kicsi lányom! Dehogy hazudott! A szülõk nem szoktak a gyermekeiknek füllenteni

– magyarázta. – Gyere, menjünk ki a kertbe – terelte másra szót. – Gyere, kicsikém! Szedjük össze
a tojásokat, amelyeket a tikok tojtak hajnalban. Ha nem hozzuk be, akkor a rókarúdi jön érte és
megeszi.

Ott, abban az uradalmi tiszttartótól a téesz tulajdonába került házban, a nagymama minden este
mesélt az unokájának. Nagyon sok történetet fejbõl mondott. Néha kicsit belezavarodott, de a
végére minden és mindenki a helyére került. Az unokája nagyokat sóhajtott a mese végén és mindig
megkérdezte:

– Ugye, mama, ide soha nem fog eljönni a vasorrú bába?
– Miért jönne?  Itt nincsenek rossz emberek – nyugtatta. – Meg különben is, ide sem találna.

Annyira szélén vagyunk itt a világnak, hogy könnyen leesne róla – mosolygott Boriskára. – Aludj
csak nyugodtan, szép legyen az álmod!

Néhány év múlva valóban megjött a papája, de nem az igazi, hanem egy új, mert az igazi egy
másik asszonyt vett el. Az anyjának úgy szerezték ezt a másik embert, mert õ is elvált volt és csak
kóborolt egyik albérletbõl a másikba. Beajánlották egymásnak õket. Borbála nem nagyon örült a
mostohaapjának, mert az csak úgy betelepedett az otthonukba és neki miatta kellett a lakásuk
legkisebb félszobájába költöznie. Sumák Gyuri lett az apja, akit nemcsak a neve alapján hívtak
sumáknak, hanem a viselkedése miatt is. Alattomosan behízelgõ, gúnyolódó, életkorát rejtegetõ, a
végtelenségig fukar ember volt, aki még a saját ürülékét is megette volna, csak ne kelljen pénzt
kiadni érte.

Az igazi terror akkor kezdõdött a családban, amikor hivatalosan összeházasodott az anyja ezzel
a fösvény, marosszéki emberrel. Borbála már középiskolába járt, amikor közös erõvel kezdték
rendszabályozni. Megszabták, hogyan öltözzön, mit vegyen fel, milyen tízórait vásárolhat magának
az iskolai büfében és csökkentették a zsebpénzét. A fürdõszobába csak a szülei után mehetett
mosakodni. Valahogy nagyon el akarták zárni a világtól, mert az alakja, a nõiessége egyre impozánsabb
lett. Beszüntették az iskolai különórákat, a klubfoglalkozásokat és szórakozni is csak azzal a feltétellel
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engedték el, hogy este hét óráig hazaér. Negyedórás késés esetén már fizikailag fenyítették. Anyja
pofonvágta, mostohája pedig megverte. Úgy látszott, hogy kedvüket lelték ebben a példamutató
nevelési technikában. Szabályosan élvezték, ahogy a sikongató lány a szobájába menekül az egymást
hergelõ szülõk elõl. Az anyja meg Sumák Gyuri nemcsak a fösvénységben, hanem a gyermeknevelésben
is egymásra talált. Az anyja a vér szerinti apja miatt büntette, a férje meg azért, mert nem az õ
gyermeke volt. A valóságban persze az idegesítette a legjobban, hogy gyermek van körülötte. A
saját lányait sem látta évek óta, mert az elõzõ feleségének ítélte õket a bíróság. Igénye és hiányérzete
sem mutatkozott a gyermekeire.

Borbálát az érettségi elõtti hónapokban már sehova sem engedték el. Hiába mondta, hogy közösen
dolgozzák ki a tételeket. Akkor sem mehetett, mert azt mondta a mostohája, hogy „bolond vagy
lányom, ha segítesz másoknak”. Aztán azt is hozzátette, hogy „mindenki kaparja ki magának a
gesztenyét”. Borbála persze így is hozzájutott a tételekhez, mert délelõttönként az osztálytársaival
csak-csak kicserélgették egymás között.

Az otthoniak nem sok idõt hagytak neki az érettségi utáni pihenésre, mert júliustól mehetett az
anyukája gyárába dolgozni. A munkaszalagról lekerült ruhákat kötegelte, csomagolta. Kenyérkeresõ
lett, hogy az õ fizetésébõl is kuporgathassanak az anyjáék. Az elsõ munkáshét péntek délutánján
ugyanabban a presszóban találkozott Cecíliával, a barátnõjével, amelyikben mindig összejöttek. A
teraszon alig ültek, mert rezgett a levegõ a júliusi forróságban. A füstös teremben pedig ventilátorok
kergették a kávéillatot. A fagylaltos pult tompán zúgott, néha kihagyott, nyikorgott egyet, aztán
hirtelen újrakezdte. Szomszédságukban több asztalt egymáshoz tolt egy társaság. Hetente ugyanabban
az idõpontban jöttek össze. A fura csapat tagjai gépelt szövegeket olvastak fel. Néha úgy hangzott,
mintha verset mondanának. Hangosan vitáztak, nem törõdtek a többi vendéggel. Aztán hosszú
ideig alig szóltak egymáshoz. Csak egy lány volt közöttük, aki francia kockás, kézzel írott lapról
olvasta a verseit. Amíg Kardos Gizi mondta, csendben hallgatták, de nem nagyon foglalkoztak az
írásaival. Valóságban azzal kellett volna. A versei, meg a lány külalakja is, inkább fiúra utaltak.
Semmi lágyság nem volt benne, úgy is viselkedett. Szoknyában még nem látták. Talán ezért is fogadták
maguk közé. A férfikoruk elején tanyázó urak többnyire magukkal voltak elfoglalva. A szakállukkal,
a pennájukkal, a szerelmükkel, meg a magasszárú gyógycipõben felszolgáló, harmincas évei elején
járó pincérnõvel. Gyönyörû mellei voltak és mindig mosolygott. A fiúkat nem jellemezte az önteltség,
a maguk vélt igazából azonban nem engedtek. Ha ítéletet mondtak, azt bizony büszkén tették és
megfellebbezhetetlen verdiktként küldték az éterbe. Legalábbis így érezték, így gondolták. Különösen
akkor, ha nõi költõtársuk verseirõl volt szó. Gizit nem zavarta a dolog, megszokta már, hogy hiába
hord nadrágot, akkor is lánynak tekintik. Pedig annyira sem közelítette meg a felszolgálónõ
adottságait, amennyire talán akarta. Nagyon szeretett hetente ide járni. Valami gyárban dolgozott
három mûszakban. Minden harmadik héten hiányzott a társaságból, mert délutános volt a
munkahelyén. Hirtelen õ vette észre Borbálát és a barátnõjét. Általánosban jártak együtt.

– Sziasztok! BB, nem ültök át? – kérdezte.
– Gyertek csak! – kontrázott rá Marosi Gábor, aki egyébként már jó ideje Borbála combjait

figyelte. Ha lányokat kellett felmérni, becserkészni, akkor nagyon éles lett a szeme, akár a szeizmográf.
Azonnal kapcsolatot akart teremteni vele. Gizi könnyítette meg a helyzetet. Gyorsan átestek a
bemutatkozáson.

– Szóval, a neved kezdõbetûi miatt neveznek BB-nek? – fordult oda Borbálához, akit persze
rögtön maga mellé ültetett.

– Úgy is mondhatjuk – nevetett a lány.
– Persze, ezt csak úgy gondolom… – studírozott tovább a másik, majd kertelés nélkül udvarolni

szélj 4.sz..p65 2020.01.02., 7:4425



26

szél-járás

szél-járás 2019/4. sz.

irodalom

kezdett: – Gyönyörû vagy, akár Brigitte Bardot is lehetnél! – nézett a lányra. Remélte, hogy zavarba
hozza, de tévedett.

– Járni akarsz velem? – kérdezett vissza a Balog lány.
Marosi nem számított erre, de csak egy pillanatra ingott meg és azonnal visszavágott:
– Miért is ne!  Persze, ha neked sincs ellene kifogásod – jelentette ki. Borbála nem reagált. Nem

azért, mert nem akart és azért sem, mert el akarta utasítani. Pusztán azért nem mondott semmit, mert
nem ismerte a fiút, és nem szerette, ha azonnal letámadják. Visszariadt a rámenõs emberektõl. Igaz, õ
szúrta ki magának Marosit, de nem így képzelte a kapcsolatuk kezdetét.

Abbamaradt a szópárbaj, a társaság újra a versekrõl vitatkozott. Amikor elfogytak az írások, a
buborékos vizek, a poshadttá langyosodott sörök, meg a csészékbe száradt kávémaradékok, akkor a
vitának is vége szakadt. Mindenki külön fizetett a pincérnõnek, sõt ezt ravasz eleganciával tették,
mert külön és eltérõ idõpontokban hívták az asztalukhoz. A gyönyörû mellû pincérnõ vette a lapot.
Amikor a számlát az asztalra tette, kissé elõredõlt. Mély kivágású blúzából kikandikáltak a
gyönyörûségei. Pusztán azért, hogy ezeknek a fiúknak szép legyen az álmuk, és a jövõ héten is
visszajöjjenek…

A kijáratnál Marosi azonnal BB mellé szegõdött és ugyanott folytatta, ahol a szópárbajuk abbamaradt:
– Csodálatos esténk van – kezdte. – Sétálhatnánk még egy kört… – nézett a lányra. Tolakodó volt,

de elõzékeny. Nagyon tudott bánni a nõkkel. Élvezte a szavak játékát, de most látszott, hogy
türelmetlenül várja Borbála válaszát.

– Igen, így igaz! Csodálatos a kivilágított körút, de nekem most haza kell mennem… – felelte némi
aggodalommal.

– Ne bolondozz, Borbála! Nem vagy már óvodás – csipkelõdött. – Ne kéresd magad! – szúrta oda
enyhe gúnnyal. Nevetett is hozzá ugyanebben a stílusban.

Balog Borbálának nem sok választása maradt, hiszen õ is akarta. Eldöntötte már akkor, amikor
átültek a társasághoz, hogy tetszik neki ez a fiú. Annyira tetszik, hogy nagyon meg akar vele ismerkedni.

Elköszöntek a többiektõl. Marosi egybõl megfogta a lány kezét. BB nem ellenkezett. Mentek a
fények felé, a fák koronája alatt, a hatalmas parkon át. A meleg érezhetõen enyhült éjszakára. Percekig
nem szóltak egymáshoz. Marosi kezdett mesélni:

– Átkozottul ostoba ember vagyok. Eldobtam egy lányt, akit nagyon szeretettem – mondta és nézte
Borbála arcát. – Nem untatlak? – kérdezte. – Másfél évig jártunk együtt. Jóban, rosszban, boldogságban
és kudarcokban egyaránt edzõdtünk. Az egész város szurkolt a szerelmünkért.

– Tényleg? Dehogy untatsz, mondjad csak, figyelek! – válaszolta Borbála, de mielõtt megkérdezhette
volna az okát, Marosi már folytatta:

– Az ember néha akkora baromságokat tud elkövetni, hogy évek múlva sem talál magyarázatot a
cselekedeteire. Tavaly szakítottam vele. Akkora ûrt hagyott maga után, hogy azóta sem találom a
helyemet. Keresem és kutatom magamat, de félek mindentõl. Leginkább az új kapcsolatoktól. Imádom
a nõket, a mosolyukat, a mozdulataikat, a testükben fészkelõ lelküket, de… Szóval, érted – magyarázta
–, de nagyon félek a kudarc lehetõségétõl.

– Ez azt jelenti, hogy még mindig kötõdsz hozzá. Még mindig szereted – felelte BB, nem Gáborra,
hanem elég mereven elõre, a fények felé tekintve.

– Ha mondod, biztosan így van…
– Addig nem leszel magadhoz sem õszinte, amíg ez a régi kapcsolat ennyire benned él.
Lassan a park végére értek. A körútra fordultak, a kilátó felé. Marosi nem akart arra menni, de

Borbála rángatta a kezét, szinte vonszolta.
– Gyere! Onnan gyönyörû éjjel a város – hívta.
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Amikor felértek, Gábor magához rántotta Balog Borbálát és megcsókolta. Cserepesre marta száját
a vágy, mégsem érezte igazán a lányt. BB ebbõl semmit sem vett észre. Azt hitte, hogy elhódította attól
a másiktól, ahogy Brigitte Bardot a fél világot. Boldogan bújt a fiú ölelésébe. Visszafelé gyors léptekkel
ereszkedtek lefelé a csendben a keskeny aszfaltúton. A csillagok velük gurultak, egyenletesen süllyedtek
a park irányába. Marosi hirtelen mondani akart valamit, de aztán elharapta. „Jobb, ha nem mesélem
el” – gondolta. – „Miért fájjon neki, hogy Médyvel hányszor szaladtunk föl ehhez a kilátóhoz esténként”
– nézett maga elé.

A városban alig találkoztak emberekkel. Hétvégére teljesen kiürült. A hosszú park mellett egyetlen
emberbe sem botlottak. Marosit õszinte boldogsággal töltötte el, hogy örömöt szerezhetett a lánynak.
Lassan átadta magát ennek az érzésnek. Megkedvelte a lányt, mert látta, hogy boldog. Nem tudta az
igazi okát, de jó volt ilyennek látni. Befordultak abba az utcába, ahol Borbála lakott. A néptelen
környéken hallani lehetett az ostornyeles neonlámpák halk zúgását. Alighogy a közepéig értek, az
egyik kapualjból egy középkorú férfi ugrott eléjük.

– Kopj le, hapsikám! – üvöltött rá és a mostohalányát elrángatta tõle. Marosi elõször nem értette,
hogy miért kell eltûnnie, hiszen csak hazakísérte BB-t, de addigra Sumák már cibálta, ütötte, és rugdosta
Borbálát. Még az utca aljában is hallotta, ahogy mindenféle „kurvincának” nevezi. Balog Borbála
segítségért kiáltozott, de Marosin kívül senki sem hallotta meg.

Azóta négy és fél évtized telt el. BB és Marosi ennyi ideje házasok. Marosiné Balog Borbála egyre
sûrûbben jár haza az özvegy anyjához. Nem tudni miért, de nagyon szereti…
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Olasz Valéria verse

Olasz Valéria

Tavasz-esti vers
felismerem az illatáról:
már lombosodik
s nappalok vágynak
szellõzködni alá
friss záporokban fürdeni

csillagok merészkednek
ki az éjbõl
kimosni álmot
szemünkbõl
s tündökölnek
ibolya-esti fények
hálavirágok
nyílnak bennem:
micsoda illat
életteli tömjén
ilyen lehetett
feltámadáskor
az Olajfák-hegyén!

újjászületett
a tavaszi est!
egyre kékebb
egyre illatosabb

már lombosodik
felismerem az illatáról

Gyõr, 2019. február 17.
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Cser Zoltán

Nincs hova hazatérni

Idegen lett minden hirtelen,
Nem lelem régi emlékeimet.
A körtefát kivágták,
A kút bedõlt.
Már a ház sem a régi!

A Bodri is az égi nyulakat kergeti,
A tékozló fiúnak nincs hová hazatérni!

Óda az anyákhoz

Láttad a fényt
a gyermekéhez hajló anya szemén?
Láttad földöntúli mosolyát,
féltõ, óvó mozdulatát,
ölelõ karját,
Madonna-arcát?

Nézd meg jól,
mert úgysem értenéd
kettejük külön világát,
hol csak õk vannak,
az Anya és a gyermek!

Cser Zoltán (1950-2002) Mosonmagyaróvár

Szellemi szabadfoglalkozású költõ. 1992-ben jelentek meg elsõ versei a megyei és a helyi lapokban, majd különbözõ
antológiákban. Korai halála megakadályozta önálló verseskötetének megjelenését.
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Mezey László Miklós  novellája

Mátyás király Bécsben

Mezey László Miklós

Álomkiállítás

Odakinn még nem is pirkadt, amikor fölébredt. Arra eszmélt, hogy fá-
zik. Elõször a nyakáig húzta a paplant, aztán átfordult a másik oldalára.
Kinyújtotta a karját, az Asszonyt kereste, hogy magához húzza, vagy hoz-
zá bújjon, hogy megmelegedjék. Ám az nem volt sehol. Ekkor jutott el a
füléig, hogy a fürdõszobában zubog a kád csapja. – Most fürdik – gondolta
a Férfi. – Nemsoká munkába indul.

Újra elhelyezkedett a maga kedvenc alvó pózában, még följebb húzta a
takarót, egészen az orráig, és igyekezett visszaaludni. De az ebédlõbõl be-
szûrõdõ halvány lámpafény, a víz zubogása nem hagyta. Ilyen alkalmak-
kor, hogy elterelje a figyelmét a zavaró valóságról, helyeket képzelt el, messzi

tájakat, és mint egy kirakós játékot, úgy rakta össze pontos képüket. Most a szigetre gondolt, arra a
távoli tengeren fekvõ földdarabra, amelynek képét már régen színezgette magában álmatlan hajna-
lokon. A szigetnek nagyjából masni alakja volt, középen elkeskenyedett, északra és délre kiszélese-
dett, és az északi felén egy nem túl magas, pinea fenyõkkel benõtt hegy emelkedett. Keskeny ország-
út kanyargott a keleti part mentén. A hegy lábánál fehéren tajtékzott a víz, visszaforduló tarajú
hullámok csapódtak a köveknek; délebbre, a kavicsos parton szelíden fodrozódtak a hullámok.
Most úgy látta, õ az országúton gyalogolt, lefelé a hegyrõl, könnyû és ruganyos léptekkel haladt a
lejtõs aszfaltcsíkon. Sehol egy autó, sehol egy gyalogos. A tenger felõl sós szél lengedezett, a sötét
fenyves felõl viszont gyanta illatú szellõ csapta meg. Régóta gyalogolt, mégsem volt fáradt, sem
éhes, sem szomjas, melege sem volt, nem is fázott. Egyszerûen jól érezte magát, könnyûnek és
derûsnek. A masni alakú sziget elkeskenyedõ közepe táján fekvõ kisvárosba igyekezett. A szûk és
kanyargós utcák egyikében galéria mûködött, ahol ma este fotókiállítás nyílik világjáró barátja fel-
vételeibõl. Jól ismerte az anyagot. A nagyméretû, fél falat betöltõ fotók utcaképeket ábrázoltak, a
világ nagyvárosainak széles útjain készültek, és az volt bennük a közös, hogy valamennyi a sûrû és
nyüzsgõ embertömeget ábrázolta. New York, London, Párizs, Madrid, Berlin, Tokió sugárútjain
készültek a fekete-fehér képek, de szinte megkülönböztethetetlenül csak a tömeg látszott rajtuk.
Egész alakos, sietõs emberek áramlottak, hol háttal a nézõnek, hol szembe jõve. Voltak ballonkabá-
tos, aktatáskás komoly arcú hivatalnokok, rövid ujjú pólóban feszítõ, nevetgélõ fiatalok, akadtak
fehérek, színes bõrûek, kislányos arcú ázsiai nõk, rasztahajú bohémek, jól öltözött urak és viseltes
gúnyájú szegényebbek, csinos hölgyek és slampos öregasszonyok. Távoli városok megannyi idegen
arca vonult föl a képeken. Volt, aki sietõs léptekkel haladt, akadtak bámészkodók, voltak, akik
papírszalvétába csavart szendvicsbe haraptak, mások épp mélyet szívtak a cigarettájukból. Renge-
teg ismeretlen arc, mégis olyan közeli, hogy egyenként el lehetett gondolkodni azon, vajon milyen
ember is lehet az illetõ az arca, az öltözködése, a tartása, a járása alapján. Miközben lépegetett a
lejtõs országúton a város a felé, sorra fölidézte magában a jól ismert fotográfiákat. Tudta, melyik
felvétel melyik városban készült, de számos darabról kitalálhatatlan volt, hiszen a tömeg mindenütt
ugyanolyan. Esetleg a háttérben, elmosódottan látható reklámtábla, cégér lehetett eligazító, ámbár
a nemzetközi angol nyelvûség miatt már ez sem igazán mérvadó.
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Elnézett a tenger felé, és ahogy erre járva mindig, most is azt a szinte láthatatlan csíkot kereste a
szemével, ami a végtelen ég és a végtelen víz kétféle kékségét elválasztja. Talán a fölszálló pára
miatt, ezúttal nem találta a horizont választóvonalát. Aztán elnézett jobbra, a fenyves felé. Az
egyenes törzsek között igyekezett bepillantani az erdõ sûrûjébe, minél messzebb álló fákat azonosí-
tani. Alant a kövekhez csapódó hullámok zúgtak, itt fönn, az út mentén a fenyves susogott. Õ meg
e két világ határán lépdelt a város felé.

Barátja, a fotográfus nagy utazó volt, több földrészen megfordult, készített felvételeket sivata-
gokban, trópusi erdõkben, színes mezõkön és szürke városokban, de legtöbbször az utcák népét
fotózta. Az embereket, a jól öltözött csinos nõket és a szakadt gúnyájú hajléktalanokat, az öntelten
lépdelõket és a ráérõsen imbolygókat. Az alakok hol eltávolodtak a fényképezõgép lencséjétõl, hol
közeledtek hozzá. Volt, aki érdeklõdve pillantott a lencsébe, más közönyösen bámult vagy épp fél-
renézett. Hihetetlen változatos embergalériát örökített meg a fotográfus, miközben sokszor nem
lehetett fölismerni, melyik kép készült Berlinben, melyik Párizsban.

Lassan közeledett a városhoz. Már látta balra a kompkikötõ mólóját. Most épp üres volt, a déli
hajó már visszafordult a szárazföld felé, a délutáni meg valahol a láthatár szélén látszó kis pontként
araszolt errefelé. Ahogy közeledett a révhez, úgy érezte, megszomjazott. A kikötõvel szemben, a
kör alakú terecske túloldalán volt egy kisebb büfé, gondolta, betér, megiszik valamit. Jólesõ gyalog-
lása közben kissé ki is melegedett, jól fog esni egy pohár hûs fehér bor. A nyál is összefutott a
szájában.

Benyitott a büfébe. Ahogyan a kikötõ, úgy ez is üres volt. A vendéglõs a pultra könyökölve nézte
a falon függõ televízióban a sportközvetítést. A vendég láttán csaknem bosszús lett, hogy megzavar-
ják a tévézését.  – Mit adhatok? – kérdezte. – Egy pohár chardonnayt – felelte õ. A pultos a hûtõ-
szekrénybõl kivett egy harmatos palackot, poharat tett a férfi elé, és félig töltötte. – Egészség! –
mondta, és unottan törölgetni kezdte az elmosott poharakat. A Férfi, szokásától eltérõen, mohón
belekortyolt az italba. Nagyon jól esett neki a harmatosan hûvös fehér bor. Érezte, ahogyan a száját
betölti a fûszeres íz, amely leginkább a halételek kísérõje volt számára. – Töltsön még egyet – mond-
ta a vendéglõsnek. Amikor megkapta a második pohár bort, már megnézte a színét, megszagolta az
illatát, picit megforgatta a bort a pohárban, ahogy illik kóstolgatni a jó nedût. Szórakozottan néze-
gette a vendéglõs mögötti polcokon sorakozó színes címkés üvegeket, belepillantott a focimeccsbe
is, bár fogalma sem volt, mely csapatok játszanak. Most már ráérõsen gusztálva kortyolt a borba.

Eszébe jutott, miért is megy a városba, a galériába. Hát persze, a kiállítás megnyitója! Vernisszázs,
ahogyan a sznobok mondják. A képek miatt, amelyeken az áramló tömeg egyszerre közeledik és
távolodik, szinte úgy hullámzik, mint a tenger. Csak épp nem csapódik a falnak, hanem láthatatlan
vonalakat követve halad. Jönnek felé az arcok, vagy távolodnak az alakok. Néhány ember egész
alakkal látszik, másnak csak az arca, vagy épp a fél karja vehetõ ki. Világos és sötét haj, fehér vagy
sötét bõr és ruha, mintha a fekete-fehér képi világ sokkal jobban megsejtetné az ember sokféleségét,
mint a színes fotók egyértelmûsége. Mintha a fekete-fehér száz árnyalata hitelesebb lenne, mint a
rikító vörös, az izgalmas narancs, a melankolikus barna. Talán a monokróm világ többet árul el az
emberrõl, mint a kápráztató kolorit. A nézõnek több figyelme jut a színek mögött az embert magát
meglátni. Talán – gondolta, és belekortyolt a hûvös borba. – Kitûnõ ez a bor! – mondta a pultosnak,
aki folytatta a poharak törölgetését, miközben fél szemmel a tévét nézte. – Jóféle – bökte oda, de
nem nézett rá. A Férfi belátta, fölösleges beszélgetést kezdeményeznie. Inkább a lámpa felé tartotta
a poharát, hogy gyönyörködjön a chardonnay színében.

Nyílt az ajtó, fiatal pár lépett a büfébe. Bizonytalanul pillantottak körbe, szinte látszott rajtuk a
megnyugvás, az a látvány, hogy csak egyetlen vendég ül a pult elõtti bárszékek egyikén. Odaléptek
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mellé, sört és gyümölcslevet rendeltek, az órájukra néztek, talán a következõ kompra vártak. A
Férfi újra a poharát nézte, aztán fölkapta a fejét, mert a mérkõzést közvetítõ riporter fölordított: —
Góóóóól! A kocsmáros heves mozdulatot tett a törlõkendõvel, nem lehetett tudni, örömében vagy
bosszankodva. A fiatalok nem törõdtek a tévével, egymáshoz közel hajolva, mélyen egymás szemé-
be nézve beszélgettek, de még hozzá sem nyúltak az eléjük tett italokhoz. Lassan elfogyott a máso-
dik pohár bor is. A Férfi gondolkodott, igyék-e még egyet. – Töltsön még egyet, kérem – tolta a
vendéglõs elé az üres poharát. Kinézett az ablakon, kirajzolódik-e a tér túlsó oldalán, a mólónál a
komp tömzsi alakja. De innen nem látott semmit. Elgondolkodva forgatta kezében az újra töltött
poharat. A fotográfiákra gondolt, pontosabban arra, hogy azok az emberek ott New Yorkban, Ber-
linben, Londonban vagy Madridban nem is gondolják, hogy ezen a szigeten, a kisvárosi galériában
az õ arcukat fogja látni a megnyitó közönsége. Õk csak siettek a dolguk után vagy andalogtak,
várakozva bámészkodtak vagy céltudatosan lépkedtek, koptatták az aszfaltot a világ valamelyik
metropoliszában, és fogalmuk sincs róla, hogy egy mûtárgy figurái lettek. Arcvonások, testek, ruha-
redõk, libbenõ kabátszárnyak, lendülõ táskák, fittyedt sálak, szél kócolta frizurák… valahol több
ezer kilométerre innét, valamikor a múlt idõ egy elkapott pillanatában. Valahol, valamikor egy arc
tûnt föl egy ismeretlen utcán, de ez a hely és ez az idõpont örökre kimerevedett egy fotográfián. –
Örökre? – csóválta a fejét a Férfi. – Mi az, hogy örökre? Olyan az ember számára nincs is. A pillanat
látványát ugyan megõrizte a fényképezõgép memóriakártyája, aztán papírra került, majd fölkasí-
rozták egy vastagabb anyagra, pannó lett belõle, fölakasztották a galéria falára, ott lóg majd egy
hónapig. De mi az, hogy örökre?

Apró kortyokban fogyott a bor, és vele fordítottan növekedett lelkében a derû. Most már nem
nézte sem a tévét, sem a messzebbre húzódott fiatal párt, a meccsközvetítés is csupán háttérzaj volt.
A bor illata és látványa töltötte el, meg az a gondolat, hogy nem soká belép a galériába, megpillantja
az ismerõs fotókat, és talán maga is elvegyül a képeken áramló tömegben.

A távolból hajókürt hangját hozta a szél. A fiú és a lány, kiitta az italát, fizettek, és kiléptek az
ajtón, sietõs léptekkel átvágtak a téren, a móló felé, amely elõtt már néhány autó és gyalogos vára-
kozott. A Férfi is kiitta a maradék borát, pénzt tett a pultra és elköszönt. A büfés még pár pillanatig
a tévét nézte, de amikor látta a jókora borravalót, nagyot köszönt utána.

Kilépett a térre, szétnézett, látta a túloldalon a kompra várókat és a távolban a közeledõ hajó
tömzsi testét. Elindult a város felé vezetõ úton. Innét már tíz perc kényelmes sétával beér a föld-
szintes házak közé, átvág egy kis téren, aztán eljut a fõutcáig, onnét a galéria már egészen közel van.
Úgy látta, van még bõven idõ a megnyitóig, hát ráérõsen sétált a kertes házak elõtti tisztára söpört
járdán. Nézte az út menti fákat, köztük a gondozott virágágyásokat, és arra gondolt, õ itt egyedül
ballag, amíg a nagyvárosokban a piszkos utcákon áramlik, hullámzik a tömeg, nyüzsögnek az embe-
rek, tolonganak a metrólejáratok elõtt, várják a buszt, a villamost, futnak át a zebrán. És belenéz-
nek egy arra járó fotós kamerájába. Vagy belenéznek a párjuk szemébe, esetleg a kirakatra vetnek
egy pillantást, vagy a jelzõlámpa zöld fényét várják. Sietnek, esetleg bámészkodnak, és nem is gon-
dolják, hogy egy kiállítás falra függesztett képein szerepelnek valahol, egy távoli kisváros fotógaléri-
ájában. Ott, ahol egy bortól derûs férfi megszemléli majd õket, kutatja az arcukat, kimerevített
mozdulataikat, fürkészi a ruházatukat, és megpróbálja megfejteni, kik õk. Ki az a messzire tekintõ
hosszú hajú nõ vagy az a nyurga néger? Ki az a jól öltözött, gondosan fésült úr, és ki az a rojtos
farmernadrágot viselõ kócos srác? Honnan jönnek, és merre mennek? – ezt volna jó kitalálni.

Lépdelt a keskeny járdán, közeledett a városka központja felé. Itt már néhány gyalogos is szem-
bejött vele, kerülgették egymást, vigyázva, ne tapossák le a járdát szegélyezõ ágyások virágait. A
férfi a képekre gondolt, meg arra, hogy õ egyiken sem szerepel. De nem is baj, így kívülálló megfi-
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gyelõ maradhat. Szemlélõdõ, akinek szabadsága van a képek alakjairól bármit gondolni, hozzájuk
képzelni egy-egy történetet. Az aktatáskás ázsiai emberke, vagy a terebélyes asszonyság mögé élet-
rajzokat kerekíteni gondolatban, ez izgalmas feladat. A Férfi elmosolyodott – Ti az arcotokat adjá-
tok, én meg az életetek történetét.

A kisváros fõutcáján már zajlott a délutáni „csúcsforgalom”, néhány autó is elhúzott mellette,
páran jöttek szembe vele, mások sietõsen megelõzték, vagy õ lépdelt el andalgók mellett. Bekanya-
rodott az egyik mellékutcába, és ott is állt a galéria elõtt. Benyitott. Néhányan már ácsorogtak a
képek elõtt, de sem az ismerõs tulajdonost, sem a barátját, a fotóst nem találta köztük. Gondolta,
újra megnézi a képeket. Körbesétált, eltûnõdött egy-egy felvétel elõtt. Ismét kutatta a képeken az
arckifejezéseket, megfigyelte az alakok öltözetét, testtartását, gesztusait, és a háttérben a környezet
apró, esetleg árulkodó jeleit, egy cégtáblát, egy autó rendszámát, egy kirakat részletét. Megállt az
egyik nagyméretû fotográfia elõtt. Kivehetõ volt, hogy betonlapokból összeillesztett járdán hullám-
zik a tömeg. Talán õsz lehet, sokakon vékony kabát van, vagy dzseki. Szinte mindenki siet, az is, aki
szembe jön, az is, aki távolodik és csak a háta látszik. Csupán egy hátizsákos kislány ácsorog této-
ván a járda szélén, mintha keresne valakit, vagy nem tudná eldönteni, merre induljon. Hány éves
lehet? – kérdezte magától a Férfi. Már biztosan iskolás. Talán ellógott az óráról? Vagy épp most
indul a suliba? Oda kéne menni hozzá, és megkérdezni: — Hogy hívnak, kislány? Eltévedtél? Kere-
sel valakit? A Férfi elindul a fotográfia felé, közel hajol a gyerekhez, megérinti a karját, hogy meg-
kérdezze: — Egyedül vagy? Vársz valakire? Eltévedtél? Hová akarsz menni? – Már hallja is a lány
hangját.

•
Édesem, fölébredtél? – kérdezte az Asszony, aki már kabátban állt a hálószoba ajtajában. – Indu-

lok munkába… — és a kulcsát is elõvette, hogy majd bezárja maga után az ajtót. – Te, úgy nézel ki
ott, olyan álomittasan, mint aki most jött meg valahonnan, és azt sem tudja, hol van. Merre jártál
álmodban?

— Téged kerestelek – mondta a Férfi, aki most a járda szélén várakozó kislányban az Asszonyt
vélte gyermekként fölismerni.
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Filep Tamás Gusztáv: Az egymás elleni áskálódás tönkretesz minket

Deák Ernõ (Pereszteg, 1940. június 9.) történész. 1956 decembere óta él Ausztriában, a filozófiai tudományok
doktora, 2005-ig az Osztrák Tudományos Akadémia munkatársa. Az integratio címû magyar–német nyelvû kulturá-
lis folyóirat egyik alapítója, 1980-tól az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége fõtitkára,
1991–2014 között elnöke, 1985-tõl a Bécsi Napló szerkesztõje. A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek
Szövetségének elnöke. Három kötetben jelent meg a magyar várostörténettel foglalkozó munkája az Osztrák Tudo-
mányos Akadémia kiadásában (1979; 1989) németül. Magyar összefoglalóval adta ki a Lex Liszt 12 kiadó Lánzsér
vára és mezõvárosa c. monográfiáját (2008), szintén németül. A Magyar Napló kiadásában jelent meg Az Öreghegytõl
a Schneebergig. Utam állomásai c. munkája magyarul (2016).

Filep Tamás Gusztáv: Beszélgetésünk tárgya az, hogy az emigráns szervezetek, intézmények, lapok
találnak-e, találtak-e valamilyen új feladatkört az 1989 után létrejött helyzetben, illetve megmaradt-e
valami a régibõl. Ehhez vissza kell lépnünk a Bécsi Napló kezdeteihez, akár még az orgánum elõzmé-
nyeihez is. Kérlek, vázold röviden a lap eddigi történetét! Mi volt a feladata, milyen volt a szemlélete, ki
volt a fenntartója, mûködtetõje?

Deák Ernõ: A médiának, fõképp a sajtónak más volt a szerepe akkor, amikor új menekültekként
ideérkeztünk, mint manapság, amikor egyrészt már van internet, másrészt pedig az emberek le-
szoktak az olvasásról. Világos volt, hogy közösséget csakis írott formában lehet összetartani. Hogy
körlevelekkel, falragaszokkal vagy sokszorosított úgynevezett újságok révén, az mindegy: a rende-
zett élet akkor kezdõdött, amikor létrejött egy lap. 1945-tõl egészen 1957-ig nem volt magyar sajtó-
orgánum Ausztriában. München volt az ellátóközpont, 1971-ig ott jelent meg az Új Hungária. Pon-
tosabban volt egy Bécsi Napló nevû vállalkozás, de csak egy vagy két évig állt fönn. A fõszerkesztõ-
je, Turcsányi Gyula szociáldemokrata volt, a Peyer Károly képviselte irányhoz tartozhatott; kijött
Magyarországról, hogy a 47-es választásokat elõkészítse, illetve innen befolyásolja. Az elvtársak ezt
megtudták – a magyar állam nem volt független, viszont Ausztria, fõképp Bécs megszállás alatt állt
–, s panaszt emeltek a szovjet fõparancsnokságnál. Itt volt a szerkesztõség a Ferenc József rakpar-
ton, az I. kerületben, ahol havonként váltotta egymást a négy nagyhatalom. Amikor éppen a szovjet
parancsnokság ellenõrzése alatt állt a kerület, kifüstölték a szerkesztõséget, mindent elvittek.
Turcsányi még idõben megszimatolta a dolgot, és eltûnt Svájcba. Semmi többet nem tudunk róla. Ez
tehát rövid lejáratú dolog volt, és amikor az új Bécsi Napló 1980 márciusában létrejött, Hanák
Tibor, az elsõ fõszerkesztõ kvázi kis szenzációként bejelentette, hogy volt már ilyen lap meg olyan
lap a városban, de Bécsi Napló még nem volt, ezért most az új orgánum ilyen címmel indul. Mindjárt
a második számban közölni kellett a helyesbítést: az egyik olvasónk jelezte, hogy jelent már meg
ilyen címmel lap. Azután egy magyarországi illetõ, aki itt kutatott különbözõ emigráns vonatkozá-

Filep Tamás Gusztáv

Az egymás elleni áskálódás tönkretesz
minket

Beszélgetés Deák Ernõvel, a Bécsi Napló fõszerkesztõjével
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sok után, s akinek meg tudtam mondani, hol érdemes
ennek utánajárni, az egyik számunkba meg is írta, ho-
gyan történt a Bécsi Napló kifüstölése.

Most egy kicsit visszalépek az idõben. Országos lap
tehát 1957-ben nem volt itt, csak egyesületi közlemé-
nyek. Amikor mi jöttünk 56-ban, egészen világos volt:
mindegy, hogy az ember menekült vagy nem, egy kö-
zösségnek szüksége van újságra, a létet jelenti, élet-
szükséglet számára. 1957 januárjában a magyar me-
nekülteket segélyezõ osztrák bizottság (Öster-
reichisches Komitee für Ungarnhilfe) anyagi támoga-
tásával jött létre a Bécsi Magyar Híradó. Lényegében

ennek a bizottságnak volt köszönhetõ a kiadása. Az osztrákok rájöttek arra, hogy a menekültek
élete nemcsak zabálásból áll, hanem szellemi táplálékra is szükségük van, másrészt a jövevényeket
föl kell világosítani arról is, hogy mi történik Magyarországon, de ugyanúgy Ausztria gazdasági,
szociális helyzetérõl, történetérõl, életérõl, a kivándorlási problémákról, a menekültügyekrõl. Ez a
lap 1979 decemberéig folyamatosan figyelemmel kísérte a magyarországi eseményeket is. Közbeve-
tõleg: a Nemzetõr címû újság ugyanitt indult Bécsben, 1956 decemberében, a szerkesztõség itt volt a
városban, az újságot viszont Münchenben nyomtatták. 1963 nyarán aztán Tollas Tiborék, a szer-
kesztõk elköltöztek Németországba, Münchenbe, a Nemzetõr így kivált az ausztriai magyar újság-
írói tevékenységbõl. Addig, amíg itt volt, nagyobb volt a hatása Ausztriában, mint a Bécsi Magyar
Híradónak.

Klamár Gyula, a Híradó fõszerkesztõje 1979 decemberében egészen hirtelen meghalt, egy reggel
nem ébredt föl, és mi törtük a fejünket, hogy mi legyen a továbbiakban. A lapot mûködtetõ hivata-
los jogi személy neve Bécsi Magyar Újságírók Köre volt, de lényegében már Klamár családi vállal-
kozása volt az újság, és néhány barátjáé. Az özvegy rögtön kijelentette, hogy anyagilag is csõdben
vannak, a lapot meg kell szüntetni. Én akkor próbáltam többekkel beszélni, így Hanák Tiborral, a
filozófus-esszéíróval is, akivel nagyon jól együttmûködtünk. A család végül ráállt arra, hogy amennyi-
ben az újság anyagi léte biztosítva van, akkor fönntartják, ne menjen veszendõbe fõleg a címtár, ne
kelljen feladni a szerkesztõségi irodát, de ennek az is feltétele volt, hogy általuk megbízhatónak
tartott személy kezébe kerüljön a lap szerkesztése. Végül is a vállalkozásból nem lett semmi. Ugyan-
akkor Amerikából Varga Béla, Varga László, Kovács Imre és még többen írtak, lehetetlen, hogy 65
kilométerre a vasfüggönytõl nincsen magyar lap, tehát mindent kövessünk el, hogy fönnmaradjon!
Az erkölcsi támogatás megvolt, de egy fityinget sem kaptunk tõlük. Közben – 1980. február 9-én –
megalakult az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, többek között
azzal a határozott szándékkal, hogy meg kell jelentetni egy újságot. Miután a Bécsi Magyar Híradót
nem lehetett megmenteni, tovább szõttük a gondolataink fonalát, és beszélgettünk Hanák Tiborral,
hogyha létrejönne egy ilyen lap, vállalná-e a szerkesztését. Ha szabad kezet kap, ha nem kotyog bele
mindenki a szerkesztésbe, válaszolta, akkor igen. A szabad kezet meg is kapta, semmi egyebet.
Nem volt pénzünk, nem volt szerkesztõség. Ennek ellenére 1980 márciusában megjelent a Bécsi
Napló elsõ száma. Hogy milyen elveket vallott, annak megértéséhez vissza kell lépnünk az 1956
utáni helyzethez. Az akkori úgynevezett nemzeti emigráció, tehát a politizáló emigráció fõ célja az
volt, hogy ébren tartsa 56 szellemét. Voltak politikai akcióink is, ha nem is olyan látványosak, mint
Nyugat-Európában vagy Amerikában. Érdemes föllapozni az elsõ szám vezércikkét, amelynek Hanák
Tibor volt a megfogalmazója; ez pontosan tisztázza az alapelveket: „Mint az osztrák társadalom, és
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mint az összmagyarság tényleges tagolódása, ez az újság is pluralista jellegû kíván lenni. Nem akar
egyetlen pártpolitikai irányt és meghatározott világnézetet propagálni, hanem minden humánus világ-
nézetnek és demokratikus politikai álláspontnak lehetõséget ad az újság révén hatni és véleményt kifej-
teni. Egyúttal azonban ügyel arra, hogy a lapon belül – a tematikát és a hangvételt illetõen – az olvasó-
tábor világnézeti és politikai felfogásának megfelelõ arányok és nyomatékok alakuljanak ki. A »parla-
menti« szélesség, a »koalíciós« jelleg és a demokratikus pluralizmus elvével kívánja a szerkesztõség
leküzdeni mind a vélemények kizárólagosításának (monopolizálásának) veszélyét, mind pedig a több-
ség felfogását és ízlését sértõ radikalizmust. Épp ezért a Bécsi Napló igyekszik mellõzni a szétválasztót,
kerüli a meddõ vitákat, az akarnok törekvéseket és hangsúlyozza az összekapcsolót, a közöset.

A többszínûség, a pluralizmus vállalásából és akarásából következik az újság viszonyulása a mai
magyar államhoz. Bár a szerkesztõség kerül mindennemû polémiát és heccelõdést, mely az osztrák–
magyar államközi kapcsolatokat zavarhatná, az Ausztriában biztosított sajtószabadságot arra is fel-
használja, hogy a kommunista diktatúrával szemben ellenzéki magatartást tanúsítson és a magyaror-
szági viszonyokat bírálja. A szerkesztõség különös figyelmet szentel a pozitív irányú fejlõdés minden
jelének, a magyarság szabadságtörekvése és az emberjogi követelések magyarországi megnyilvánulása-
inak. Ebben a tekintetben is a közösre, a magyarság gondjaival és kulturális gazdagodásával összekö-
tõ momentumokra helyezzük a nyomatékot, s elutasítjuk azt, amit a magyarság is elutasít: a diktatúra
minden változatát.” (A szerkesztõség: Köszöntjük az Olvasót! Bécsi Napló, 1980. 1–2. szám.)

FTG: Említetted, te tárgyaltál Hanákkal arról, hogy vállalja el a fõszerkesztõi posztot. Milyen minõ-
ségben kerested meg? Szó volt az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségérõl.
Neked akkor milyen funkciód volt ott?

DE: A Központi Szövetségnek lettem a fõtitkára, de már elõtte létezett a Központi Szövetség
megalakulását elõkészítõ bizottság; az egészet én agyaltam ki. Hanák ismerte célkitûzésünket, és
így kötélnek állt. Ennek köszönhetõen meghívtuk a Központi Szövetség alakuló közgyûlésére. Itt
bejelentettük, hogy új újság kiadását vettük tervbe, Hanákot pedig mint jövendõ fõszerkesztõt mu-
tattuk be. Az elsõ szám, ahogy említettem, 1980 márciusában meg is jelent. Igen ám, de nem tudtuk,
hogyan-miként tovább. Abban hittünk, hogy ha az elsõ szám megjelenik, akkor már címekre szét
lehet küldeni, például a katolikus egyházközség vállalta a 4500-ra méretezett lapszám egy részének
postázását. A második számnál már voltak nevek és címek, de nem volt pénz. Akkor a Központi
Szövetség elnöke, egyben magyar lelkész, páter dr. Radnai Tibor kapucinus azt mondta: itt van
10000 schilling az újság kiadására. Kitõl van? Egy magát megnevezni nem akaró nyugdíjastól. Gya-
nítom, hogy õ saját maga volt az. A lényeg: megjelent a második szám. A németországi Königsteinben
mûködött az Ostpriesterhilfe (1948 õszén a szükséget szenvedõ kelet-európai egyházak támogatá-
sára létrejött katolikus segélyszolgálat), ennek vezetõjéhez, Pater Werenfried Philipp van Straaten
vagy Speck páterhez is eljutott a segélykiáltó szó. Körülbelül egy számra való pénzt küldött õ is,
tehát az elsõ három esetében számról számra össze tudtunk kaparni annyi pénzt, hogy megjelent a
lap, azzal a korlátozottsággal, hogy összevont számokat adtunk ki. A Bécsi Magyar Híradó havilap
volt, és mindannyiunknak az volt a kívánsága – Hanáknak is –, hogy a Bécsi Napló is az legyen. Én
azt mondtam neki, hogy a jelenlegi helyzetben képtelenek vagyunk havonta megjelenni, adjunk ki
most összevont számokat, ilyenféle jelzéssel, hogy 1–2. szám, és hogyha kedvezõen fejlõdik a lap,
akkor azt mindenki úgy fogja fel, hogy gyakorlatilag is havilappá válunk, viszont ha most nagy len-
dülettel kiadunk egy havilapot, aztán átváltunk kéthavi megjelenésre, azt senki sem fogja jó néven
venni, és megvonják tõlünk a bizalmat. Ez a provizórium tart, ha jól számolom, most már negyven
éve. Képtelenek voltunk átállni a havi megjelenésre, csak a terjedelem növelését tudtuk elérni, az
eredeti 8 oldal helyett átmenetileg esetlegesen 10, majd 1987 óta 12 oldalon jelenik meg az újság, de
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változatlanul 3500 példányban (a 4500-at nem sikerült tartani). A történethez hozzátartozik: mi
magyarok kegyetlenül szeretjük egymást. Hiába kapott a fõszerkesztõ szabad kezet, egyesek szeret-
tek fontoskodni, mások pedig – mégis csak Hanák Tibor, Bécsi Napló, ez valamit jelent, rangot ad –
dörgölõzési alapon iparkodtak a lap közelébe kerülni, s szerették volna az újságban olvasni halha-
tatlan gondolataikat, amiket Hanák elhárított. Mondta is az egyikre: Nem tudom, mit csináljak
ezzel az emberrel, olyanokat ír, hogy ha a kutyának beadják, megdöglik tõle. Udvarias ember volt,
nemet nem akart mondani, másrészt viszont látta, hogy azokat a cikkeket közölni lehetetlen. Egy
másik alak beérte volna a „tanácsadói” szereppel. Ez az ember ugyan annyit értett az újságíráshoz,
egyáltalán az íráshoz, mint tyúk az ábécéhez, ellenben mint „jóakaró” Hanák Tibornak tanácsokat
osztott, amitõl õ majd megveszett. Végül ráfogták Hanákra, hogy olyan cikkeket jelentet meg a
Bécsi Naplóban, amik elfogadhatatlanok. Ezért jött a javaslat – ettõl a két embertõl mint vezetõségi
tagoktól –, hogy nyomtatás elõtt a Központi Szövetség vezetõsége ellenõrizze az anyagot, és csak
azután jelenhessen meg az adott szám. Hanák – említettem, hogy udvarias ember volt – erre azt
válaszolta, hogy neki tulajdonképpen tudományos munkával kellene foglalkoznia, a szerkesztés ret-
tentõ idõrabló dolog, ezért õ köszöni szépen.

Ez valamikor 1984 második felében történt, õsz felé, tehát kereken öt éven át szerkesztette a
lapot. Mi lesz utána? Teljes tanácstalanság. Jöttek egyesek azzal, hogy folytatni kell, mások meg,
hogy nem kell folytatni. Az egyik atyai jó barátunk, a két világháború közötti felvidéki kisebbségi
közélet jeles alakja, gróf Révay István – gróf Révay Józsefnek, az 1945 áprilisában Gyömrõn kom-
munisták által meggyilkolt filozófusnak a testvére – azt mondta: ha nem tudjuk tartani a színvona-
lat, akkor inkább ne legyen semmi Hanák Tibor után. Végül is odáig jutott a dolog, hogy legyen
újság, és én kaptam meghatalmazást a folytatásra. Hanák fölajánlotta, hogy ír a lap munkatársainak,
Határ Gyõzõnek, Borbándi Gyulának, a többieknek, s megkéri õket, ha a megjelenés folytatódna,
ne szüntessék meg a kapcsolatot a Bécsi Naplóval. Kapott is ígéretet néhányuktól, de a csata eldön-
tetlen volt, végül a Központi Szövetség vezetõsége tartotta magát a folytatással kapcsolatos elkép-
zeléséhez. Ám ki legyen a fõszerkesztõ? Az említett jóember, aki korábban Hanákot „boldogítot-
ta”, látván, hogy kicsit neki kedveznek a dolgok, máról holnapra – noha nekem korábban volt vele
galibám – nagy haverkodásba kezdett: Így Ernõ, úgy Ernõ, majd mi megcsináljuk – én csak hüm-
mögtem. 1984 végén viszont szorgalmaznom kellett a döntést a vezetõségben: már dolgozni kellene
a január–februári számon, de eddig semmi nem történt. Itt az érseki palotában tartottunk megbe-
szélést, ahol olyan elképzelés született, hogy az illetõ és én közösen szerkesszük a lapot. Azt gon-
doltam, lesz, ami lesz, várjuk ki a végét, ám ekkor az egyik vezetõségi tag felszólalt, hogy ilyen
nincsen, egy újságnak csak egy fõszerkesztõje lehet. Olyan határozottan állította ezt, hogy az elnök
szavazásra bocsátotta a dolgot: az illetõ vagy én. Õ egyetlenegy szavazatot kapott, mert saját magá-
ra szavazott; akkor tényleg sajnáltam az illetõt. Pár percig ott maradt, rettentõ idegesen, aztán
felállt: Úgy érzem, hogy nekem már nincs semmi keresnivalóm ebben a társaságban – és távozott.
Még írt az elnöknek egy levelet, felhívta a figyelmét, hogy Deák Ernõ egyeduralomra tör, s a bur-
genlandi magyarokat is én riasztottam el. Hogyha ez bekövetkezik, emlékezzenek rá, hogy õ már
fölhívta a figyelmet arra a veszélyre, amit a Deák jelent.

Ennek aztán nem lett folytatása, viszont az újság 1985 januárjában-februárjában megjelent, és
azóta is él. Ez nagyon cifra élettörténet. Szerencsére Hanák Tibort sikerült megtartanunk fõmun-
katársként; 1991-ben az impresszumba is bekerült a neve. Én nem akartam fõszerkesztõ lenni, át-
menetinek tekintettem a szerepemet, másrészt meg hogyan írjam oda a nevemet fõszerkesztõként
Hanák után? Csináljuk az újságot név nélkül, és kész. Ugyancsak 1991-tõl különbözõ új munkatár-
sakból kialakult egy közösség, de szerkesztõség nem volt. (Hanák Tibor is egy személyben vállalta
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a szerkesztést.) Addig szorítottak, hogy adjam meg a nevemet, hogy végül azt mondtam: abban az
esetben, ha a legközvetlenebb munkatársakból szervezõdik szerkesztõség, vállalom, de az imp-
resszumban ábécé sorrendben hozzuk a neveket. Ám fel kellett tüntetni a lapban, hogy ki a felelõs
a szerkesztésért. Így aztán 1994-tõl a munkatársak szerkesztõséggé szervezõdtek, s a névsorban
zárójelben a nevem mellé odakerült a fõszerkesztõségre való utalás. Lett aztán szerkesztõbizottsá-
gunk is, mindkét helyre próbáltunk rangos emigráns és magyarországi személyiségeket megnyerni.

Az újság története ez. Persze állandó anyagi gondok kísérték, annyi pénzt megelõzõen mindig elõ
kellett teremteni, amennyi a kiadási költségeket meg a postaköltséget fedezi. Ez a mai napig nem
változott, úgyhogy képtelenek vagyunk honoráriumot fizetni. Nálunk nincsen szerkesztõségi ülés,
telefonon vagy villanypostán tárgyaljuk meg, amit kell, de évenként egyszer van egy nagy, kibõvített
szerkesztõségi megbeszélés, ahová meghívjuk a szerkesztõbizottság tagjait is. Tavaly decemberben
Bodzsoni István, a szabadkai Pannon RTV igazgatója, szerkesztõbizottsági tagunk, aki valahogyan
támogatni szeretné az újságot, meghívta az egész társaságot Szabadkára. A Pannon TV stúdiójában
volt egy nagy, egész napos szövegelés, ahol beszámoltam minden gondunkról-bajunkról. Valaki föl-
tette azt a nem egészen szónoki kérdést, hogy meddig lesz Bécsi Napló? Azt válaszoltam, hogy
addig, amíg vannak idióták. Ezt úgy gondolom: idealisták. Tehát akik hajlandók ingyen és bérmentve
írni az újságba. Ha ez megszûnik, akkor nem megy tovább a vállalkozás. A honorárium kérdésén
kívül a másik, nagyon prózai dolog: a postaköltséget botrányos mértékben fölemelték külföldre,
úgyhogy ma a Központi Szövetség azon töri a fejét, hogy a külföldi postát le kell állítani, mert nem
bírjuk szusszal. Most itt tartunk. Közben egyesek kezdik fölfedezni, hogy én nem vagyok ma szüle-
tett bárány. Ami a fiatalítást illeti, én mindent elkövetek annak érdekében, hogy új szerzõk, új
munkatársak legyenek, ami félig-meddig sikerül is. Az egészet persze úgy is be lehet állítani, hogy
én nem akarok megválni ettõl a nemes feladattól, és éppen ezért mindenkit elhárítok. Ez ugyan nem
így van, de nem is ez a lényeg. Ausztriában megjelenõ újságról van szó, tehát a szerkesztõségnek itt
kell lennie. A másik probléma: a leendõ fõszerkesztõ személye. Az idei januári kimutatás szerint 80
000-en fölül volt a magyar állampolgárok száma Ausztriában. El lehet azt képzelni, hogy ebben a 80
000-ben ott van az a csillag, az a fárosz, aki azt mondja: én azért jöttem, hogy a Bécsi Naplót
átvegyem és szerkesszem, de én eddig nem találkoztam vele. Nem akarom elemezni, hogy akik ide
kijönnek, miért jönnek. Vannak viszont az úgynevezett öregebbek, második-harmadik generáció-
sok, itt-ott akad, aki tud is még magyarul, és ezzel már rátapintottam a lényegre: az itteniek között
nincsen senki olyan – tudom, ez nagyon erõs, határozott állítás –, legalábbis eddig nem szerencsél-
tettünk abban, hogy van olyan személy, aki megfelelõ újságírói felkészültséggel rendelkezik, ami
persze nem vonatkoztatható a cikkírásra. Ha elméletileg esetleg lenne is: annak a korszaknak vége,
hogy valaki javadalmazás nélkül vállalja a szerkesztést. Ha eljutnánk arra pontra, és lenne ilyen
személy, akkor az illetõ megszabná, hogy számonként vagy évenként ennyi és ennyi honoráriumot
vagy fizetést kérne…

Most egyelõre úgy néz ki a dolog, hogy a lap az év végéig megjelenik. Lehet, hogy a Központi
Szövetség jövõ évi közgyûlése, ahol vezetõségválasztás is lesz – én benne vagyok a Szövetség veze-
tõségében, de azon belül mint megbízott fõszerkesztõ nem én döntöm el a dolgok további menetét
–, úgy határoz, hogy Deákot ki kell söpörni. És igazuk lesz: a laptulajdonos és a kiadó a Központi
Szövetség. A másik dolog pedig az, amire én nem tudok válaszolni, hogy milyen lesz akkor az újság
profilja. A szerkesztõség mindent elkövet annak érdekében, hogy ez a profil sajátságos legyen.
Nemcsak egymás közötti beszélgetésekbõl, de a visszajelzésekbõl is úgy látom, a Bécsi Napló bizo-
nyos egzotikum szerepét tölti be. Nincs még egy ilyen újság, amelyik ennyire behatóan foglalkozik
például a magyar kisebbségek helyzetével, noha nem kisebbségi lap. Azt, hogy bennünk megvan a
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legjobb szándék, azt senki sem vitatja el esetleg, de nem vagyunk hajlandók – én magam nemcsak
koromnál fogva – a horizontunkat, a látókörünket beszûkíteni, ezen változtatni. Ehhez olyan gárda
kell, amely külsõleg és belsõleg a divatáramlatok szerint alakítja a lapot.

FTG: A kezdeteknél eleve emigrációs lapban gondolkodtatok, vagy ausztriai magyar lapban? Eset-
leg Ausztriában megjelenõ, de Nyugat-Európában élõ, illetve általában nyugaton élõ magyarok számá-
ra szóló lapban?

DE: Ez nagyon lényeges kérdés, de annál komplikáltabb a felelet, illetve a valóság. Az egyik igény
az volt, hogy legyen Ausztriában megjelenõ lap, azaz ahogy a Magyar Híradónak, úgy a jövendõbeli
ausztriai magyar lapnak is legyen ilyen szerepe, amire rábólintottak, sõt, kérõen rábólintottak az
amerikai magyarok. A másik szempont: Magyarországon még korántsem volt rendszerváltó idõ
1978–1980-ban. A Központi Szövetségben úgy láttuk, fõként a fiatalabb nemzedék, hogy nekünk
csak akkor van jövõnk, ha integrálódunk az osztrák társadalomba. Az emigráció egygenerációs
valami, akár tetszik, akár nem, a gyermekeinket már nem tudjuk emigránsnak megtartani, annak
nevelni. Hogyha pedig ez így nem megy, akkor más utat kell keresnünk. Ez akkor roppant nehéz
volt, de szerencsénkre 1976-ban az osztrák kormány kiadta az elsõ népcsoporttörvényt, a
Volksgruppengesetzet. Én véletlenül hallottam errõl a rádióból. Különben az „Európa” Clubban
már tanácskoztunk errõl, mi, fiatalok. Egyikünk, Stipsits Péter, akinek az apja horthysta katona-
tiszt volt, azt mondta, hogy ez nem megy tovább, szûnjünk meg végre emigránsok lenni, legyünk
ausztriai magyarok. Ez nekem nagyon tetszett. Amikor megalkották a nemzetiségi vagy népcso-
porttörvényt, azt mondtam, hopplá, ez lenne az a szalmaszál, amibe belekapaszkodhatunk. Az „Eu-
rópa” Clubban próbáltam kifejteni ebbéli nézeteimet, s az akkori elnök megbízott, hogy szerezzem
meg a törvény szövegét, amit aztán megtárgyalunk a vezetõségben. Meg is szereztem, föl is készül-
tem, ki is tûztük a tárgyalás napját – de azon a kilenc tagú vezetõségbõl összesen hárman vettünk
részt. Én aztán ott is hagytam az „Európa” Clubot.
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A lényeg az, hogy eljutottam odáig: a kátyúból csak úgy léphetünk ki, ha integrálódunk, és az
osztrákok elfogadnak minket mint magyarokat; nem mint magyar menekülteket, hanem mint kö-
zösséget. Erre használtuk föl a népcsoporttörvényt. Ezen az úton indultunk el, ilyen céllal alakult a
Központi Szövetség, legyen az osztrák honosságú – mert ezt elõírja a törvény – magyaroknak az
érdekképviselete, amelynek feladata volt az újság megjelentetése is. Milyen újság legyen a Bécsi
Magyar Híradó után? Emigráns lapot nem lehet szerkeszteni, az amerikai és a nyugat-európai ma-
gyarok felé viszont kell híreket közölni. Közben már Magyarországon is kezdett mocorogni a leve-
gõ, és mi tudtuk, hogy 56 szellemében és demokratikus alapon foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel.
Az impresszumban az áll, hogy a Bécsi Napló az ausztriai magyarok lapja. A másik feladat viszont:
a határokat átlépve a nyugat-európai hírek közlése; a munkatársaink nagy része nem is ausztriai
magyar volt, hanem Nyugat-Európában élt – akkor még voltunk elegen. Harmadszor pedig erkölcsi
támogatást akartunk nyújtani a Magyarországon kibontakozó ellenzéki mozgalmaknak. Ez termé-
szetesen eleve túllépte a népcsoporttörvény kereteit. Lavíroztunk így is, úgy is, de hát azzal együtt,
hogy ott volt az impresszumban, hogy az ausztriai magyarok lapja, és annak ellenére, hogy sikerült
éveken át kiadnunk egy német nyelvû összefoglalót is, hogy mit tartalmaznak az egyes lapszámok,
ha valaki tüzetesebben odafigyelt, láthatta, hogy ez nem kisebbségi lap, nem táncházról vagy disznó-
toros vacsorákról van benne szó, hanem másról. A mai napig fönnáll ez a visszásság, legutóbb is
szóvá tették, hogy ha a Bécsi Napló az ausztriai magyarok lapja, hol vannak az egyesületi hírek?
Próbáltam megválaszolni – ez megint csak technikai kérdés. Példának okáért az egyesületeket min-
den évben megkérjük, hogy küldjenek be híreket a rendezvényeikrõl, ha másképp nem, akkor kro-
nológiaként közöljük ezeket. Rátelefonálunk, rá-e-mail-ezünk az egyesületekre, hogy tájékoztassa-
nak az eseményekrõl, s a hírek most ímmel-ámmal meg is érkeznek – csak annyi, hogy Szent István
napokat tartanak ekkor és ekkor, itt és itt –, de beszámolók is megjelennek. Egyébként van, aki
ezzel is visszaélt, s azzal vádolta a Bécsi Naplót, hogy nem az ausztriai magyarok lapja, és hogy
fõképp az egyesületekkel nem foglalkozik. Ez itt már színtiszta személyeskedés, ez az illetõ nem
vette tudomásul például, hogy nemcsak az egyesületükrõl írtam, hanem miután eldicsekedett azzal,
hogy a fia valamelyik osztrák sportklub tagjaként az egyik sportágban tartományi elsõ helyezett
lett,ezt is megírtuk. Így állunk most. Állandóságra törekszünk – de ezt csak nagyon nehezen lehet
tartani.

Sarkalatos pont a lap történetében a rendszerváltás. Abban az idõben meglátogatott minket Vö-
rös Vince, az elsõ demokratikusan választott Országgyûlés kisgazda alelnöke, akivel akkor találkoz-
tam elõször, de úgy beszéltünk, mintha gyermekkorunk óta ismertük volna egymást. Megkérdez-
tem tõle: Vince bátyám, a rendszerváltás megtörtént, látod-e még értelmét egy Nyugaton, Bécsben
megjelenõ magyar lapnak? Azt válaszolta, hogy „szükség van a sajátságos bécsi látószögetekre, amit
csináltok, egészen érdekes fókuszt képvisel”. Mindegy, hogy New Yorkból, Kolozsvárról vagy Bu-
dapestrõl érkeznek a cikkek, a szerkesztõség nyújtotta fórumon keresztül sajátságos színezetet
képviselnek, sajátos prizmát alkotnak, ahogy ezt Szili Katalin is jelezte. Nincsen öncélúság. Lép-
jünk túl az osztrák határokon. Ha a nyugati magyarság öncélúnak tekinti a táncházat, a disznótoros
vacsorákat, akkor nincsen jövõje. Ám ha összmagyarságban gondolkozunk, tehát azért kell fönn-
maradnunk, mert felelõsek vagyunk egymásért, és ha szorít a cipõ, egymásért kell kiállnunk, akkor
a munkánknak megvan az értelme, megvan a kötelesség, mint ahogy a politizáló emigrációnak min-
dig megvolt Magyarország felé. Amikor már kezdtünk ellanyhulni, jött az erdélyi falurombolás, és
akkor ezek a kérdések minket mindig feldobtak. Ebben a kategóriában és ezen a szinten látom most
is a Bécsi Naplónak, illetve hasonló lapnak a rendeltetését.

FTG: A népcsoporttörvény életbe lépése jogi keretet adott, vagy gazdaságit is?
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DE: Mindkettõt. A népcsoporttörvény kimondja az elismert egyesület, közösség, népcsoport
támogatását. Itt is azt kell mondanom, utólag látom, hogy objektív értelmezéseknek álcázva szemé-
lyi ellentétek léptek fel. A törvényben ott áll, hogy a népcsoport fogalma az osztrák állampolgárságú
és ausztriai identitású közösségekre érvényes. Hiába vagyok osztrák állampolgár tegnap óta, ettõl
még nem tartozom a közösségi alapon mûködõ népcsoportba. Jöttek hozzám erdélyi, vajdasági
magyarok, szülõföldjüket nevükben hordó egyesületek képviselõi, hogy rájuk miért nem terjed ki a
törvény hatálya? Próbáltam nekik megmagyarázni, hogy Ausztriában sem Vajdaság, sem Erdély
nevû táj nem létezik. Tiroli Magyarok Egyesülete, Stájerországi Magyarok Egyesülete – az más. De
ilyen régió, ami a ti nevetekben szerepel, Ausztriában nincsen. Vegyetek föl más nevet: Kõrösi
Csoma Sándorét, Kosztolányi Dezsõét. Erre nem voltak hajlandók, így kimaradtak, ezért aztán
nem tetszett nekik a rendszer. Ezek csak amolyan mellékvágások, amelyek viszont sok idegfeszült-
séggel járnak.

FTG: Harminc évvel ezelõtt, amikor beszéltünk errõl, úgy látszott, hogy a burgenlandi magyarok
vezetõi próbálják megvétózni, hogy a népcsoporttörvény érvényessége a bécsi magyarokra is kiterjeszt-
hetõ legyen. Most együtt vagytok az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségé-
ben.

DE: Együtt is, meg nem is. Amikor a terv megszületett egy ausztriai központi szövetségi érdek-
képviselet létrehozásáról, azt mondtuk, hogy ez Burgenland nélkül nem lehetséges. Még a megala-
kulás elõtt küldöttségileg fölkerestük a Burgenlandi Magyar Kultúregyesületet, de õk nem vállalták
a közös részvételt. Utóbb arra hivatkoztak, hogy jönnek a kommunisták, és ezt meg kell akadályoz-
ni. (Természetesen ez az összevisszaságra jellemzõ kitaláció volt, csak hogy sikerüljön elhatárolód-
ni, szembehelyezkedni a nem burgenlandi „emigráns” magyarokkal.) A burgenlandi kultúregyesü-
let alelnöke aztán magánemberként eljött hozzánk, végighallgatott minket. Õszinte volt. Azt mond-
ta: Értsék meg, mi a Magyarok Világszövetségén és a Hazafias Népfronton keresztül nagyon jó
kapcsolatokat tartunk fönn a Magyar Népköztársasággal, és ezeket a kapcsolatokat nem akarjuk
veszélyeztetni emigráns egyesületekkel való együttmûködéssel. Akárhogyan is volt, késõbb õk akartak
változtatni a taktikán, míg aztán – ez már persze az eredendõ bûn lett az õ szemükben –, mi kimond-
tuk, hogy mindenkivel szóba állunk, de a kommunistákkal nem. Itt Bécsben, a Collegium
Hungaricumban volt három egyesület, amelyek a Magyar Népköztársasággal szemben valóban lojá-
lisak voltak, és a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, amikor látta, hogy a korábbi módszerrel
nem ér célt, akkor úgy akarta, hogy ez utóbbiakat is vegyük be a buliba. Megmondtuk, hogy ez nem
megy. Panaszt emeltek ellenünk a kancellárián, hogy az osztrák államszerzõdés 7. paragrafusa értel-
mében a Központi Szövetséget be kell tiltani. Ezek vagyunk mi, magyarok, ezt is ki kell mondani.
Az osztrák kormány ennek ellenére a népcsoporttörvény fogalomkörét kiterjesztette a bécsi és
Bécs környéki magyarokra is. Mi aztán bizonyítottuk, hogy már a honfoglalás elõtt – minden vicc
nélkül: az elsõ forrás 881-bõl számol be magyarokról – itt voltunk. Erhard Busek tudományügyi
miniszter és alkancellár volt az egyik fõ támogatónk, de még szocialista oldalon is voltak embereink.
1992-ben tehát az osztrák kormány kimondta, hogy a törvény ránk is érvényes, 1993-ban létrejött a
kibõvített nemzetiségi tanács vagy népcsoporttanács. A tanácstagok számát 8-ról – ennyien voltak a
burgenlandiak – fölemelték 16-ra, és ebbe már bekerültek a bécsiek is. Mi volt ennek a szépséghibá-
ja – hogy nagyon szépen fejezzem ki magam? A tanács kibõvítésének olyan nagy jelentõséget tulaj-
donított a kancellária, hogy az akkori kancellár, Franz Vranitzky nyitotta meg az alakuló ülést,
amire a burgenlandi elnök – aki a fiát is bevétette a tanácsba – el sem jött, bejelentette tiltakozását,
és azt, hogy õk kiválnak a tanácsból. Pechje volt, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület nem értett
egyet az õ határozatával. Végül õk ketten léptek ki, a Kultúregyesület viszont kinevezett két másik
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képviselõt. Ezáltal vált jogi fogalom szerint eggyé, vagyis a Magyar Népcsoporttanács keretében
együvé a burgenlandi és nem burgenlandi magyarok közössége. Jó emberi kapcsolatok is kialakul-
tak, mert a burgenlandiakkal lehetett tárgyalni, csak ezzel a két emberrel nem (sõt, néhánnyal közü-
lünk sem).

A Népcsoporttanács mint testület tulajdonképpen keret; csak tanácsadó jelleggel mûködik. A
kancellária, ha akarja, meghallgatja és elfogadja a javaslatait, ha nem akarja, akkor nem.

FTG: Mi a pontos neve? És ért-e el az elmúlt évtizedekben konkrét eredményeket?
DE: Volksgruppenbeirat für die Ungarische Volksgruppe. Minden népcsoportnak van külön ta-

nácsa, Volksgruppenbeirat für die Kroatische Volksgruppe, és így tovább. A leegyszerûsítõ besoro-
lás ellenére nagyon is fontos szerepet tölthetnének be a népcsoporttanácsok, ellenben olyan mére-
teket öltött az asszimiláció, és a hivatalos politika is ezt a vonalat követi, hogy 1995 óta még az
anyagi támogatás kereteit sem sikerült bõvíteni. Magyar szempontból egészen új irányzatot, mint-
egy honfoglalást jelentett a népcsoportkénti elismerés, a rendszerváltozás óta ellenben nagyon erõs
dezintegráció indult meg, ennek következtében Magyarországnak nagyobb befolyása van az auszt-
riai magyarok életére, mint az osztrák kormányoknak. Ezért nem is lehet csodálkozni a növekvõ
közömbösségen történetesen a magyarokkal szemben.

FTG: A tanácsnak a Központi Szövetséggel ma milyen a kapcsolata?
DE: A Központi Szövetségnek ma már csak egy jelöltje tagja a népcsoporttanácsnak. Pedig a

Központi Szövetség egyedül harcolta ki a Burgenlandon kívül, történetesen Bécsben és vonzáskör-
ében élõ, osztrák honosságú magyarok népcsoportkénti elismertetését, a népcsoporttanács tagjai-
nak megkettõzését, nagyon súlyos kerékkötõkkel, élükön a Magyar Népköztársasággal szemben. A
Népszabadságban például egész oldalas cikk jelent meg ellenünk. Amikor a kibõvített Népcsoport-
tanács megalakult, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület mellett a Központi Szövetség képviselõi
vettek benne részt. Teljes volt a harmónia. Igen ám, de az elvtársak nyugtalankodtak, és azt mond-
ták, hogy a Központi Szövetséget ki kell lõni. A Collegium Hungaricumhoz kapcsolódó egyik ma-
gyar egyesület vezetõségi tagja, aki egyébként az Osztrák Kommunista Párt ifjúsági referense volt,
és nem is tudott magyarul, erõsködött, hogy be kell venni a bécsi munkásegyesületet is, amely két-
ségtelenül a legrégebbi magyar szervezõdés. Igen ám, de velünk nem tárgyaltak. Végül átmenetileg
sikerült megakadályozni, hogy az illetõ bekerüljön a tanácsba, hanem a munkásegyesület másik
jelöltje került be, de õ is provizórikusan.

FTG: Mikor történt ez?
DE: 1997-ben.
FTG: Tehát ez már nem magyarországi hatásra történt?
DE: Beláttuk, hogy van itt egy kínai fal, aminek el kell tûnnie. Nem azt vártuk el ezektõl az

egyesületektõl, hogy bocsánatot kérjenek, csak azt, hogy revideálják a nézetüket, mondják ki: ko-
rábban gyalázatos, áruló tevékenységet fejtettek ki, de õk erre nem voltak hajlandók. Ennek ellené-
re úgy döntöttünk, üsse kõ, megbeszéljük a dolgot a munkásegyesület elnökasszonyával. Már a
magyar követséget is bosszantotta ez a lehetetlen dolog, pedig még a kommunista rendszernek volt
az örököse. Elmentünk a magyar határ mellé, Nickelsdorfba, ahol ez a hölgy lakott, egész estén át
tárgyaltunk, és megállapodtunk – éppen a Tanács új kinevezésérõl volt szó –: õk elfogadják, hogy a
Központi Szövetség állítja továbbra is egyesületi szinten a négy bécsi egyesületi jelöltet (a másik
négyet a pártok és az egyházak képviselõi alkották), ugyanakkor kötelezi magát arra, hogy a követ-
kezõ négy évben elõször is egyetért a munkásegyesület támogatásával, képviseli annak igényeit, és
kötelezi magát, hogy a következõ tanácsban elfogadja az õ jelöltjüket is, de így máról holnapra nem
megy. Ez egy pénteki napon történt; a hölgy a következõ csütörtökön jelentkezett, hogy nagyon
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sajnálja, de a vezetõség elutasította a megállapodást. Erre föl elindult a fúrás-faragás; végül a szoci-
alista oldalon az említett kommunistának sikerült bekerülnie az új tanácsba, mi pedig panaszt emel-
tünk ez ellen a Közigazgatási Bíróságnál. A tipikus osztrák módszer szerint ez a per négy éven át
folyt, anélkül, hogy döntés született volna. Közben a Tanács mandátuma lejárt, s akkor a Közigazga-
tási Bíróság meghozta a döntést, amely úgy hangzott, hogy a panasz tárgya elévült, nincs mirõl
tárgyalni. Hogyha a feleknek megint problémájuk lesz egymással, akkor a panaszt újból benyújthat-
ják. Különben a kancellária volt az, amelyik azt mondta, élhetünk a panasz jogával, aztán ellenünk
fordult; amit csak lehetett, megtettek ellenünk. Ehhez tudni kell, hogy a Népcsoporttanács tagjai
jelölésének jogát a kancellária tartja fenn magának. Idõközben az eredetileg egy, majd két, illetve
három után 12 egyesületet ruháztak fel jelölési joggal. Jogosnak vélt lépésünket végül is ellensége-
sen fogadta, azáltal megromlott a Központi Szövetséggel szemben fennálló fogadási készség.

FTG: Gyakorlatilag jelenleg hogyan mûködik a Magyar Népcsoporttanács?
DE: Mûködni mûködik, de úgy, hogy vannak dolgok, amikrõl a konfrontáció veszélye nélkül nem

szabad vagy nem illik beszélni. És az ellenünk beszélõk, köztük a Központi Szövetségnek volt veze-
tõségi tagjai, magyarok, bepanaszoltak minket a kancelláriánál. Ennek hátterében a legnagyobb
probléma áll: az anyagi támogatás.

FTG: Milyen magyar kulturális vagy tudományos jelenlét létezik Ausztriában – vagy éppen Bécsben
–, és a Szövetség vagy a Népcsoporttanács mennyiben tudja ezt irányítani, illetve koordinálni?

DE: Az egyházközségekkel együtt 50-55 magyar közösséggel számolhatunk. Ezek nemcsak Bécs-
ben és Burgenlandban mûködnek, hanem Grazban, Linzben, Salzburgban, Innsbruckban is. Azzal
a különbséggel, hogy a kancellária a burgenlandiak mellett csak a bécsi magyarokat ismeri el nép-
csoportnak, a többieket nem. Ahhoz kell legalább száz év kontinuitás, zárt településterület, ami
egyikük esetében sem áll fenn. Annyit sikerült kivívnunk, hogy a Központi Szövetség támogatásra
ajánlhassa ezeket a vidéki egyesületeket. Kapnak is nagyon szerény összegeket, annyira szerényet,
hogy nem is mondom meg, mekkorát. Ezt is ott faragják, ahol csak lehet, úgyhogy élni kevés, meg-
halni sok. Ettõl függetlenül van kulturális élet, van közösségi élet. A bécsi és a többi magyar lelkész-
ségek (ugyan nem plébánia szintjén) korábban önállóak voltak, a magyar lelkészek most már csak
osztrák pasztorációt vállalva láthatják el a magyar lelki gondozói szolgálatot, legalábbis a katoliku-
soknál. A plébánia külön jogi hatáskörrel bír, tehát a magyar lelkész nem keresztelhet, nem bérmál-
hat, temethet külön, a saját szakállára, hanem ezt a püspökkel, illetve az illetékes helyi plébánossal
kell elintézni. Az evangélikus meg a református gyülekezetek önállóak, de például a mostani evan-
gélikus lelkész Sopronból jár ki. A reformátusoknál az autonómia persze egészen más, mint a kato-
likusoknál. Burgenlandban, eltekintve attól, hogy lelkészhiány van, ami általános jelenség, sikerült a
pannonhalmi apátsággal az alsóõri plébániára vonatkozóan megállapodást kötni. Az elõzõ lelki-
pásztor, aki bencés volt, hosszú-hosszú huzavona után megkapta az alsóõri plébánosi kinevezést. Õ
elintézte azt, hogy Alsóõrt kivonják a kismartoni püspökség hatáskörébõl, így jelenleg a tihanyi
apátság küldötte látja el a plébánosi feladatokat. Nemrégiben beszéltem a mostani lelkipásztorral,
aki szintén bencés szerzetes, õ szerzõdéses alapon újabb három évig itt van. Hogy hogyan lesz
azután, nem tudom. Ugyanõ tartja a magyar miséket Felsõõrött. Õriszigeten van evangélikus lelkész
Erdélybõl, állandó jelleggel. Felsõõrött van református lelkész, szintén állandó jelleggel. Pontosab-
ban most ment nyugdíjba; õ Magyarországról költözött ide. Ezek a gyülekezetek már kétnyelvûek.

1958-ban magyar jezsuiták alapították a Magyar Egyházszociológiai Intézetet. Nagyon érdekes,
sokrétû munkát fejtett ki, és amikor az utolsó igazgatója, dr. András Imre, erdélyi ember, megöre-
gedett s beteg is lett, kezdtünk tárgyalni arról, hogy mi legyen az intézet sorsa. Sikerült rábeszél-
nem, hogy alakítsunk ausztriai magyar kutatóintézetet. 2010-ben az új alapszabályban a nevet meg-
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változtattuk, ma Ausztriai Magyar Kutatóintézet, illetve németül Österreichisches Institut für
Ungarische Studien – ezt egyébként Gyenge Imrének, a volt felsõõri református lelkésznek a lánya
találta ki. András Imre lett az alelnök, Seidler Andrea, aki a finnugrisztikán egyetemi tanár, az
elnök. Az alapszabályban szerepel, hogy az új egyesület az Egyházszociológiai Intézet jogutódja,
viszont a tevékenységi köre az ausztriai magyar örökség ápolása, a bécsi magyar emlékek fölkutatá-
sa. Volt egy kezdeményezése az Ausztriában mûködõ magyar (származású) egyetemi tanárok, majd
a bécsi magyar paloták számbavételére, ismeretterjesztõ elõadásokat is szervez. Bemutatkozásként
a kancelláriai hivatalhoz fordultunk, ahol csalétekként kaptunk 2000 euró támogatást. Erre neki-
buzdultunk, és a következõ években is próbálkoztunk, de azóta egy garast nem kapunk. A Magyar
Tudományos Akadémiának a Magyar Tudományosság Külföldön programján keresztül kaptunk az
utóbbi idõben támogatást, de már azt is kezdik bürokratikusan lehetetlenné tenni. Nem tudom,
hogyan-miként lesz tovább, de fontosnak tartom a Kutatóintézet létét, mert minden népcsoportnak
van úgynevezett tudományos tevékenysége, intézete, amit maguknak szerveztek meg, nekünk ko-
rábban nem volt. És most hál´istennek van.

Van több tucat egyesület, például nálunk Bécsben is a Központi Szövetség tagjaként a Kaláka
Klub, az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége, a Semmelweis Orvosi Egyesület, aztán
most nemrégen lépett be a Napraforgó nevû tánccsoport, és tartományonként más-más szervezõdé-
sek. Mind kulturális feladatot látnak el, az igények viszont teljesen különbözõek. Nagyon fontos,
hogy minden évben megünnepeljük március 15-ét, október 23-át vagy külön, vagy összefogva, attól
függ, hogyan sikerül. Ezek a fõbb események. Akkor van itt augusztus táján, szeptemberben a Szent
István-ünnepély, a többit mindenki magának szervezi. Az „Európa” Club honismereti alapon szer-
vez rendezvényeket, sõt, legalább három évtizede kitalálták a honismereti utazásokat, elõször a
Kárpát-medencébe, de most már jártak Izraelben, Bajorországban, mindenütt a magyar emlékeket
kutatják. Az ifjúság körében a táncház a legnépszerûbb. Abból is van kettõ Bécsben, és erre is
érvényes, hogy két dudás egy csárdában nem fér meg. Van aztán az iskolai oktatás, amit nagy nehe-
zen sikerült megszervezni és aránylag jól is ment.

FTG: Az iskolai, óvodai, bölcsõdei nevelés, oktatás különösen érdekes számunkra. Abban a vonat-
kozásban is, hogy mennyire éri el az újonnan idevándorolt magyarokat.

DE: Annak idején tényleg a régi értelemben „emigráns alapon” indult meg az iskolai oktatás; nem
szabad elfelejteni, hogy akkor ifjúsági szempontból a cserkészet volt a legfontosabb tényezõ. Vi-
szont a Központi Szövetség keretében 1987-ben sikerült beindítanunk a Bécsi Magyar Iskolát. Az
úgynevezett lojális csoportoknak volt iskolaegyesületük, sõt most is megvan, ezzel nem törõdtünk,
mi a saját vonalunkat vittük. Volt körülbelül 100-150 tanulónk. Az egyik tanítónõ, aki Sankt Pöltenben
élt, s az alsósokat tanította, szorgalmazta, hogy indítsunk óvodás csoportot, õ vállalja. Megtörtént,
most már van Ringató meg Kuckó csoport is, tehát már a születés után itt kötnek ki a gyerekek. Itt
is volt azonban egy kis zökkenõ. Sigmund Freudot kellene idehívni, aki ezeket elemezhetné. Ahogy
a Bécsi Napló nem jogi személy, úgy a Bécsi Magyar Iskola sem az, hanem a Központi Szövetség
tevékenységének egyik ágazata. Annak ellenére, hogy a nyugati világban ez ismeretlen volt, mi kijár-
tuk, hogy ugyan szerény keretek között, de a tanítók vagy tanítónõk kapjanak valamennyi honorári-
umot. Ám az egyikük kitalálta, hogy ez a mostani megoldás nem jó, összedugta a fejét a többiekkel,
végül kisütötték, hogy úgy megszorítja õket a Központi Szövetség, hogy semmi önállóságuk nincs.
Sok hercehurca után fogták magukat, és megléptek, de úgy, hogy kibérelték a Központi Szövetség-
gel szomszédos helyiséget, és ott hoztak létre egy új intézményt, kimondottan iskolai vállalatot,
magukkal csábítva a legtöbb tanulót; most már óvodát is mûködtetnek. Ez hihetetlenül nagy konku-
renciát jelent; például el akarták vinni magukkal a Bécsi Magyar Iskola nevet is, mert ennek volt
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ismertsége. A Szabadalmi Hivatalban meg kellett védenünk a nevet. Kénytelenek voltunk bíróság-
hoz fordulni, hogy tegyen igazságot. Ez 2011-ben történt. Erre föl többen, többek között a katolikus
lelkészség is, felháborodásuknak adtak kifejezést, ez disznóság, micsoda dolog az, hogy az egyik
magyar egyesület följelenti a másikat? Nekik szabad volt a puccsszerû szakítás, de a Központi Szö-
vetségtõl elvitatták a helyzet tisztázását célzó védekezés jogát is. Ez a békétlenségi állapot jelenleg
is tart, habár idõközben kiköltöztek a házból.

FTG: Akkor tehát most két iskolarendszer van?
DE. Három! A Collegium Hungaricum-beli Iskolaegyesületnek új vezetõsége van, új tanítónõvel,

értelmes ember, úgy néz ki, hogy lehet vele tárgyalni…
FTG: Tehát akkor a magyaroktatás költségeinek bizonyos hányadát a magyar állam fizeti?
DE: Azért várjunk még, engedtessék meg nekem, ha már éppen magyarországi folyóiratban jele-

nik meg ez a beszélgetés, hogy kifejtsem: amikor az ellentétek kitörtek, éppen akkor itt jártak
magyarországi illetékesek a bécsi nagykövetségen, fogadták az egyesületeket. Többek között Semjén
Zsoltnak kétszer is elmondtam, hogy mi a helyzet – mosolygott. Közben létrejött a Diaszpóra Ta-
nács, oda elõször a Központi Szövetséget hívták meg, most a vele szemben ellenséges magatartást
tanúsító, Kerekasztalnak nevezett szervezetet is meghívják. Felhívtam erre a problémára a figyel-
met, hiába – fülemülepolitika érvényesül itt: jobbról fütyül, balról fütyül – nekünk fütyül. Meg-
mondtam: értsétek meg, a támogatás rendben van, de szabjátok meg feltételként, hogy addig, amíg
nincs békesség, és egymás ellen dolgoztok, nincs támogatás. Másként nem lehet minket nyomás alá
helyezni. Ez nem történt meg. A Központi Szövetség támogatást kapott a magyar állam részérõl, és
amikor a botrány kitört, egyszerre csak a másik oldal is támogatásban részesül.

FTG: A tiétek kárára?
DE: Hát persze hogy a miénk kárára, mert az iskolások nem járnak két helyre, vagy hozzájuk

járnak, vagy hozzánk, de ezt egyszerûen nem lehet megértetni a magyarországi illetékesekkel. A
legutóbbi Diaszpóra Tanácson fényképezkedéskor véletlenül éppen egymás mellé kerültünk Orbán
Viktorral, és nem is Ausztriára gondolva, hanem a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek
Szövetségére, megkérdeztem, mikor fogadja a küldöttségünket. „Ja, az ausztriai magyarok helyzete
áttekinthetetlenül bonyolult”, mondta, és hozzátette, hogy ez az ausztriai nagykövetnek lenne a
feladata. Erre hivatkozva írtam levelet a nagykövetnek, hogy tegyen valamit; mivel mi nem vagyunk
képesek leülni és tárgyalni, hívjon össze õ egyeztetõ ülést. Meg is ígérte, persze a különbözõ fúrá-
sok-faragások után láttam, mennyire ódzkodik ettõl. Most volt azért ilyen ülés, egyelõre nem lehet
azt mondani, hogy van kibontakozás, de legalább leültünk egymás mellé vagy egymással szemben,
sõt, júliusban volt egy második megbeszélés is. Bécs nem Budapest. Ha a bécsi magyarokat nézzük,
hiába gondolkodunk tízezres létszámban, van egy személyi kör, amelynek tagjai részt vesznek az
egyesületi munkában, eljárnak rendezvényekre; 1000-1500 ember. Elõfordul, hogy ugyanazon az
estén két-három rendezvény is van. De mintha még ez sem lenne elég, egymásra licitálunk, s az is
megtörténik, hogy a nagykövetség licitál a Collegium Hungaricumra. Elõfordult már kétszer is,
hogy ugyanazon idõben kiállításmegnyitó volt a nagykövetségen, rendezvény a Collegium
Hungaricumban. Én azt javasoltam, hogy legalább ebben legyen koordináció.

FTG: A gyereknevelési program, óvoda, iskola Bécsben, illetve Ausztriában milyen arányban éri el a
magyarokat? Hány embernek „kell”? Hány százaléknak?

DE: A százalékot nem tudom megmondani, de ki lehet következtetni. Említettem, hogy most
tekintettem át a 2019. január 1-i állapotot. A magyar állampolgárságú magyarok száma, tehát a nem
ausztriai születésûeké és nem Erdélybõl vagy Szlovákiából érkezetteké, 80 000-en fölül van. A sta-
tisztika azt is megállapította, hogy a migránsoknak – nem az araboknak, hanem általában a külföldi
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állampolgároknak – az átlagos életkora 42 év. A magyaroké 32. Tehát fiatalokról van szó, családala-
pító korosztályokhoz tartozókról; van, aki gyerekkel, feleséggel van itt. Mi pedig pillanatnyilag száz
gyerekkel kínlódunk, óvodásokkal együtt. A másik iskola vezetõi azt állítják, õk már 600-700-nál
tartanak. Ebbõl ki lehet következtetni az arányokat. Ez az oktatás kezdetben csak kéthetenként
volt, most hetenként van két magyaróra. Fogadjuk el a maximális, akár túlzó lélekszámot, aszerint
mondjuk nyolcszáz gyerek vesz részt a magyar- oktatásban. De itt is istentelenül nagy a fluktuáció,
mert ez nem kötelezõ erejû, lehet, hogy beiratkozik valaki, de szeptemberre, októberre, karácsony-
ra már eltûnik; sokan kihúzzák húsvétig, aztán ahogy megjön a tavasz, elpárolognak. Elõfordult az
is, hogy a záró ünnepséget nem tudtuk megtartani, mert a diákok már elröpködtek. Vannak viszont
pozitív dolgok is (persze már az is pozitív, hogy az oktatást legalább így tudjuk mûködtetni). A
Stadtschulraton, az Iskolatanácson, illetve az oktatási minisztériumban sikerült keresztülvinni, hogy
a Volksschuléban, ami tízéves korig tart, nyolc vagy kilenc bécsi általános iskolában magyar nyelvet
is oktattak. Sõt, akkor még a Bécsi Magyar Iskola kiadott a diákoknak igazolást is, hogy az illetõ
magyaroktatásra jár, ezt õ leadta az iskolájában, és bekerült a bizonyítványába. Ezt Mödlingben is
sikerült meghonosítani, de másutt is.

FTG: Tehát a városnak vannak olyan részegységei, kerületei, ahol él annyi magyar, hogy anyanyelv-
oktatásuk akár hivatalos lehet. De kevés ilyen városrész van, gondolom.

DE: Most ezeket nem követem figyelemmel. Ami fontos: tavalyelõtt 30 éves lett a Bécsi Magyar
Iskola. A nagykövetségen nagy dáridó volt, amire eljött a bécsi Stadtschulrat két embere is, és azzal
leptek meg, hogy a bécsi magyaroknak szóló ajándékként kiszemelnek egy iskolát, ahol megkezdõ-
dik a kétnyelvû oktatás, tehát kimondottan magyar osztály indul. Itt megint kénytelen vagyok csak
a számokra hagyatkozni. Azt mondták, legyen 20 diák, akkor ez megvalósítható. Erõlködtünk jobb-
ra-balra, a másikak ugyan nem tiltakoztak ellene, de szépen agyonhallgatták, úgyhogy 12 gyerek jött
össze. Sikerült rábeszélnünk az illetékeseket, hogy csökkentsék a kötelezõ létszámot. Megtették, és
most szeptembertõl a Schulgasséban, a XVIII. kerületben, mindenesetre a Gürtelen túl, az egyik
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iskolában beindulna egy magyar osztály, jelenleg állítólag 16 vagy 18 tanulóval.
FTG: Ezek mind az újonnan kitelepültek gyermekei, gondolom.
DE: Többé-kevésbé. Persze vannak, akik már itt születtek. Teljesen fölborult a rendszer, nem

lehet követni, hogy ki az ausztriai magyar, ki tartozik a népcsoport fogalomkörébe, ki nem. Az
oktatás terén mi azt mondtuk, természetesen kifelé, hogy a Bécsi Magyar Iskola az osztrák nemze-
tiségi vagy népcsoporttörvény értelmében mûködik – de befogadjuk azokat is, akik nem osztrák
állampolgárok, ha itt születtek.

FTG: Még egy kérdés röviden. Szerepet vállaltál a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek
Szövetsége munkájában is. A szövetségnek különös módon az észtországi, litvániai, lettországi magyar
„érdekképviselet” is a része. Mibõl áll ez Szövetség, és mi a funkciója?

DE: Rossz a példázat, de nem tudok jobbat. A könnyebb érthetõség kedvéért említem, amikor ez
a Szövetség megalakult, mûködött a Magyarok Világszövetsége. A Nyugat-Európai Országos Ma-
gyar Szervezetek Szövetsége kezdeményezõi – én nem voltam közöttük – eldöntötték, az akkori
Világszövetség vezetõségével és célkitûzéseivel nem lehet egyetérteni, tehát el kell kezdeni az önálló
szervezkedést. Össze is jöttek a korifeusok Stockholmban, engem is meghívtak, egy éjszakán át
dolgoztunk az alapszabály véglegesítésén. Ez kontinentális csúcsszervezet, ernyõszervezet, amelyik
összefogja a magyar közösségeket, azzal a kikötéssel, hogy országonként csak egy reprezentatív
egyesület vehet részt benne. Rájöttünk arra, hogy a konkurencia és az egymás elleni áskálódás
tönkretesz minket, úgyhogy Ausztriában a Központi Szövetség lett a tagja. Illetve, ahol országos
szervezetek vannak, azok lehetnek a tagjai. A koordinációtól a célkitûzésekig minden belefér a
programba. Rendszeres kapcsolathálózat jött létre az országos szervezetek között, a magyar kor-
mány stratégiai partnerként fogad el minket. Figyelemmel kísérjük a magyar kisebbségek helyzeté-
nek alakulását, s ha szükséges, felemeljük szavunkat a befogadó államok kormányainál, de ugyan-
csak Brüsszelben is. A célkitûzés eddig a régiek megtartása volt, most pedig az újak megnyerése. Ez
rettentõ nehéz és bonyolult föladat, mert az emberek nem azért jöttek ide, hogy magyarkodjanak,
hanem hogy megéljenek. Fõképp, hogyha orvosokra, mérnökökre gondolok, õk minél jobb kereset-
re akarnak szert tenni, de akik szakmunkásként jöttek ki, azokkal is hasonló a helyzet. Nagyon
sokan ingáznak közülük, fõképp ausztriai vonatkozásban. Azt például nem lehet megállapítani,
hogy Burgenland térségében hány magyar van, mert sokan napi ingázók, mondjuk Szombathelyrõl
járnak át naponta Felsõõrbe, Felsõpulyára stb. Ha a család otthon van, akkor a gyerekeik ott járnak
iskolába. Ha a gyerekek is kijöttek, akkor itt próbálják megoldani az iskolába járást. Linzben is van
hasonló vállalkozás, Innsbruckban is. De sajnos már egyre szûkebb körben. Nem lehet abból kiin-
dulni, hogy mennyiségileg hány magyar él itt, hanem hány fiatal magyar család veszi igénybe az
egyesületek által felkínált magyaroktatást. Ezen a téren bizony nagyon szerények a lehetõségek,
nem is beszélve arról, hogy Burgenlandon kívül még magániskola sem áll a potenciális tanulók
rendelkezésére. Nagyon sokan érdeklõdnek, hogy hol lehet olyan iskolába beíratni a gyerekeket,
ahol magyarul folyik az oktatás. Mondjuk, hogy ilyen nincs. Akkor elõhozakodnak a Bécsi Magyar
Iskolával. Mondjuk, hogy itt csak heti két órából áll az oktatás. Azt tehetik, hogy beíratják a gyere-
keket a lakóhelyükhöz legközelebb álló iskolába. Vagy boldogulnak, vagy nem boldogulnak. De
általában boldogulnak, mert rendszerint gyorsan megy a nyelvtanulás. Igaz, ez nincs párhuzamban
a magyar nyelv megtartásával, mûvelésével.

(Eredetileg a Régió 2019/2. számában jelent meg. A riport készítõjnek hozzájárulásával közöljük. A szerk.)
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Börönd Lajos: Ung vidéki barangolások

Ritkán jár erre a magamfajta ember, aki pér héttel ez-
elõtt még Tirol hegyeiben gyönyörködött, s az elsõ hó
látványa ejtette rabul. Pedig november végén igazán ba-
rátságos idõjárásban volt része az Ung-vidéket járva, ami-
ben két évvel ezelõtt nem részeltette ittjártakor a följebb-
való.

Eredetileg Nagykapos volt a cél, hogy barátainkkal
részt vegyünk az itteni Csemadok ünnepségen, de ha már
vagy másfél ezer kilométert megteszünk oda-vissza, ak-
kor körül is kell nézni.

Más cél is volt a szemünk elõtt: Buzita, hogy Gál Sán-
dor barátunkat megörvendeztessük készülõ könyvének
korrektúra példányával.

Bevallom, még Salgótarján is a világ végének tûnt in-
duláskor, most csak átrobogtunk rajta, hogy Füleken
megálljunk egy pillanatra. Majd holnap, vagy holnapután
visszajövünk, mondta kalauzunk, s akkor megnézzük a
várat. Tudtam, hogy ebbõl sem lesz semmi, így a lemenõ
nap fényében vetettem rá néhány pillantást. De hát Buzita!

 Olvasom, Ung-vidék az egykori Nagykaposi járás területe, amely az Alföld
északkeleti kiszögellését jelenti. A Latorca, Ung és Laborc folyók határolják.
Vízjárta, lápos, mocsaras terület, aminek részleges lecsapolása csak a 20. sz.
elején kezdõdött meg, s a második világháború utáni évtizedekben fejezõdött
be. A valóban sajátos, a környezettõl markánsan különváló népi kultúrája tette
közismertté (nagyjából ugyanezt a térséget a korábbi irodalom inkább Tisza-
hátként emlegeti). A térség jellegzetes természetföldrajzi viszonyaiból adódó-
an lakóinak életében fontos szerepet kapott az ártéri gazdálkodás (a széna, a
gyümölcs, a fûzfavesszõre irányuló gyûjtögetõ gazdálkodás, a halászat), ám
alapvetõen mégis az állattenyésztés és a szántóföldi földmûvelés jelentette a fõ

megélhetési forrást. A folyók árterületei kedveztek az állattenyésztésnek, amely – a vízrajzi viszo-
nyoknak köszönhetõen – meglehetõsen hosszú ideig konzervált archaikusabb fajtákat (rackajuh,
mangalica). A pásztorkodás és az állattartás mikéntje a területet egyértelmûen az Alföldhöz, mint
kulturális nagytájhoz kapcsolja. Az állattartás jelentõségével magyarázható, hogy virágzó pásztor-
mûvészet alakult ki. A vidék folklórját, annak ellenére, hogy a táj szülötte volt Erdélyi János, a
legutóbbi idõkig szinte egyáltalán nem ismertük.

•

Böröndi Lajos

Ung-vidéki barangolások
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Ott várnak bennünket egy pohár pálinkára, s jó szóra. Gál Sanyit néhány hónapja láttuk utoljára,
ideje volt hát a látogatásnak!

Fényes Elek 1851-ben kiadott geográfiai szótárában így ír a faluról: „Buzitha, magyar falu, Abauj
vármegyében, Kassához 1 órányira; felemelkedett helyen a Kanyapta mocsár mellett. Szántófölde meg-
lehetõs; erdeje derék; vizimalma van, de ivó vize rosz”

A Kanyapta ezek szerint mocsár volt. Sándor is emlegeti gyakran az egy évet fölölelõ naplójában,
s elõször azt hittem elgépelt valamit, annyira nehezen forgattam ezt a szót a számban. De ezek
szerint nem.

Borovszky monográfiasorozatának Abaúj-Torna vármegyét tárgyaló része szerint: „Félórányira
kelet felé fekszik Buzita község körjegyzõséggel, 204 házzal, 1203 magyar lakossal. Postája magának
van, távirója Nagy-Ida, vagy Szepsi. Itt van Szentimrey Gellért nagybirtokos régi kastélya, mely már
kétszáz évvel ezelõtt is a család birtokában volt.

A trianoni békediktátumig Abaúj-Torna vármegye Csereháti járásához tartozott, ezután az új
csehszlovák állam része lett a falu, majd 1938 és 1945 között újra Magyarország része.

Nyitva volt Sándor kapuja, várt bennünket, s jó volt érezni, hogy örülnek nekünk. Várták õsszel
a Szencen a Szenci Molnár Albert Napokra, de egészségi állapota ezt megakadályozta.

Most is terveket szõttünk, könyvbemutatót, ha a Belsõ Univerzum megjelenik, s Éva nagynehezen
hozzájárulását adta egy buzitai találkozóhoz, de Búcs szerinte már szóba sem jöhet.

Gyorsan eltelt az idõ, s még szállásra kellett mennünk a Kassa melletti Sacán, ahol illõ módon
elbúcsúztattuk a napot, megkóstoltam a kocsonyát is, s megállapítva, antagonisztikus ellentét van e
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téren köztem és az itt élõk között. Én pirospaprikával ecettel eszem, ahogyan apám is ette, s itt
hagymát kínáltak hozzá.

Másnap Budaméron álltunk meg elõször, hogy körbejárjuk az Újházy-kastélyt. Magát a telepü-
lést már a XIX. században is tót falunak jegyzik, s az
1910-es népszámláláskor 510 lakosából 52 volt magyar
ajkú, ez 2011-ben 4 fõre csökkent szemben a 988 fõ szlo-
vákkal.

Itt született 1795. január 20-án Újházy László politi-
kus, Sáros vármegye fõispánja, országgyûlési képviselõ,
1848-ban a felvidéki védelmi harcok fõ irányítója, ko-
máromi kormánybiztos, a vár védelmének szervezõje.

Ezt követõen Magyarbõdön álltunk meg. Ez a telepü-
lés a nyelvhatáron található, s ha már ének hallatszott ki
a református templomból, vasárnap lévén, magunk is csat-
lakoztunk a gyülekezethez.

Barátságos népek lakják a falut, az istententiszteletet
követõen szívesen beszélgettek a templomkertben a
messzirõl jött idegenekkel. Felváltva használják a temp-
lomot magyar és szlovák istentiszteletre, de az itt is el-
mondható, hogy vasárnap erre egy órácskát csak az idõ-
sebbek áldoznak.
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Azt már csak idehaza tudtam meg, hogy 2011-ben 1371 lakosából 984 szlovák, 299 cigány és 26
magyar, de népdalainak és a jellegzetes magyarbõdi táncnak köszönhetõen a falu neve ismerten
cseng a magyar népdal és néptánc kedvelõk fülében az egész Kárpát-medencében. A magyarbõdi
tánc a csárdás egyik válfaja. Lépései kemények, sokkal határozottabbak, mint a sztereotip csárdás
tánc esetében.

Bár nem esett útba Felsõkemence, de ha ennek templomában konfirmálták Kossuth Lajost, a
tábla elõtt egy percre meg kellett állni.

Nagykapos következett, s amiért jöttünk, a Csemadok helyi szervezete itt is megemlékezett a
valahai alapításról, s a községháza barátságos terme, s a rengeteg jószívû s kedvû ember feledtette
az utazás nehézségeit. (Az erról írt beszámoló a szélfúvás rovatban olvasható!)

Természetesen a lakosság nemzetiségi összetétele volt az elsõ, aminek hazatérve utána náztem.
1910-ben 1222-en lakták a települést, s 1207-en vallották magyarnak magukat, s mindösszesen né-
gyen szlováknak (99%), 9 német (1%), 4 szlovák, 1 roma és 1 fõ ruszin. 1930-ban 2555 lakosá-
ból 1665 magyar (65%), 399 csehszlovák (16%), 378 zsidó (15%), 19 ruszin (1%), 4 német és
90 fõ egyéb volt. Az 1930-as népszámlálás azonban erõsen vitatott hitelességû. 1941-ben 2668-an
lakták, ebbõl 2518 magyar és 50 fõ szlovák. 1991-ben 9421 lakosából 6007 magyar (64%), 3251 szlo-
vák (35%), 79 cseh (1%), 36 roma, 22 ukrán, 3 ruszin, 2 morva és 21 fõ egyéb. 2001-ben 9760
lakosából már csupán 5561 a magyar (57%), s 3506 szlovák ajkú (36%), 422 roma (4%), 90 uk-
rán (1%), 48 cseh, 122 nem kiderített és 11 fõ egyéb volt. 2011-ben 9406 lakosából 5604 ma-
gyar (59,58%), 2844 szlovák (30,24%). A számok kommentár nélkül is beszédesek.

1914-ben Kiskapost, Ungcsepelyt és Veskócot csatolták a városkához.1920-ig Ung vármegye
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Nagy Buddha Kamakurában

Nagykaposi járásának székhelye volt, majd az újonnan létrehozott csehszlovák államhoz csatol-
ták. 1938-1945 között ismét Magyarország része.

Az ünnepség után maradt idõ egy kis városjárásra is, de mint mostanában minden település, az
esti sötétség beálltakor ez is kiürül. Rajtunk kívül egy lélek sem járt az utcán, s mi az esti fényben
körbejártuk a templomot, ahol másnap, indulás után még megálltunk fényképeket készíteni.

S mielõtt Dobóruszka felé vettük volna az irányt, még bepillantottunk a magyar házba, ahol
szintén készült néhány fénykép.

Állítottam, Dobóruszkáról soha nem hallottam eddig. De ahogyan megpillantottam a templom-
ban Dobó István szarkofágját, rájöttem, jártam már itt egy dideregtetõ decemberi napon.

Valaha jobb idõket is láthatott ez a település, amit megveszekedett határátrajzolók az ukrán határ
szélére számûztek, Szlovákia talán legszegényebb régiójába.

1920-ig Ung vármegye Nagykaposi járásához tartozott, majd az újonnan létrehozott csehszlovák
államhoz csatolták. 1938-1945 között ismét Magyarország része. Itt született 1500 körül
ruszkai Dobó István, az egri hõs, erdélyi vajda.

· A Szent Kereszt Felmagasztalása tiszteletére szentelt, római katolikus templomát a Dobó csa-
lád építtette 1500 körül. Itt temették el Dobó Istvánt, az egri várvédõ kapitányt 1572-ben. Már-
vány reneszánsz szarkofágját fia készítette és helyezte el a szentélyben. A ma is itt látható síremlék
oldallapjai eredetiek, a híres fedlap viszont csak másolat. Az eredeti Egerben található. Dobó Ist-
ván maradványainak pontos helyét egészen a legutóbbi idõkig nem ismerték, és a régészek csak 2008-
ban, mintegy kétéves kutatás után tudták teljes biztonsággal azonosítani. Az egyszerû fakoporsó-
ban eltemetett férfi csontvázának maradványaira a szentély padozata alatt találtak rá. A kutatások
azt igazolták, hogy egy 70 év körüli, mintegy 180 centiméter magas, köszvényben szenvedõ férfi
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földi maradványait rejtette a faláda.  Az egri hõs ünnepélyes egyházi újratemetésére ennek eredmé-
nyeként 2008. június 28-án került sor.

A település agilis polgármester asszonya hivatalában fogadott bennünket, s beszélt terveirõl, a
falu jövõje lebegett szeme elõtt, amikor befagyott pályázatokról, szélmalomharcról beszélt. A s a
felvidéki magyar politika megosztó voltáról.

Egy ízben már megfordultunk Szelmencen is, de ha már ismét erre sodort a sors, ismét meg
szerettem volna nézni a világ végén található települést.

A falu lakói többségében magyar ajkúak, területileg mégis két másik országhoz tartoznak. Sõt mi
több, a falu fõ utcájának egyik fele Szlovákia, míg a másik fele Ukrajna része. Szelmenc és lakói a
történelem áldozatai. Pontosan tudjuk persze, hogy az elsõ nagy háborút lezáró határozatok milyen
következményekkel jártak, s e következmények része volt ez a szerencsétlen falu is. A trianoni
szerzõdésnek csúfolt valami eltervezett magyarirtás (népirtás) volt, annak nevesíthetõ szerzõi ágyaz-
tak meg a második világháborúnak is. Az, hogy ma Kisszelmenc Ukrajnához tartozik, külön csavar
a történetben, 1920-ban ilyen ország nem is volt, ma mégis részese a zsákmánynak.

“Szelmenc õsi magyar falu, a Zemplén észak-keleti részét határoló fennsík peremén fekszik. Az
új határ elzárta Magyarországtól és a fõ utca egyik része Szlovákiához, a másik pedig Ukrajnához
került.

Szelmecet a 1332–1337-es pápai tizedjegyzék említi elõször. 1439-ben a Pike, 1444-ben a Nyárádi,
1478-tól a Szécsi család birtoka. 1696-ban 12 jobbágy és egy zsellér portája állt. A 18. században a
kincstáré, majd a 19. században a Balassa család uradalmához tartozott. 1920-ig Ung vármegye
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Nagykaposi járásához tartozott. A trianoni döntéssel Csehszlovákiához csatolták, majd 1938–44 kö-
zött visszakerült Magyarországhoz.

1946-ban az újonnan meghúzott csehszlovák-szovjet határ vágta ketté a települést. A 800 lakosú
Nagyszelmencet és a 300 lakosú Kisszelmenc területének egy részét Csehszlovákiához, míg
Kisszelmencet – és területének nagyobbik felét – pedig a Szovjetunióhoz csatolták. A szovjet határ-
õrök az új határon egyetlen nap leforgása alatt hat méter magas deszkapalánkot építettek. A magas fal
megakadályozta, hogy az egymástól elszakított testvérek, rokonok, ismerõsök láthassák egymást. Ké-
sõbb szögesdrótot építettek.

A római katolikus templom Kisszelmencen maradt, míg Nagyszelmencen található a görögkatolikus
és a református templom. Nagyszelmenc új római katolikus templomát 2006 májusában szentelték fel.

Nemzetközi nyomásra 2005-ben eltávolították a szögesdrótot és gyalogos határátkelõhely nyílt az
ukrán, a szlovák és az európai gazdasági térségbeli polgárok számára. Szlovákia európai uniós csatla-
kozása miatt az ukrán oldalról továbbra is vízumot kell váltani a belépéshez. A határátkelõt egy félbe-
vágott székelykapu jelzi.” - írja egy már idehaza olvasott újságcikk.

Nem volt nálunk útlevél, így maradtunk a szlovák oldalon. Készítettünk néhány fényképet, s látva
ezt, egy termetes egyenruhás asszonyság jött elõ a bódéból, s közölte, hogy nem szabad fényképez-
ni.

Ezt persze nem értettük, s végül visszavonult. Közben folyt a jövés-menés az átkelõnél, zajlott a
megszokott élet.

Estére Pozsonyba szerettünk volna érni, így hát nekivágtunk a kelet-nyugati útnak. Azzal az
elhatározással, hogy ide még vissza kell térni. Talán nem ismét decemberben, hiszen az Ung vidéke
a politika szörnyû sebei ellenére bizonyára tavasszal a legszebb. S a tavasz pedig a remény évszaka.

(Fotók: Görföl Jenõ)
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Böröndi Lajos

Szigetközi impressziók

Kerekes István képeskönyve zavarba ejtõ. Nem pontosan ez a Szigetköz kép élt bennem, ez az
élettõl duzzadó, zárt szépségû táj. Inkább a korhadó, pusztuló, megsebzett. De végiglapozgatva ezt
a csodálatos képeskönyvet azon is elgondolkodhatunk, hogy ugyanazt a rétet, vizet, falevelet szem-
lélve ugyanúgy látjuk-e? Biztosan nem. Aztán rögzül bennünk egy világ, a Szigetközrõl az a kép,
hogy a Duna elterelése után mennyi seb keletkezett arcán, hogy a belül lévõ Szigetköz talán már
soha nem heveri ki a durva emberi beavatkozásokat.

Kerekes István – méltán nevezhetõ világhírû fotográfusnak – azonban meggyógyítja ezzel az album-
mal lelkünket. Azt sugallja, hogy van remény. Hogy ez a csodás világ nem tûnik el, él, és élni fog.

Egyik felvidéki festõbarátom mondta egyszer egy interjúban, hogy az ember elsõsorban a szemén
keresztül szívja fel a világot. Hogy a látás az elsõ a tapasztalás kanyargós ösvényein járva. Hogy
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minden ezt követõ csak árnyalja a világról kialakuló képet. S sokszor idézõjelbe teszi annak szépsé-
ges voltát is.

Ez a képeskönyv valóban képes könyv. Csak annyi a szöveg, amennyi a tájékozódást segíti az
eddig csak nézõ, de látni nem látó embernek. Hagyja, hogy az ember valóban a szemével szívja föl
ezt a csodálatos világot. Az élõ Szigetközt a maga finom rezdüléseivel, ragyogásával.

Az ember - letéve a könyvet - már nem töpreng el azon, hogy egy-egy pillanat megtalálása, s
kivágása az idõbõl valójában mekkora munka. S azon sem, hogy Kerekes István nélkül ugyanígy
látjuk e világunkat? S hogy mi emel i meg a képet, s teszi igazi mûvészi alkotássá?

Ez azonban nem a kérdések könyve, hanem a válaszoké. A lelket meggyógyítóé.
(Kerekes István: Szigetközi impressziók. Megjelent az Agrárminisztérium támogatásával 2019-ben. A szerzõ ma-

gánkiadása.)

Kerekes István: A legtöbb díjjal rendelkezõ magyar fotós. Legismertebb képe a Yelena címû portré,
mellyel idáig 53 országban 400 díjat nyert. Kedvenc témái: a szociofotó, természetfotó, portré. Tagja
a Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoportok Szövetségének, valamint a Magyar Természetfotósok
Szövetségének is. Mosonmagyaróváron él.

szélj 4.sz..p65 2020.01.02., 7:4456



57

szél-járás színház

Princz Sándor:Volt öt-hat estém és néhány pillanatom

Nem mindenki része a Nemzetinek, aki tag átmenetileg, de te be fogsz épülni a falak közé.

Az ember vele kapcsolatosan akkor esne hibába, ha elkezdené sorol-
ni, milyen díjakat nyert. Valószínûleg a lapban egy oldal ezzel lenne tele
éppen ezért, másokkal ellentétben sokkal könnyebb helyzetben lennék,
ha azokat a díjakat említeném, amelyeket még nem kapott meg. Nem
tudom, mennyi létezik belõlük, de most, hogy 84. születésnapja alkal-
mából beszélgetünk, ez annyira nem is lenne elegáns. Meg kit érdekel?

Sokéves barátság köt össze bennünket, ezért elvárja, hogy tegezzem.
Szívesen teszem, mert tudom, ha nem tenném, õ is elkezdene magázni.
Volt rá példa.

Még ha évek óta jól is ismerem, mégis mindig gombóccal a torkomban lépem át otthonának
küszöbét. Homlokon csókolom, õ pedig csak annyit mond: ,,Örülök, hogy itt vagy, drágám!”

Valószínûleg csak én látom a különbséget kettõnk között, mert õ egyenrangú partnerként kezel.
Barátként. Nincs Kossuth-díj, nincs Jászai Mari-díj, nincs Cannesi díj. Barátság van. Én pedig bol-
dog vagyok, hogy száznegyvenhetedszer is szóba áll velem. Ennyiszer beszéltem már vele, amióta
megismerkedtünk. Igen. Számolom. Minden egyes alkalmat.

Ha pedig úgy telik el egy hónap, hogy nem látogatom meg õt, már lelkiismeretfurdalásom van
emiatt. Aztán amikor megjelenek az ajtóban, felcsillan a szeme.

– Megint születésnap. Ez már a nyolcvannegyedik.
– Ne is mondd! A minap beszéltem éppen a Bodrogival arról, hogy hogy megöregedtünk.
– Ez csak most jutott az eszedbe?
– Hát tudod, bonyolult ez az egész.
– Eldöntöttem, hogy betegségekrõl nem foglak kérdezni. Ez így jó lesz?
– Nagyon jó, drágám. Olyan nagy az emberi szenvedés, hogy hálás vagyok azért Istennek, hogy

csak ennyit adott belõle. Mindig azzal foglalkozok, hogy még élek, és nem foglalkozom a halállal.
– Ezt hogy csinálod ?
– Furcsa volt rájönni arra, hogy tulajdonképpen leéltem az életem egészét.
– Kikre gondolsz a leggyakrabban a holtak közül?
– A családomra és szeretett Maár Gyulámra.
– És a pályatársak közül?
– Major Tamásra mindenképp, de képzeld, gyakran eszembe jut Guszti, a Nemzeti portása is.

Meg az a rengeteg kolléga. Istenem. De nem járok temetõbe.
– Senki sem bántott közülük?
- De igen. A Ladányi Ferenc nagyon.
- Õ hogyan?

Princz Sándor 

Volt öt-hat estém és néhány pillanatom
Születésnapi beszélgetés Törõcsik Marival
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- Ibsen Peer Gyntjét játszottuk 1958-ban közösen, Gellért Endre rendezésében. Mint Solvejg hatalma-
sat buktam, Ladányi pedig rengeteget bántott. Akkor bevallom, nem is értettem, hogy a Gellért miért
nem védett meg tõle. Aztán olyan beteg lett, hogy késõbb mindenért bocsánatot kért tõlem és belátta,
hogy nagyon igaztalan volt.

– Ha rajta kívül senki sem bántott, azt is jelenti, hogy Isten a tenyerén hordozott?
– Engem mindenképp. Elmondok egy történetet, csak hogy érezd, milyen emberek között nõttem fel.

Várkonyi Zoltán rendezésében próbáltuk a Tizenhetedik baba nyarát, amiben játszottam egy kislány
szerepet. Akkor már a Major leszerzõdtetett, mivel addig csak statiszta voltam a színháznál.

Abban az idõben gyõzött a kubai forradalom, és olyan közel van Kuba Miamihoz, hogy Miamiba senki
sem mert menni nyaralni. Akkor építették fel egy év alatt a Csendes óceán partján Acapulcót Mexikó-
ban, de azt hirdetni akkor egy vagyon lett volna, ezért kitalálták, hogy csak elsõosztályú fesztiválokon
nyert filmek rendezõit és színészeit, és pár világsztárt hívnak meg erre a megnyitóra, aminek az elnök fia,
Miguel Aleman volt a fõvédnöke.

Én véletlenül akkor is nyertem egy „év színésznõje” díjat, azt hiszem Karlovy Varyban, ezért megke-
resett engem Dósai István, aki akkor a Hungarofilm alkalmazásában foglalkozott a külföldi eladásokkal
és a magyar filmek forgalmazásával, nem utolsó sorban pedig a fesztiválokra való kiutazások szervezésé-
vel. Emlékszem, milyen boldogan újságolta nekem, hogy „Te Mari, utazunk Acapulcóba!”– Dehogy
utazunk és eszedbe ne jusson engem kikérni a színháztól, mert egy hete próbáljuk a Tizenhetedik baba
nyarát óriási szereposztással. Ha valaki, én biztosan nem megyek Acapulcóba – feleltem neki.

Dósai azt mondta, hogy õ azért megkérdezi a Majort, de vállvetve feleltem vissza neki, hogy az egész
nem érdekel.

Másnap mentem be próbára az akkori Katona József színházba, ahol egy hosszú folyosó vezetett az
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öltözõkig. Azt vettem észre, hogy a Major, aki átjött villamossal a színházba és Várkonyi, a darab rende-
zõje egymás mellett sétálnak velem szemben. Megálltak elõttem, és olyan hangon kezdtek el velem
beszélni, ahogy még soha. Major kezdte.

– Kisasszony. Nem kellene eldöntenie, hogy sztárocskák akarunk lenni vagy színészek?
– Miért mondja ezt nekem Major elvtárs? – kérdeztem megszeppenve.
– Jön a Dósai, hogy maga Acapulcóba akar repülni?
– Én mondtam neki, hogy ne kérjen ki, mert én itt próbálok – szipogtam könnyekkel a szemem-

ben.
– Nem azt kell mondani, hogy próbál. Azt kell mondani, hogy nem megyek.
Hebegve bocsánatot kértem, majd torkaszakadtából a Várkonyi is rám förmedt.
– Maga nem veszi észre, hogy kikkel próbál ?
Már sírni kezdtem, amikor észrevettem a Major szemén, hogy a hátam mögé néz. Megfordultam,

és ezt most szó szerint vegyed, ott térdepelt mögöttem Mészáros Ági, Básti Lajos, Lukács Margit,
Gobbi Hilda és a többi színész és letérdepelve egyszerre mondták, hogy Tisztelt igazgató úr, mi egy
szocialista brigád vagyunk és ez a brigád egy szocialista felajánlást tenne. Hogy a kis színésznõ ki
tudjon utazni Acapulcóba, ez a brigád felváltva játszaná a kis színésznõ szerepét azalatt.

Õk röhögtek, én zokogtam.
Ezt sosem fogom elfelejteni. Hát így utaztam én ki Acapulcóba. És tudod, nem is az volt az

egészben a legszebb, hanem az, hogy ilyen emberek között nõhettem fel. Nem azt mondták, hogy
mit képzel ez a taknyos.

– Ki volt a példaképed?
– Sose legyen senkinek példaképe, én ezt vallom. Nem szabad senkit utánozni, csak a gondolko-

dásból szabad olykor egy-egy dolgot ellesni.
– Ráadásul neked jó szimatod volt a tehetség felismeréséhez is.
- Igen. Valahogy mindig tudtam, hogy kikre kell figyelni és ez a pályán is visszaigazolt. Persze ez

nem azt jelenti, hogy nem hozott össze a sors rossz rendezõkkel, akikkel aztán rossz filmet vagy
elõadást csináltunk. Ilyen is volt, nem tagadom.

– Major Tamás mégis rengeteget adott neked.
– Major eleinte azt sem tudta, hogy engem esznek-e vagy isznak. Õ moziba nem járt, rendezõket

tanított. Csak a negyedéves színészvizsgákat nézte. Arra viszont nagyon odafigyelt, hogyha minden-
kit nem is tudott egyszerre leszerzõdtetni, követte a pályájukat. Így szerzõdtette le késõbb Máté
Erzsit és Kálmán Gyurit is. Csak hogy én nem vizsgáztam, mivel Gellért azt mondta, hogy ne ve-
gyem el másoktól a helyet, viszont akkor már szólt a Majornak, hogy engem a Nemzetiben kell
felnevelni.

– A Major elvtárs megszólítás meddig maradt?
– Haláláig. Már amikor mindenki Tomizta meg Tamásozta, én akkor is csak Major elvtársnak

szólítottam.
– Nagyon szerethetett téged.
– Amikor vidékre mentem, Major összeomlott. Egyszerûen nem tudott bemenni a színházba.

Akkor felhívtam és csak annyit mondtam neki: – Major elvtárs. Hallottam, hogy összeomlott. Eddig
maga tartott ölbe, most én tartom majd magát. És megcsináltuk a Szecsuánit (B.Brecht: A szecsuáni
jólélek – a szerzõ.)

– De ez nem ment problémamentesen, ugye?
– De nem ám, mivel nem tudtam semmit. Az egyik próba alatt, amikor már vagy negyedórát járt

fel a alá, egyre idegesebben sétált, lehívott a színpadról.
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– Törõcsik, de hiszen maga nem tud semmit.
– Én tudom, hogy nem tudok semmit, de mit csináljak – feleltem neki hebegve.
– Semmit. Majd leírják magáról, hogy nem jön át a rivaldán. De ne jöjjön át. Egészen különleges

ízlésre vall, hogy maga képtelen használni az általam annyira gyûlölt általános színészetet, amitõl én
megõrülök. Majd itt szépen megtanulja használni a saját eszközeit.

Azt hiszem, ez volt életem legnagyobb dicsérete.
Tudod drágám, Majorral jobb lett volna tízszer megbukni, mint egyszer egy ismeretlen rendezõ-

vel sikert aratni.
– De rajta kívül azért voltak jó rendezõk az életedben.
– Tizenhárom zseni rendezett, akik alapvetõen mind másképp gondolkodtak a színházi munká-

ról. Ebben nagyon nagy szerencsém volt. Még akkor is szerencsésnek mondhatom magam, ha egy-
egy filmemért húszezer forint prémiumot kaptam, amiért külföldön tíz-húsz milliókat kereshettem
volna.

– A Farkas Ratkó gyûrû átadása sem volt piskóta.
– Shakespearetõl a Vízkereszt, vagy amit akartok darabot próbáltuk, amikor Viola ruhájában

Major Tamás a gyûrût az ujjamra húzta. Akkor is felcsendült a kollégáktól egy olyan mondat, amin
zokogtam. Azt mondták: – Nem mindenki része a Nemzetinek, aki tag átmenetileg, de te be fogsz
épülni a falak közé.

– Igaz az, hogy mindent elhagysz?
– Jaj ne is mond. Elvesztettem én már Kossuth-díjat, de eredeti Picassót is.
– Ezek sosem kerülnek elõ.
– Soha. Van, amit költözéseknél vesztettem el, máskor meg olyan helyre dugom, hogy elfelejtem,

hová is raktam. 
– Így tûnt el két levél is, ha jól tudom.
– Jaj Istenem, ezek olyan dolgok, amiket sosem tudtam magamnak megbocsájtani. Illényi Elemér

tanított engem Pélyen. Egyszer kaptam egy levelet a diákjaitól, akik nem hitték el neki, hogy engem
is tanított. Mielõtt válaszoltam volna nekik, hát nem elvesztettem a levelet ? Így írt nekem levelet a
Szeleczky Zita családja is, akik azért írtak, mert a Zita hazajött meghalni. Szerette volna, hogy ha
meglátogatom, fel is írták a címet, de sajnos ezt a levelet is elvesztettem, ezért erre sem tudtam
válaszolni. Ezek a dolgok rendkívül gyötörnek.

– Meg tudod-e nevezni Törõcsik Mari utódját?
– Ezen nem kell sokat gondolkodnom. Básti Juli az a színésznõ, aki úgy tud gondolkodni a színé-

szetrõl meg az egész szakmáról, mint én. Sok helyen elmondtam már, hogy rajtam kívül õ az egyet-
len férfi színésznõ.

– Mit szoktál megnézni a tévében?
– Nagyon kevés dolog van ott, ami érdekel. Nem közvetítenek színházi elõadásokat, a régieket

meg nem adják le. Szörnyû például, hogy egy ország nem tudja, ki az a Fekete Ernõ, akinek Európa
összes nemzeti színháza tapsolt, és Dél Amerikában, Ausztráliában is sikert sikerre halmozott.

– Õrzöl e valamit a gyerekkorodból ?
– Az emlékeimen kívül a rongybabámat. Azt nem hagytam el. Gyerekként szerettem a sarokban

egyedül játszani. Sosem szerettem azokat a szülõket, akik szerepeltették a gyereküket és nem hagy-
ták õket egyedül játszani. Az az igazi, amikor a gyerek veszekszik a babával. Így kellene játszani a
gyerekeknek.

– Fejezzük be az interjút egy olyan mondattal, ami az egész életedet végigkísérte vagy jellemezte.
– Volt öt-hat estém és néhány pillanatom, és hatvan év alatt ez nem kevés.
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Benyák Mária: A Csemadok mindig hû maradt küldetéséhez

Hetven évvel ezelõtt,  1949. március 5-én Pozsonyban  alakult meg hiva-
talosan a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete, a Csemadok.
Nem lehet eléggé tiszteletreméltóan beszélni arról a hatalmas munkáról,
elkötelezettségrõl, sokszor bátor kiállásról, amely az elmúlt évtizedeket jel-
lemzi. Valamint azokról a tisztségviselõkrõl és minden tagról, akik éltették
és napjainkig éltetik Felvidék legjelentõsebb tömegszervezetét. Nagy sze-
rencse, hogy a múltban voltak és ma is sokan vannak olyan odaadó embe-
rek, akik a közösségért bármikor készek tenni. Bárdos Gyulával, a Csema-
dok 2012-ben megválasztott országo-s  elnökével a kezdetekrõl, az elmúlt
évtizedekrõl, az eredményekrõl és a jövõrõl beszélgettünk.

– Elnök úr, kezdjük a megalakulástól, 1949-tõl, amikor a jogfosztottság évei után a pártvezetés, az
államhatalom úgy döntött, lehetõséget nyújt a felvidéki magyaroknak egy kulturális szervezet létrehozá-
sára, de közben elvárták, hogy ez a szervezet
a párt utasításait kövesse.

– Az államhatalom részérõl nem titkolt
szándék volt, hogy a Csemadok a párt ki-
szolgálója lesz, a párthatározatok végrehaj-
tója. Az alakuló közgyûlés után megkezdõ-
dött a helyi szervezetek alapítása, de elõ-
fordult, hogy az egyének csak a pártszer-
vezetek jóváhagyásával lehettek Csema-
dok-tagok és a pártszervezet határozott ar-
ról is, ki lesz a Csemadok helyi szervezeté-
nek elnöke. Az emberek azonban ponto-
san ráéreztek, hogy itt a lehetõség, ez az a
közösség, ahol megélhetik a magyarságu-
kat, ahol még ha vannak is viták, de értik
egymás szavát, ahol úgy tehetnek egymá-
sért, hogy közben maguk is gazdagodnak.
Késõbb aztán egészen jól tudták kezelni,
hogy a hatalom ugyan beleszól a munkába,
de a tevékenységet már egyre inkább a sa-
ját meglátásaik, a közösség elvárásai sze-
rint szervezhetik. Közben egyre több elkö-
telezett, a magyar kultúra, a közmûvelõdés,
a nemzeti identitás megõrzésének lelkes

Benyák Mária

A Csemadok mindig hû maradt küldetéséhez
Beszélgetés Bárdos Gyulával, a Csemadok elnökével
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szószólója csatlakozott a tagsághoz, akik meghatározó szereplõi lettek a késõbbi  tevékenységnek is.
Azonban, hogy a Csemadok még 1956-ban is mennyire az állam igazgatása alatt mûködött, jól jel-
lemzi, hogy a magyarországi 1956-os forradalmat és szabadságharcot az akkori Csemadok vezetõi
hivatalosan is elítélték, amiért a tagok közül több ezren kiléptek a szervezetbõl. 1968-ban viszont
már úgy a vezetés, mint a tagság komoly öntudatról és politikai tisztánlátásról tett tanúbizonyságot.
Szembeszálltak a hatalommal, Szabó Rezsõ és kollektívája megalkottak egy olyan alkotmányterve-
zetet, amely az önkormányzatiságnak az alapja lehetett volna és több olyan, a demokratizálódási
folyamatot segítõ elképzelés született és éppen a Csemadokból indult ki, amely a kisebbségek és
elsõsorban a felvidéki magyarság érdekeit szolgálta volna.

– Az 1968-at követõ normalizációs idõszak, 1970-71 nagy érvágás volt a Csemadok számára,
vezetõit félreállították, a helyi szervezetek tagságának legjobbjait, akik nyíltan tiltakoztak Csehszlová-
kia katonai megszállása ellen, megtizedelték. A Csemadok azonban talpra állt és a tagság vitte a fák-
lyát tovább.

– A jelképünknek, a magasra emelt fáklyának, a lángnak, amelyet nem engedünk kihunyni, való-
ban izzító és lelkesítõ hatása van. A szövetség talpra állt, a helyi szervezetek az eredeti célok szerint
láttak munkához és a szövetség önálló életet kezdett élni. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy nincs
törés, nincs széthúzás, a szövetség vezetõsége és a tagság ugyanazt akarja. Helyi szinten a kultúra, a
hagyományok ápolása, az anyanyelv megõrzése, iskoláink megtartása, a nemzeti érzést, identitást
erõsítõ rendezvények szervezése, versenyek, megemlékezések, közösségépítõ programok megvaló-
sítása. Sokan ezekben az években tudatosították, hogy a Csemadok a felvidéki magyarság mindene-

Alapító tagok az érsekújvári ünnepi ülésen
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se, az összejövetelek, a gyûlések, az évzárók során egy asztalhoz ült az egész település színe-java,
felszínre kerültek a közösség gondjai is, amelyekre aztán együtt megoldást lehetett találni.

– A rendszerváltozás, 1989 fordulatot hozott a szövetség életébe is. Hogyan élte meg a Csemadok ezt
az idõszakot?

– Elsõsorban is visszafogadták soraikba az 1968 után eltávolított tisztségviselõket és tagokat,
erkölcsi elégtételt szolgáltattak nekik. Bár felvetõdött, hogy a szövetséget párttá kellene átalakítani,
szerencsére ez az elképzelés dugába dõlt. Megmaradt, nagyon helyesen továbbra is kulturális, köz-
mûvelõdési, társadalmi szervezetnek, de tény, hogy a rendszerváltozás után alakuló pártok mind-
egyikében helyet kaptak a Csemadok alapeszméjét hûen képviselõ egyének. A szövetség pedig meg-
maradt olyan civil szervezetnek, amely még a legnehezebb körülmények között is megtalálta helyét
a felvidéki magyarság körében és tisztességgel szolgálja, segíti továbbra is a közösségünket.

– Ugyancsak embert próbáló idõk voltak a meciarizmus évei.
– 1995-ben szövetségünktõl teljesen megvonták az állami támogatást, ellehetetlenítették mûködé-

sünket. Kész csoda, hogy megmaradtunk, és ez mutatja az itt élõ magyarság erejét, akaratát, hogy
amit felépítettünk, amit ránk hagyományoztak, ahhoz foggal-körömmel ragaszkodunk. És ezt bizo-
nyítja, hogy amikor a legnagyobb a szükség, akkor jön a segítség! Bauer Gyõzõ akadémikusunknak
köszönhetõen megtaláltuk az utat a magyar kormány felé, és azóta is alapítványokon keresztül,
pályázatok útján kapunk annyi anyagi juttatást, amellyel fedezni tudjuk a kiadásokat, a mûködésün-
ket, a rendezvények megvalósítását. De ki kell hangsúlyozni, hogy valamennyi rendezvény, ünnep-
ség, mûsor mögött hatalmas önkéntes munka, önfeláldozás, a tagok erõfeszítése rejlik.

– Voltak és vannak is olyan felhangok, hogy a Csemadokban „csak” táncolnak, énekelnek, mintha
ez olyan ördögtõl való dolog lenne. Azonban nem maradtak ki a társadalmat felkavaró és foglalkozta-
tó történésekbõl sem.

Gyerekek mûsora a kassai ünnepségen
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– Sem régebben, sem most nem vonjuk ki magunkat a törvénytelenségek elleni tiltakozásokból
sem. Amikor a nyolcvanas években iskoláinkban veszély fenyegette az anyanyelvi oktatást, a Cse-
madok is követelte a törvény hatályon kívül helyezését. Malina Hedvig máig lezáratlan ügyét a
sajátunknak is tartottuk, az iskolaigazgatók igazságtalan leváltása elleni tüntetésekben a Csema-
dok-tagok tömegesen vettek részt.

– Milyen a Csemadok szervezeti felépítése és jelenleg mekkora a tagsága?
– Az országos elnökség 17 területi választmány, közel 500 alapszervezet és mintegy 53 000 tag

munkáját irányítja Pozsonytól Szlovákia keleti határáig. Érdekességként megemlítem, hogy kis lét-
számú ugyan, de Csemadok alapszervezet mûködik még Észak-Szlovákiában, Homonnán és Eper-
jesen is. A legsokrétûbb munka a helyi szervezetekben zajlik, van olyan, ahol évi 20 rendezvényt
valósítanak meg, e téren kiemelkedõen tevékeny például  a Galántai járásban mûködõ nagyfödémesi
alapszervezet. Összességében 4-5000 alkalomra kerül sor, országos rendezvényünk pedig 30 körül
van évente. Többek között olyan kulturális, közmûvelõdési, társadalmi szerepet betöltõ rendezvé-
nyek szervezõi vagy társrendezõi vagyunk, mint a Zselízi Népmûvészeti Fesztivál, a Tompa Mihály
Országos Verseny, a Kazinczy Napok, a Fábry Napok, a Duna Menti Tavasz, a Bíborpiros Szép
Rózsa, a Kodály Napok, a Csengõ Énekszó, a Nemzeti Összetartozás Napja, a Szenczi Molnár
Albert Napok, a Magyar Dal Napja. A Magyar Kultúra Napján, amelyet Galántán rendezünk, min-
den évben elismerésben részesítjük azokat, akik a legtöbbet tették közösségünkért, akik a legnehe-
zebb idõkben és helyzetekben is kitartottak és nem fordítottak hátat a szövetségnek. Nem feledkez-
hetünk meg az olyan személyiségekrõl, mint Fábry Zoltán, a Csemadok örökös tiszteletbeli elnöke,
Dobos László, Szabó Rezsõ, Bauer Gyõzõ, Kolár Péter, Sidó Zoltán vagy elõdöm Hrubík Béla,
akik sokat tettek szövetségünkért,az itteni magyarságért.

– Az elmúlt években azonban a Csemadok  számos elismerésben részesült. Melyek ezek?
– Nagyon jólesõ érzés, hogy tekintélyes helyeken is odafigyelnek munkánkra. Minden díj melen-

geti szívünket és mindennél jobban örülünk annak, hogy ezekkel a díjakkal azoknak az ezreknek a
munkáját értékelik, akik a felvidéki magyarság szellemi gyarapodásáért dolgoznak és azért, hogy
minél tovább megmaradjunk hitünkben, magyarságunkban, nyelvünkben. Megkaptuk a Külhoni Ma-
gyarságért díjat, a Duna Televízió díját, az Európai Polgári díjat. Ez utóbbi különösen jelentõs,

Nagyfödémesen is kitüntették az aktív tagokat
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hiszen az Európai Parlamentben Csáky Pál javaslatát követõen döntöttek úgy, hogy érdemesek
vagyunk az elismerésre. Érdemesnek ítéltek, hiszen a legnépesebb, legrégibb európai, nemzeti ki-
sebbséget tömörítõ szövetség vagyunk, komoly háttérrel, gazdag múlttal, sokrétû tevékenységgel.
Ugyancsak jelentõs elismerés volt számunkra az Esztergomban átvett Szent István díj is.

– Miként ünnepelte a Csemadok a hetvenedik évfordulót?
– Országos ünnepséget tartottunk Érsekújvárban, regionális megemlékezést Pozsonyban és Kas-

sán, mindenhol a városok legfelsõ vezetése, de elsõsorban a napi tisztes munkát végzõ tagok részvé-
telével. A járási és helyi szervezetek is megemlékeztek az évfordulóról, együtt ünnepeltek a még élõ
alapítók, a középnemzedék, a derékhad és a reményteljes ifjúság. Annak pedig igazán örültünk,
hogy a Csemadok munka iránt sok helyen nagy érdeklõdést tanúsítanak a fiatalok.

– A hetvenedik év után lesz hetvenegyedik és nagyon bízunk benne, hogy még sok-sok következõ is.
Melyek a jövõ tervei?

– Mindenképpen a legfõbb cél a fiatalítás. Még több fiatalt kívánunk bevonni a munkába. Megér-
tetni mindenkivel, hogy a Csemadoknak nemcsak múltja, hanem jövõje is van, hiszen megalapozott,
pontosan meghatározott tevékenységre lehet építeni. Ezt bizonyította az elmúlt hetven év. Kiemel-
ten odafigyelünk a szórványban élõ felvidéki magyarságra. Nekik minden támogatást megadunk,
hogy részt vehessenek akár a távolabbi helyeken zajló rendezvényeken is. A közelmúltban számos
esetben megszerveztük, hogy autóbuszokkal szállítsák a kisebb falvakban, a szórványban élõket
egy-egy mûsorra, eseményre. Ugyanakkor megkülönböztetetten támogatjuk a munkájukat is, min-
den kezdeményezésüket. Szeretnénk továbbra is együttmûködni a Kárpát-medence-szerte mûködõ
kulturális, társadalmi és civil szervezetekkel, mert van mit tanulnunk egymástól. Ahogy a hazaiak-
kal is, így a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetséggel, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségé-
vel, a Szlovákiai Magyar Szülõk Szövetségével. Az elkövetkezõkben is részt veszünk minden olyan
nagy horderejû eseményen, amely megmaradásunkat, közösségünk fejlõdését szolgálja. Biztatjuk,

A legfrissebb elismerés, a Szent István-díj
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ösztönözzük az itt élõket a választásokon való részvételre, legyen az helyi, önkormányzati, parla-
menti, Európai Parlamenti vagy államfõ-választás, mert tudatosítani kell, hogy vezetõinket mi vá-
lasztjuk, azok képviselik érdekeinket, akiket mi a felelõs posztokra juttatunk. Most is ez a feladat
vár ránk, hogy a legközelebbi parlamenti választások alkalmával a lehetõ legtöbben menjenek el
szavazni. Továbbra is minden kisebb és nagyobb tettünkkel, megmozdulásunkkal bizonyítani akar-
juk, hogy a felvidéki magyarság gyökerei mélyek, erõsek, a kulturális örökségünk mérhetetlenül
gazdag, van mibõl meríteni, van mit felmutatni és ezt büszkén tesszük is. Jogainkért kiállunk, egy-
mást megvédjük, a jó ügyek érdekében pedig összefogunk. Hiszen sokszor bebizonyosodott már,
hogy csak az összefogás és nem a széthúzás visz eredményre.

(Fotó: Benyák Mária, Pap Boglárka, Görföl Jenõ.)

Zoborvidéki lakodalmas Újvárban
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Zoboralja Kollégium, a végvár értékei

Õseink értékeit magunkban hordozzuk, lelkünk, szívünk része,
meghatározza gondolkodásunkat, olyannyira részünk, hogy sokszor nem is
tudatosítjuk, természetesnek vesszük, olyan, mint a levegõvétel. Az
Országgyûlés 2012 tavaszán elfogadta a magyar nemzet értékeirõl és a
hungarikumokról szóló törvényt, ezzel megkezdõdött az értékek tudatos
felkutatása, megalakultak az értéktár bizottságok és a Lakitelek
Népfõiskolának köszönhetõen számos kollégium mérte fel egy-egy régió
értékeit a Felvidéken is, így pl. a Garam-mente vagy a Martos Kollégium,
2019 tavaszán és õszén pedig a Zoboralja Kollégium is, melynek szakmai
vezetõje Tóth Klára a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának alelnöke,
technikai vezetõje a Népfõiskola részérõl Dr. Horváth Zsolt volt.

A Zoboralja Kollégiumnak köszönhetõen a kutatás olyan településekre is eljutott, ahova a civil
szervezetek keze már nem ér el. A Zoboralja több korábban magyar településén ugyanis, amely
már a huszadik század elején elszór-
ványosodott, csak néhány magyarul
tudó személy él, az értékeket, szo-
kásokat, népdalokat, a magyar épített
örökséget szerencsére még ismerik, így
felmérhetõvé vált ez a terület is. Itt
elsõsorban a hegymegi és vízmegi fal-
vakra: Menyhére, Egerszegre és Vicsáp-
apátira gondolunk.

Béden, a szintén hegymegi, korábban
magyar településen sajnos nem találtunk
olyan személyt, aki segítette volna a
kutatást. Amellett, hogy a Nyitrai járás
magyar értékeirõl viszonylag kerek
képet kap az olvasó a kutatásnak
köszönhetõen, sikerült legalább részben
bevonni a magyar életbe a fent említett
falvak, de Alsószõlõs maroknyi magyar-
ságát is. Õk már valóban annyira
elszórványosodtak, hogy csupán néhány
ember van a faluban, akikhez még
magyarul szólhatnak.

Nem szabad elfelejteni, hogy Zobor-
alja jelenleg a legészakibb, összefüggõ

Neszméri Tünde
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nyelvterületnek számít. Bíznunk kell abban,
hogy évszázadokig az is marad még, ehhez az
kell, hogy az itt élõk tudatosítsák értékeiket,
az ilyen kutatások ehhez hozzájárulnak.
Fontos ez azért is, mert Zoboralja végvárként
védi a nyelvterületet, a magyarságot.

A kutatás konferenciával zárult december
14-én Pogrányban, amelyen a résztvevõk a
Zoboralja Kollégium címû kötetet is kézhez
kapták az érdeklõdõk. A kötetben a Nyitrai
járás magyar értékeit mutatják be, amelyeket
azokon a településeken gyûjtöttek, ahol még
élnek magyarok. A kötetben Aha, Alsó-
bodok, Alsószõlõs, Babindál, Barslédec,
Berencs, Csiffár, Csitár, Gímes, Kalász,
Kolon, Menyhe, Nyitraegereszeg, Nagy-
cétény, Nyitracsehi, Nyitragerencsér, Nyitra-
geszte, Pográny, Vicsápapáti és Zsére
értékeirõl olvashatnak.

A Zoboralja Kollégium szakmai konfe-
renciája elõtt fellépett a Kösöntyû Néptánc-
együttes. Az együttest 1993-ban Lezsák
Sándorné Sütõ Gabriella alapította. 2013-ban
elnyerték Lakitelek Közmûvelõdési díját,
2015-ben tevékenységüket helyi értékké,
2017-ben megyei értékké nyilvánították.

Horváth Zsolt a Kollégium technikai
vezetõjének köszöntõje után Presinszky Laura, Pográny polgármestere üdvözölte a jelenlévõket.
Elmondta: a gyökér táplál és nekünk kötelességünk átadni és megõrizni az értékeinket, ebben az
anyaország nagyon sokat segített a Zoboraljának. A Kollégium 20 településen kutatott, hogy
feltérképezzék azt az örökséget, amelyet õseink ránk hagytak.

Negyvenen vettek részt a Zoboralja Kollégiumban, tizenkilencenen még korábban nem végeztek
ilyen munkát, felvidéki kutatók is, mondta Horváth Zsolt, majd a kutatók röviden bemutatták a
települések értékeit.

A bemutatók után Tóth Klára, a projekt szakmai vezetõje elmondta: végigjárta az összes fokozatát
a kutatásnak, hiszen adatközlõ is volt, koordinátor és kutató is. Ennek köszönhetõen rájött arra,
mennyi értékünk van, amik mellett egyébként elmegyünk anélkül, hogy tudatosítanánk azokat. Bízik
benne, ezek után tudatosan, akár az értéktár bizottság munkájába bekapcsolódva is tovább folytatódik
ez a nem túl nehéz, de nagyon áldásos munka.

Lezsák Sándor a Lakiteleki Népfõiskola vezetõje, a Hungarikum Bizottság tagja, a magyar
Országgyûlés alelnöke beszédében elmondta: a Zoboralja Kollégium címen megjelent kötet az öt év
alatt a huszonötödik könyv, mindegyik kutatásban nagyjából húsz település értékeit kutatták fel, az
évek alatt 1100 ember kutatott, köztük egyetemisták is.

A program a Pogrányi Nagyharang Hagyományõrzõ Csoport férfi karának elõadásával zárult,
karácsonyi énekeket adtak elõ.
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A rendezvényen résztvevõk megtekinthették a Zoboralji Örökség Õrzõi Hímzõ- és Viseletkészítõ
Mûhely tagjainak munkáit is, akik idõközben elnyerték a Tárgyalkotó Népi Iparmûvész Szervezet
címet, amelyet a Hagyományok Háza szakmai bizottsága ítélt oda a Mûhelynek. A címet szigorú
elõírások, számos zsûrizett alkotás után nyerheti el egy szervezet.

szélj 4.sz..p65 2020.01.02., 7:4469



70

szél-járás

szél-járás 2019/ 4. sz.

szélfúvás

sz
él

fú
vá

s
Karácsony csodáját ne a kirakat mögött

keressük!
A szenteste a négyhétnyi, várakozással teli ádventi idõszak megkoronázása minden

családban. Szüleink, nagyszüleink gyerekkorában több volt ez az este az egymást
ajándékokkal való elhalmozásánál. Meglátogatták egymást a rokonságban lévõ
családok, miközben karácsonyi énekektõl volt hangos a falu, hiszen ezekkel is
megtisztelték a ház lakóit. A Csemadok Éberhardi Alapszervezete vezetõsége több
mint tíz éve ezt a hagyományt szerette volna feléleszteni, amikor közös éneklésre,
mendikálásra hívta a falu lakóit. Kezdetben a falu közepén álló kis park egyik
fenyõfájánál gyülekeztek a közös éneklésre vágyók, majd harmonikakíséret mellett
felcsendültek a jól ismert karácsonyi énekek, innen az emberek átsétáltak a közeli

Szent György-kápolnába, ahol részt vettek a pásztorok miséjén, azaz az éjféli
szentmisén, igaz, ez Éberhardon este tíz órát jelentett.

Elõfordult, hogy az idõ megtréfált bennünket, szakadt az esõ, vagy a hideg csípte az
arcokat, a torkokat, ezért adta magát az ötlet, hogy a mendikálás a kápolna (fûtött)
falai közt, orgonakísérettel valósuljon meg. A hagyományos ádventi koncert után ez a
„rendezvény” zárja a Csemadok éves programsorozatát. Idén is december 24-én fél
órával az éjféli mise elõtt benépesült a kápolna hívõkkel, akiknek ez már elengedhetetlen
a karácsony átéléséhez. Pontban este fél tízkor megszólaltak az orgona sípjai Mózes
György kántor keze alatt, s fél órán keresztül az együtténeklés öröme lengte be e
helyet, s közben ki-ki lélekben gyerekkorában járt, szeretteire gondolt, vagy csak
szimplán megpihent a karácsony elõtti készülõdés hajszája után. Este tízkor a Fel
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A kitüntetésben részesültek

nagy örömre címû egyházi ének dallamára az oltár elé lépett Krusác József nyugalmazott szalézi
atya, az éberhardi éjféli misék állandó celebrálója, s kezdetét vette a közel egyórás szertartás.

Az éberhardiakat a szenteste ilyen közös megünneplése összekovácsolja, erõsíti, hitet ad még a
nem hívõk számára is.

Iró Erzsébet (Fotó: Martinszky Melinda)

Ünnep Nagykaposon
Felvidék szerte zajlanak a Csemadok hetven évvel ezelõtti megalakulására emlékezõ ünnepségek.

A külsõ szemlélõ sokszor nem érti, miért kell minden szervezetben ünnepelni, de lassan ráébred, a
helyiek szüleikre, nagyszüleikre emlékeznek, arra a küzdelemre, hogy a kisebbségbe szorított ma-
gyarság a szûkre szabott kereteket hogyan tágította, hogy megmaradása zálogát látta a Csemadok-
ban.

Nagykaposon november végén gyûltek össze a helyiek és környékbeliek, hogy felidézzék, a tele-
pülésen 1950. május 7-én tartott alakuló ülést. A korabeli dokumentumot olvasva átélhetjük újra azt
a hangulatot, amely a megalakulást jellemezte. „A  gyûlés bevezetéseképpen hangzott el a kultúrmû-
sor, ami Petõfi Sándor Egy gondolat bánt engemet, A vörös csillag c. versek szavalatából és a Drága
föld c. munkásindulóból állott. Papp Sándor mondott beszédet, amelyben megjelölte az utat, ame-
lyen haladniuk kell a szovjet nép nyomdokain, a nemzetiségi kérdést érintve pedig rámutatott a
közelmúlt nagy hibáira és a beállott kedvezõ fordulatra. Utána Lysi közmûvelõdési inspektor mon-
dott szlovák nyelvû beszédet, amit Fábry és Trostler felszólalásai követtek a politikai szervek részé-
rõl. Ezt követõen került sor a vezetõség megválasztására: az elnök Helmeczi László lett, aki ugyan-
csak beszédet mondott. A gyûlés az Internacionálé és a Drága föld eléneklésével ért véget.”

Az elmúlt közel hetven év mozgalmas volt a nagykaposi Csemadok életében. Rendszeres rendez-
vényeik közé tartozik a március 15-i megemlékezés, a nagykaposi kitelepítettek emléke elõtti fõhaj-
tás, az államalapítási ünnepség, valamint a II. világháború áldozatai elõtti tisztelgés. Fontos helyet
foglal el a szervezet életében városhoz kötõdõ Erdélyi János és Mécs László kultuszának ápolása.
Nagy közkedveltségnek örvendenek, így rendszerint teltházasak a Csemadok által szervezett szín-
házi elõadások. A nagykaposi Csemadokhoz kötõdõ énekkari tevékenység története 1965-ig nyúlik
vissza. Nagyon büszkék kóru-
sukra, a közel 20 éve mûködõ
Erdélyi János Vegyeskarra, ami
több száz fellépést tud maga mö-
gött. Nagykapos városát Mille-
niumi Turulszobor és Szent Ist-
ván szobor is díszíti, amelyek lét-
rehozásában nagy érdemei van-
nak az alapszervezetnek.

Az alapításra emlékezõ mû-
sor Fekete Krisztián cimbalom-
játékával kezdõdött, ezt követõ-
en köszöntötte a népes közön-
séget Gabri Rudolf, a Nagy-
kapos és Vidéke Társulás elnö-
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ke. Ünnepi beszédet Köteles László, a Csemadok általános alelnöke mondott, Görföl Jenõ, a Cse-
madok fõtitkára elismerõ okleveleket adott át. Túri Török Tibor – aki számtalan alkotása révén
kötõdik Nagykaposhoz – Csemadok díjban részesült.

A rendezvényt dokumentumfilm zárta, amely Nagykapos szépülõ arcát villantotta fel, kiemelve,
hogy a Csemadok hetven éves munkálkodása révén milyen értékekkel gyarapodott a város.

b.l.

Túri Török Tibor

Innsbruckban is megemlékeztek 1956-ról
Tisztelt Honfitársaim!
Ma ünnepeljük az Innsbrucki Magyar Házban az 1956. október 23-i forradalom 63. évfordulóját.

Mit ünneplünk ezen a napon? Mit jelent nekünk az 56-os forradalom? Október 23-a a magyar
nemzeti öntudat újjászületésének ünnepe, a magyar nemzeti kulturális megújhodás ünnepe, és egy-
ben a magyar egység és összefogás ünnepe is.

1956. okt 23-án népünk fellázadt a sztálinista kommunista diktatúra ellen, a Szovjetunió által
beiktatott bábkormány ellen, amely a megszálló hatalom érdekében elnyomta, meg akarta semmi-
síteni a magyar nemzeti kultúrát. Ne legyen semmi más a magyar kulturális szellemben képviselve
mint a Szovjetunió és a Párt, minden mást el kellett távolítani a köztudatból. Kirakatperek, halál-
büntetések, kivégzések napirenden voltak. Szomorú tény az is, hogy Magyarország az akkori kom-
munista rendszerek táborán belül, kirakatperekben es halálbüntetésekben rekordot tartott.
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Hadd említsek meg néhány személyi adatot az 56 elõtti Kommunista Párt és kormány fõszerep-
lõirõl. A négy Moszkvából érkezett pártvezér, Rákosi, Gerõ, Révai, és Farkas Mihály, - az úgyne-
vezett négyesfogat - mindegyikének fölvett neve volt. Farkas Mihálynak, Farkas is és Mihály is már
harmadik neve volt, melyet ‘44 végén pár hónappal magyarországi küldetése elött Moszkvában vett
fel. Rákosi és Gerõ már a húszas évek óta szovjet állampolgárok voltak; Gerõ, az NKWD, a szovjet
titkosszolgálatnak nemcsak tagja, hanem magyarországi elsõ embere volt. Nem csoda, hogy egy-
szer fel kellett lázadni az idegenuralom bábjai ellen, a Rákosik és Gerõk rendszere ellen, és vissza
kellett szerezni a nemzeti méltóságot, a nemzeti kultúra lelkét. Ezért október 23-a a nemzeti lélek
feltámadásának ünnepe, a magyar nemzeti kultúra halhatatlanságának ünnepe.

Ugyanakkor a nemzeti egység és összefogás ünnepe is. Ne felejtsük el, Nagy Imre kommunista
volt, méghozzá eredetileg a moszkovita sztálinisták egyike. De Õ a Párton belül mindig az embe-
ribb arculatú kommunizmus híve volt. Õ volt az, aki az 1953-tól 1955-ig tartó miniszterelnöksége
alatt a kitelepítéseket feloldotta, és ha a kitelepítettek nem is kapták vissza elkobzott lakásukat, de
legalább szabadon mozoghattak, és ha módjukban állt, visszaköltözhettek Budapestre. (Megemlít-
hetem azt is, hogy Nagyszüleimet 1951-ben kitelepítették Hajdúdorogra, amely nem egy felkapott
nyaralóhely. Két évig nem láttak mást mint kukoricaföldeket. De sohasem panaszkodtak, Nagy-
anyám megtanult kosarat fonni a hajdúdrogi TSZ-ben. Mégis öröm volt, amikor 1953-ban vissza-
térhettek Budapestre). Az 56-os októberi diákság 16 pontból álló követelményeinek egyike volt,
hogy Nagy Imre, mint miniszterelnök alakítson kormányt. A forradalom gyõztes napjaiban Nagy
Imre, a szovjet hadsereg jelenléte és túlhatalma ellenére, a hazaszeretet és magyarság iránti hûség
mellett döntött, amiért életét áldozta. Ha arra gondolunk, hogy 1919 óta polgárháborús és háborús
ellentétek jellemezték a magyar társadalmat, és ‘56 után megintcsak ellentétek kerültek elõtérbe,
akkor legyünk hajlandók ‘56-ban a magyar egység megnyilvánulását, az egész magyar nemzet közös
misztikus élmenyét látni. Október 23-a legyen egy nemzeti ünnep, amikor arra gondolunk, hogy ‘56
októberében népünk valamilyen magasabb rendû tudati állapotban, egy lélekben eggyé vált. Aki ezt
a különleges légkört megélte, sohasem fogja elfelejteni. Ilyen értelemben, okt 23-án leborulunk
nemcsak a forradalom mártírjai elött, hanem õseink sírjai elött is, és eggyé válunk velük.

Hogyan is jött létre, hogyan vált lehetségessé, az 56-os forradalom? Fel kell tenni a kérdést,
hogyan volt az lehetséges 1956-ban, a szovjet hadsereg jelenlétében, a Rákosi diktatúra rendõrálla-
mában, a mindent átfogó titkosszolgálat és besúgórendszer ellenére, hogy hirtelen ellenzéki gyûlé-
sek, nyilatkozatok és tüntetések lehetõvé váltak, és megindult egy folyamat, amely nagy gyorsaság-
gal a fegyveres ellenálláshoz vezetett. Melyek voltak ennek a folyamatnak, az idáig vezetõ út, törté-
nelmi mérföldkövei?

Sztálin 1953 március 5-én bekövetkezett halála után az olvadás évei következtek, melyek során a
sztálinista terror áldozatait rehabilitálták. A sztálini terrornak a Párton belül is, a Párt vezetõségében is,
sok halálos áldozata volt. Ezért a szovjet kommunista pártban felülkerekedett az a felismerés, hogy a
személyi kultusz és halálbüntetések rendszere helyett, a kommunizmus emberibb arculatú formája a
Párt számára is célravezetõbb lenne. Hruscsov 1956. február 23-án, a XX. Partkongresszuson tartott
híres, többórás beszédében Sztálint élesen elítélte, leszámolt a személyi kultusszal és a sztálini ön-
kénnyel. Az ezután következõ olvadási folyamatot már nem lehetett föltartani. Rehabilitálás azt jelen-
tette, hogy a rendszer beismerte a sztálini idõkben elkövetett bûnöket és az áldozat családjának vissza-
adta az állampolgári jogokat. Persze, akit már egyszer fölakasztottak, azt semmilyen politikai önkritika
nem tudta feltámasztani, de egy újratemetés tiszteletében részesülhetett.

Magyarországon a következõ felvonás Rajk László újratemetése volt 1956 okt 6-án, a 13 aradi
vértanú napján. Kétszázezer ember jött el a temetésre. A temetés tüntetéssé vált. Akkoriban, a

szélj 4.sz..p65 2020.01.02., 7:4473



74

szél-járás

szél-járás 2019/4. sz.

szélfúvás

Rákosi diktatúrában olyasmi, mint ellenzéki tüntetés nemhogy nem létezett, elképzelhetetlen volt.
Hogy ez mégis megtörtént, az a már halottnak hitt nemzeti ellenállás, szabadság és demokrácia
iránti vágy feltámadását jelentette. Rajk László újratemetése a forradalom nyitánya volt.

A lengyelországi események további lendületet adtak a forradalomhoz vezetõ akcióknak. 1956.
június 28-án volt a poznani felkelés; Október 19-én a lengyel városok szovjetellenes tüntetések
színhelyeivé váltak. Gomulka, akit 1951-ben letartóztattak, 1954-ben mint rehabilitált, kiszabadult
a börtönbõl, és 1956. október 21-én átvette a Párt vezetését.

A lengyelországi eseményekkel kapcsolatban, Gomulka 1954-ben történt kiszabadulásával kap-
csolatban, fel szeretnék vetni egy gondolatot: Mennyire másképp történhetett volna sokminden
Magyarországon, ha Sztálin budapesti mintatanulói az 1949-es kirakatperben nem akasztást ren-
deltek volna el Rajk László és három társa ügyében, hanem börtönbüntetéssel megelégedtek volna.
Rajk László és társai nem koporsóban, mint mártírok, hanem már 55-óta, akárcsak Gomulka Len-
gyelországban, mint rehabilitált élõ személyek lettek volna jelen, és vettek volna részt a politikai
életben, a sztálintalanítási folyamatban. Talán kevesebb vérontással alakulhatott volna a további
jövõ.

Budapesten, az október 19-i lengyel tüntetõk melletti szolidaritás értelmében, az ujjáalakult Di-
ákszövetség október 23-ára tüntetést hirdetett ki, amelynek folyamán délután a Bem szobornál
hatalmas tömeg gyúlt össze. Onnan a tüntetõk egy része a parlamenthez, mások a Rádió épületé-
hez vonultak, megint csak mások a Sztálin szobornál gyülekeztek. Az 56-os forradalom, már elsõ
napján robbanásszerûen tört ki. Még ugyanaznap este ledöntötték a Sztálin szobrot, még ugyanaz-
nap a Rádió épülete elõtt lövések dördültek el, és a délutáni békés tüntetésnek még aznap este
halálos áldozatai voltak. A Rákosi-Gerõ rendszer további erõszakos repressziója fegyveres ellenál-
lást, a szovjet hadsereg hadosztályai elleni harcokat váltott ki.

szélj 4.sz..p65 2020.01.02., 7:4474



75

szél-járás

szél-járás 2019/4. sz.

szélfúvás

Dr. Csordás Ádam nyugdíjas. Az Innsbrucki Orvostudományi Egyetem Institut für Medizinische
Biochemie intezetében tanított. Bécsben végzett s doktorált kémiából. Ezt követõen a clevelandi (Ohio)
Case Western Reserve University Biokemia Intézetében volt továbbképzesen, onnan tért vissza az inns-
brucki egyetemre.

A Galántai Kodály Zoltán Gimnázium a galántai és sellyei járás egyetlen magyar gimnáziuma,
tavaly ünepelte fennállásának 65. évfordulóját. A gimnázium falai között 55 éve folyik szervezett kul-
túrmunka – esztrádcsport, folklórcsoport, irodalmi színpad, énekkar, Tsízió Diákszínpad, Kacaj Nép-
tánccsoport, Manócska Bábszínház. Persze mindez nem egyidõben, de hosszú ideje jellemzõ az isko-
lára a csoportok egymás mellett élése. Jelenleg a Tsízió, Kacaj, Manócska és az énekkar mûködik.

A Galántai Kodály Zoltán Gimnázium november 8-án rendezett ünnepi mûsort az esztrádcsoport
megalakulásának 55. évfordulója alkalmából.  A rendezvényre az egykori  „esztrádosok“ kaptak meg-
hívót, megtelt velük a galántai kultúrház (pedig voltak hiányzók is). A „maiak“ meg a mûsorban
szerepeltek.

Az est ünnepi akadémiával kezdõdött, az pedig egy „alkalmi“ nõi kar fellépésével –erre az alkalom-
ra álltak össze valamikori gimis énekkarosok egy közös éneklésre Józsa Mónika vezényletével.  A fel-
lépõk nagy része profi –énekkarvezetõ, karnagy, máig aktív kórustag – a fellépés színvonala is ennek
megfelelõen profi volt.

Következett Marsall János igazgató ünnepi beszéde. Visszapillantás a kezdetekre: az 55 évvel ez-
elõtti szalagavatói mûsorok olyan jóra sikerültek, hogy érdemes volt ezt bemutatni a nagyközönség-
nek is, Pukkai László fiatal tanérként vette kézbe a szervezést és elkezdõdött a falujárás. A fogadta-
tás jó volt, ez további munkára ösztönzött mindenkit, aki részt vett benne. Elkezdõdött ez az  55 éves,
máig tartó (és persze folytatódó) történet. A hetvenes évek elejére kialakult a folklór-esztrád mûsor-

Végül tegyük fel a kérdést: Elérte az ‘56-os forradalom céljait? Igen és nem. Igen, mert ‘56
októberében arról még álmodni sem lehetett, hogy egy szép napon nem lesz már szovjet megszál-
lás, és egy vasfüggöny és aknamezõk nélküli demokratikus rendszerek Európájában fogunk élni.
Mindezzel ‘56 eszményei megvalósultak.

De azt se felejtsük el, hogy a Nagy Imre kormány, a Varsói Szerzõdésbõl való kilépése után,
Magyarország semlegességét, katonai tömbönkívüliséget nyilatkozta ki. Nem hiszem, hogy a NATO
támaszpontok, NATO rakéták a Varsói Szerzõdés volt tagállamai területén, és a NATO tagállamok
területén kívüli agresszív háborúk, az ‘56-os kormányt nagy lelkesedéssel töltené el.

Legyen tehát október 23-a az a nap is, amikor megvizsgáljuk politikai lelkiismeretünket és elgon-
dolkozunk azon, mennyire valósultak meg az 56-os forradalom ideáljai.

Éljen október 23-a, a magyar nemzeti lélek és a magyar nemzeti kultúra újjászületésének ünne-
pe! Éljen október 23-a, a magyar egység és magyar összefogás ünnepe!

És mivel az Innsbrucki Magyar Ház tövében ünneplünk, adjuk ki október 23-án, a jövõre vonat-
kozóan ezt a jelszót is: Éljen és virágozzon az Innsbrucki Magyar Ház, mint a magyar egység és
összefogás, a magyar eredményesség és sikerképesség színhelye és szimbóluma!

Csordás Ádám

A szalagavatótól a Jézus Krisztus
Szupersztárig

szélj 4.sz..p65 2020.01.02., 7:4475



76

szél-járásszélfúvás

szél-járás 2019/4. sz.

szerkezet, saját népi zenekarral – Székely Jenõ, Szlízs Róbert, Józsa Mónika voltak az elsõ prímások.
Közben az ünnepi beszédbõl ünneplõ beszéd lett, az igazgató színpadra szóllította az 55 év csoportve-
zetõit, koreográfusait –Pukkai tanár úr „onnan föntrõl“ örült ennek a társaságnak (õt özvegye képvi-
selte), de itt volt a kezdetek koreográfusa, Takács András -Bandibácsi (akit már jó negyven éve is
Bandibácsiztunk), Pék Anna tanárnõ, aki Pukkai László után vette át a csoport vezetését, Bosák
Tünde, Botló Péter, Máté Csaba és Éva koreográfusok. A „régi idõkrõl“ Pék Anna emlékezett. Virág,
taps, az ünnepi beszéd folytatódott a Tsízió Diákszínpad megalakulásáig és az igazgató szólította a mik-
rofonhoz Hlavaty Márta tanárnõt egy emlékezésre – õ bábáskodott a Tsíziónál úgy, hogy felnõttek
a Jókai-napokhoz, több hivatásos színészt õ indított el a pályán.  Csatlakozott hozzá a színpadon
Ollé Krisztina, a Tsízió jelenlegi vezetõje (Hair, Jézus Krisztus Szupersztár) és Mészáros Andrea,
a Manócska bábcsoport alapítója, vezetõje-rendezõje-bábtervezõje-mindenese. Azt hiszem,
a Manócska és Andrea fesztiváldíjai közül csak a nagyobbakat sorolta az igazgató. ( Virág,taps.) Az
ünnepi beszéd folytatódott  – az énekkar történetéig és  színpadra lett szólítva Balogh Csaba, Józsa
Mónika és az õutána mûködõ kórusvezetõk, Józsa Mónika emlékezett a szép idõkre. Virág,taps, az
ünnepi beszéd folytatódott és elértünk a mához, színpadra szólítva Kovács Szilveszter és csapata.
Szilveszter adja évek óta önzetlenül saját színpadi technikáját meg a szaktudását (diplomás hangmér-
nök) a gimnáziumi elõadásokhoz –európai színvonalon.(Virág,taps.) Egy dal volt még hátra az ünnepi
akadémiából „azokért, akik nincsenek itt“. Sorra jelentek meg a mozivásznon a régi barátok, társak
és bizony mindegyikük neve alatt két évszám volt. Közben Renczés Viktória énekelte, hogy „kell ott
fenn egy ország“. (Nem tudom, hogy élték meg ezt a fiatalok, de a magamfajta szépkorú öregdiáknak
bizony szorogatta valami a szívét. Voltunk ott jópáran, akik mindegyik vásznon megjelenõt ismertük
személyesen, egyidõben voltunk esztrádosok).

Jézus Krisztus Szupersztár – az elõadás kétségkívül az est fénypontja volt. Tudnák még több ilyen

szélj 4.sz..p65 2020.01.02., 7:4476



77

szél-járás szélfúvás

szél-járás 2019/4. sz.

frázist is, de minek. Az igazság az, hogy tátottuk a szánkat a csodálkozástól. Tulajdonképpen az
elejétõl a végéig. A színpadon mindenki azt csinálta, amit tud. Az énekes énekelt, a táncos táncolt,
aki mindkettõt, az mindkettõt. Akik meg legjobban tudtak, azok lettek a fõszereplõk: Jézus – Balla
Barnabás, Júdás – Berényi Kristóf. A nõi fõszereplõk énekhangban talán még jobbak is voltak (Mol-
nár Zsófi, Opál Kinga, Gál Sára). Meg élõ kulisszának a zenekar, akik zenéltek, mikor kellett. Live
music. Nem is akárhogyan és egész elõadás alatt színpadon. A tömegjeleneteknél (egyszerre több,
mint negyven ember a színpadon) mindenki tudta a helyét. A rendezõ megrendezte, volt csapatmun-
ka is – sok közös ötletelés. Elgondolkodtató elõadás kereszténynek is meg hitetlennek is. Elérte a cél-
ját, mi többet akarhatnánk. A végén volt ám standing ovation (állótaps), nagyon megérdemelték.

Az este az esztrádteremben folytatódott. A meghívón szerényen „fogadás, volt esztrádosok fellé-
pése, szórakozás“ volt feltüntetve. A valóságban meg „lakodalom“, éjfél után egyig tartó nosztalgia-
mûsor, zene, tánc – elvégre csupa esztrádos volt a teremben. Zenélt a Bendõ-zenekar, fellépett
a kisKacaj néptáncegyüttes, Sárkány Mónika összeszedte egy fellépésre az õsKacajt, õk meg feltur-
bózták az egész bulit. Jöttek az énekesek – a Molnár család nõtagjai, Deák Zoli és persze Renczés
Viktória. Az õ éneke alatt bizony csend lett a teremben. Szólóének a mûsor végére? Fogalmazódott
meg az alig hallható kérdés. De nem! mert jött a meglepetés. Az Idõrablók néven összeállt alkalmi
nosztalgiazenekar a volt esztrádosokból egy vendéggitárossal. Ének Kovács Tibor, billentyûs Rózsa
Sándor (a Terra olvasói eReS rocktörténetíróként ismerik), basszusgitár Kovács Szilveszter, dob Patócs
László. Jöttek a régi slágerek és ekkor már igazán fergeteges volt a buli.

Állítólag a jó lakodalomhoz jó bor, jó zene, jó kaja kell. Ez itt mind megvolt. Borok ,mert volt vagy
hatfajta, a peredi Darázsvinbõl (Darázs Zsolt) kiváló minõségben, a cateringet az iskola és a szülõi
munkaközösség vállalta, az ételek elkészítését az iskola konyhája, a felszolgálást a diákok. Ennyi ven-
dégnél ez órási feladat, a gimnázium ezt is magas színvonalon oldotta meg.

Ha az olvasók közül netán valaki azt gondolná, hogy a gimnazisták csak „komédiáznak“, annak azt
ajánlom, lapozzon bele a gimnázium 2018-19-es évkönyvébe. Az iskola 268 diákja közül 172 kitünte-
téssel megfelelt, 74 jelesen megfelelt (a maradék 22 is megfelelt). A „legrosszabb“ osztályátlag 1,55,
a legjobb 1,04! A 62 érettségizett diákból 52-en jelentkeztek egyetemre, valamennyiüket felvették.

A gimnázium minden ötödik diákja a Tsízió Diákszínpad tagja, ha hozzávesszük a Kacajt és
a Manócskát, lehet hogy már minden harmadik diák színpadra áll. Rekord a nem mûvészeti iskolák
között?

Dehát miért érdemes errõl írni? Elsõsorban azért, hogy tudjuk, mink van. Ha éppen nem jár gyere-
künk a gimibe, akkor is. Mert, mint említettem, a Galántai Kodály Zoltán Gimnázium a galántai és
sellyei járás egyetlen magyar gimnáziuma. Ahol 55 éve szervezett kultúrmunka folyik. Másodsorban
azért, mert tanulságos történet. Látjuk az összefogást, a csoportok tudnak együtt élni, kialakulnak
a szellemi hidak, van keresztény-keresztyén meg demokratikus szellemiség is,  a diákoknak is megvan
a  fóruma és mindez magyarul. A gimiben ez mûködik. Ezeknél a zöldeknél (és kicsit megdõlteknél)
miért nem? Mi a különbség? A fejlõdés. Folyamatos fejlõdés. 55 éve. Itt bent nem lehet négyévente
ugyanazokkal a szereplõkkel eljátszani ugyanazt a történetet egyszer bohózatként, másszor tragédia-
ként. Bent a gimiben–errõl már volt szó – mindenki azt csinálja, amit tud. A folyamatos fejlõdés
folyamatosan hozza az eredményeket, nem kell hozzá 55 év. Minden résztvevõ azon gondolkodik,
hogy hogyan lehetne még jobban. Nem négyévente. Folyamatosan.

Szép este volt, igazi ünnep. Köszönjük, hogy ott lehettünk.
Gaál Joska
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Ha táncol a parázs
A  Gyõri Antológia Irodalmi és Mûvészeti Alkotó Közösség (GYAK) a 19. Gyõri Könyvszalon prog-

ramjaként november 15-én pénteken, 17 órai kezdettel tartotta a Gyõri antológia 20., jubileumi köteté-
nek ünnepi bemutatóját a gyõri könyvtár Kisfaludy Károly Könyvtárának második emeleti rendezvény-
termében.

Bevezetésképpen Csáky Anna Ha táncol a parázs címû verse hangzott el, melyet Szigeti Endre – az
alkotóközösség tagja – zenésített meg és adott elõ. A rendezvényt Csáky Anna, a GYAK vezetõje nyitot-
ta meg, köszöntve a vendégeket, közöttük Böröndi Lajos költõt, újságírót, a szél-járás címû folyóirat
alapító tagját, egyik szerkesztõjét és kiadóját, valamint a bemutatandó könyv iránt érdeklõdõ barátokat,
ismerõsöket, irodalom- és mûvészetkedvelõket. (A szél-járás történetérõl is olvashatnak az antológiá-
ban. A szerk.)

Megnyitóbeszédében Csáky Anna a 20. antológiakötetrõl ejtett néhány mondatot, kiemelve a borító
szépségét és a könyv üzenetéhez méltó voltát:

„A fekete borító alján narancs-vörös lobogó tûz parazsán táncoló, sárga színben pompázó alakokat
látni: egy férfit és egy nõt, feljebb egy kisváros itt-ott felvillanó éjszakai fényeit, felül pedig a talányos zöld-
narancs gyûrûvel körülfont halványsárga teliholdat, mely aranyhidat sugároz az alatta elterülõ tóra. A kép
Molnár György munkája. ...

A 335 oldalas könyvben a jó minõségû fekete-fehér lapokon költõk, írók mûvei olvashatók, és 61 alkotás
(festmények, kerámiaszobrok, textilmunkák, fafaragványok, érmék, fotók) színes képei láthatók, három
külön fejezet pedig Kilátó, Vendégünk, Pályázóink írásaiból címmel az antológiások gyümölcsözõ kapcso-
latait tükrözi. A Gyõri Antológia 2019 méltóan képviseli az alkotóközösség egyre magasabb szinten folyó
mûvészi tevékenységét.”

Csáky Anna ismertette azt az utat is, melyet az antológiaközösség tett meg, míg az általa évenként
kiadott közös könyv elérte a ma látható formáját:

„Az elsõ kötet tíz költõ száz versével 2000-ben jelent meg Sárai Anikó költõ szerkesztésében. Az évenként
kiadott újabb könyveket a Gyõri Könyvszalonon, ünnepi bemutatók keretében vehették kezükbe az olva-
sók. 2005-ben, Sárai Anikó halála után Csáky Anna vette át az antológia szerkesztését, bõvítve a szerzõk
számát, mûfajilag gazdagítva a könyvet. 2009-ig csak a könyv borítója volt színes, egy-egy gyõri nevezetessé-
get ábrázoló címlappal. A belsõ oldalak fekete-fehér nyomással készültek. A szerzõk változtak, de kezdett
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Ma este indulunk a frontra
Felvidékiek naplói és memoárjai a második világhábo-

rúból

A könyv címe egy háborús dal elsõ sora (ezért az idézõjel), jellegzetes
elõadója László Imre, írom ezt a fiatalabbaknak. Halgassák meg, jó beve-
zetõ a könyv olvasásához. A különbség a romantika meg a valóság kö-
zött a könyvben majd elõjön.

Egyet fizet, hétfélét kap (meg egy ráadást). Mert a könyv hét férfi hétfé-
le történetét tartalmazza, hétféle módon megírva. Visszaemlékezés – Dr.
Alt Ernõ (2013), napló – Gaál József (1945), önéletrajz – Juszkó Nándor
(1980),  visszaemlékezés – Kemény József (2010), napló - Ördög István
(1944, 2000), napló – Tóth Béla (1945, 2013), napló – Tuba Lajos (1945,

1989). A ráadás meg Kõrös Zoltán elõszava a szokott minõségben (Muszkaföldön, Nyugati fog-
ságban), mert bizony ez a kötet már a  harmadik könyve. Az elõszó eligazít bennünket a könyvben,

kialakulni egy belsõ mag különbözõ korosztályú és foglalkozású írókból, költõkbõl, képzõmûvészekbõl. A
szerkesztõi munkát egy bizottság (Molnár György, Cseke J. Szabolcs, Gõsi Vali, Rácz Katalin) segítette. A
borítóterveket Molnár György készítette, valamint a belsõ képanyagot is õ állította össze.

2009-ben a város önkormányzatának anyagi támogatását pályázat útján elnyerve a könyv új, végleges
formátumot kapott: mérete nagyobb lett, a színes borítóra a gyõri képek mellé alkotói üzeneteket közvetítõ
címek kerültek, a belsõ oldalakon pedig a képzõmûvészeti alkotások és fotók színes nyomással készültek. A
szerzõk száma megnövekedett, ezáltal a könyv egyre terjedelmesebb, gazdagabb lett. A növekvõ színvonalú
alkotásoknak és a Palatia Nyomda kitûnõ nyomásának köszönhetõen a Gyõri antológia kiemelkedõ ki-
advánnyá vált.

Ezzel párhuzamosan a könyv szerzõibõl megalakult a Gyõri Antológia Irodalmi és Mûvészeti Alkotó
Közösség (GYAK), mely azóta is nagy szerepet játszik városunk kulturális életében ünnepi rendezvények,
kiállítások, író-olvasó találkozók szervezésével, egyéni kiadványokkal, egyre bõvülõ alkotói kapcsolatok
létesítésével. Ennek köszönhetõen 2017-ben városunk önkormányzata Gyõr Mûvészetéért díjjal tüntette ki a
közösséget.”

A bemutató mûsora méltó volt az ünnepi eseményhez. A kivetítõn látható volt a GYAK logója, felhíva
a figyelmet az antológia 20. kötetére, a Gyõr Mûvészetéért díjat igazoló oklevél, majd a 20. antológia
címlapfotója és egy válogatás a könyv színes festményeibõl, kerámiaszobraiból, textilmûveibõl, fotóiból
(Ámonné Tóth Éva, Gaál András, Gõsi Ferenc, Harmatiné Péter Kati, Horváth György, Kulcsár Nár-
cisz, Lebó Ferenc, Molnár György, Németh Gizella, Várnagy Katalin, Vehofsics Erzsé-
bet, valamint Szarka Fedor Guido alkotásai).

Az irodalmi mûsor (benne a felolvasandó mûvekkel, zenei betétekkel, a szerzõk és elõadók neveivel)
szintén látható volt a kivetítõn. Az írók, költõk (Bogár Erika, Boros Bálint, Csáky Anna, Cseke J.
Szabolcs, Gõsi Vali, Eörsy Varga Nóra, Kecskés Rózsa, Kozák Ágnes, Nagygábor Margit, Olasz Valé-
ria, Rácz Katalin, Szigeti Endre, Varga Lajos, Vehofsics Erzsébet) elsõsorban saját mûveiket olvasták
fel, de Gõsi Ferenc fotós is ott volt a közremûködõk között. A zenei betéteket Szigeti Endre szolgáltatta,
saját megzenésítésében, gitáron adva elõ Ady Endre Harc és halál, valamint Radnóti Miklós Ha rám
figyelsz címû versét.

Molnár György, a GYAK tagja
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az adatközlõk között is, meg az akkori világban is.  Léva, Deáki, Szeszta, Érsekújvár, Losonc, Vilke,
Komárom – a szerzõk származási helye felöleli az  egész Felvidéket és történeteikbõl kitûnik, nem
mindegy, hová gondolnak „haza“. Tartalékos tiszti iskola tüzére, civil gimnazista, sorkatona, páncél-
törõs zászlós, tüzér, hadikórházi katona, hadikórházi civil alkalmazott – ami a közös bennük, az az
íráskészség, a különbözõ fokú, de szerintem mindegyiküknél meglévõ írói ambíció, esetenként a csa-
lád, az utódok aktivitása a közzétételnél, e könyvön kívüli korábbi megjelenésnél.

Napló és napló között szemmel is látható  nagy különbségek vannak. Van, akinél egy nap belefér
az elején két szóba vagy egy gondolatjelbe, szerencsénkre az alkotó is fejlõdik és eljut a gondolatjel-
tõl a napi kerek történetekig. Van napi rendszerességû, tényszerû napló (Gaál József), van „szaka-
szos“ napló, hetenként, íráslehetõségenként írva (Ördög István), van „keretes“ napló, ahol az esmények
véleményezése nagyobb teret kap, mint az esmények leírása (Tóth Béla – õ egyébként elég bõbeszé-
dû, legalábbis a többiekhez képest), van „többszintes“ napló –a naplóíró, kórház, város, koszt –
(Tuba Lajos). És persze kalandregényszerû önéletrajz (Juszkó Nándor). Hát kell ennél többféle
írás egy „háborús“ könyvben? Pláne, ha tényleges harcokról nem annyira sok szó esik bennük.
Viszont össze lehet hasonlítani két tüzér vagy két hadikórház sorsát, mind a hetük estében pedig
a szálláskörülményeket, az ellátást (a hadseregben is és a fogságban is), a személyi adottságok
kihasználását, a testi-lelki változásokat – ha úgy tetszik, a testi leépülést és a lelki felépülést, mert
a túléléshez, hazatéréshez kellett lelkierõ. A hetek egyike sem volt kallódó ember, igyekeztek ke-
zükbe venni a sorsukat. A naplóikból kitûnik, hányszor múllott a szerencsén, a véletlenen, vélet-
lenek sorozatán az életük . (Pedig „véletlenek“ nincsenek, Isteni Gondviselés van.) Megdöbbentõ
jelenet, mikor az orosz kiskatona valahol Romániában fölszállít a fogolyvonatra egy éppen kéznél
levõ román férfit, persze fegyverrel  noszogatva õt, csak azért, hogy meglegyen a létszám. Eldöntöt-
te egy ember sorsát. Hány emberi sorsról döntöttek az orosz lágerek õrei? Vagy a könyvben elõfor-
duló magyar katonai egységek tisztikarainak értelmetlen döntései? Egy könyv történetei alapján
össze lehet hasonlítani a muszkaföldi fogságot a nyugati fogsággal, sõt a nyugati fogságon belül az
amerikai, angol vagy francia fogolytáborokat. Volt különbség. Abban is, hogy hol mennyit ér az
ember. Nemcsak a hadifogoly, hanem a civil helyi lakos vagy a katona.

Kinek ajánlom ezt a könyvet? Mint a Muszkaföldönt is, azoknak, akik rózsacsokorral várják az
orosz motorosokat. A horthystáknak meg royalistáknak. A rendes emberek közül  legfõképp a min-
denféle rendû, rangú, szakú oktatónak (elsõsorban persze a történelemtanároknak), a könyvtáros-
oknak (mert ott a helye a falu könyvtárában), a polgármestereknek – hátha még nem késõ meg-
menteni, följegyezni a hasonló történeteket a saját falujukból. Meg az „érintetteknek“, és ez bi-
zony elég nagy tömeg. Mert a legtöbbünknek az apját, nagyapját, dédapját  megérintette (többnyire
jól odavágta) a háború.  Akik vagy elmesélték, vagy nem. Akik vagy leírták, vagy nem. Ha igen, itt
az összehasonlítási alap. Ha nem, végre lehet olvasni hasonló sorsokról. Vagy olvassa el csak azért,
mert szeret olvasni – ez a könyv a jobb kalandregények közül való.

Mi a közös a hét történetben? Mind a heten túl akarták élni. Mind a heten haza akartak jönni.
Egyikük sem adta fel a reményt, a hitet meg efféle régimódi dolgokat.

Egy személyes megjegyzés a végére: A naplóíró Tuba Lajos fia, Lajos és a naplóíró Gaál József
fia József a galántai múzeum udvarán találkoztak elõször 2018-ban. Lajos aranyat mosott, József
meg sört fõzött. Jól elvoltak együtt.

Véletlen?
Kõrös Zoltán: „Ma este indulunk a frontra...“

(Felvidékiek naplói és memoárjai a második világháborúból)
Gaál Joska
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Egy tartalmas életút összegzése
Deák Ernõ „Útkeresés a jövõbe” címû kötetérõl

Nyolcvanadik éve felé járván az ember már többet néz hátra, mint elõre.
Úgy véli, hogy eljött a számvetés ideje. Ezért is viseli Deák Ernõ könyve a
„Betakarított tanulmányok, értekezések, értékelések” alcímet. Férfiasan meg-
vallom, hogy amikor kezembe vettem a 908 oldal terjedelmû, vaskos kötetet,
kissé megrémültem. Gondoltam, átlapozom, itt-ott beleolvasok a könyvis-
mertetõk jól bevált módszere szerint, de nem eresztett el. Végig kellett ol-
vasnom, mert minden sora lekötött, különösen a történelmi tárgyú írások. A
betakarított termés ugyanis nemcsak nagy terjedelmû, sokrétû és változatos
témájú, tudományos igényû tanulmányokból, értekezésekbõl áll, hanem ve-

gyes tárgyú, magyar nyelven megjelent újság- és folyóirat cikkekbõl, elõadások publikálásra fésült
szövegeibõl is. A kötet mottója a magyar nemesség jelmondatának elsõ része „Extra Hungariam”,
ami itt azt jelzi, hogy az írások Magyarországon kívül, Ausztriában születtek. Gyorsan megjegyzem,
hogy a kötet nem tartalmazza Deák Ernõ minden magyar nyelvû publikációját, hiszen nem volt célja
valamennyi újbóli közzététele. Kimaradtak a könyvbõl azok a német nyelvû – többnyire magyar
témájú – tanulmányok is, amelyeket a Bécsi Tudományegyetem és az Osztrák Tudományos Akadé-
mia kutatójaként készített. Szakmai munkájának e kettõsségén kívül Deák Ernõ egész életét is ez a
sajátosság jellemezte: „A kettõsség nyomta rá bélyegét éveimre: egyrészt a szétszóródásban összegyûjte-
ni, közösséggé alakítani, szervezni a nyugaton, elsõsorban Ausztriában élõ magyarokat, másrészt táv-
latokat, célt keresve megfogalmazni azokat a gondolatokat és elveket, amik  cselekedeteink, célkitûzé-
seink szellemi hordozóiként eligazítókként, irányelvekként csapódtak le írásban.” (10. p.) Már az 1960-
as évek elsõ felétõl is találunk írásokat a kötetben különbözõ periodikákból (Egyetemi Ifjúság, Össze-
fogás, késõbb a müncheni Nemzetõr, a bécsi Magyar Hírmondó, integratio, Bécsi Napló stb.), továb-
bá elõadásokat, vitaindítókat, történelmi tanulmányokat, közéleti szösszeneteket, ünnepi beszéde-
ket, esszéket stb.

Maga a könyv öt fejezetre tagolódik, elõttük - bizonyára nem véletlenül – egy terjedelmesebb írás
fontos mondanivalót közöl „Magyarságunk európai szembesítése” címmel, amely eredetileg az „Eu-
rópa” – Club 1972. évi újjászervezõ közgyûlésén hangzott el 1972-ben. Bevezetõ mondata a szabad
magyar rádió utolsó üzenetét idézi 1956-ból: „Európáért halunk meg!”. Az európai kultúra kialaku-
lásának vázlatos áttekintése után szerzõnk arra a következtetésre jut, „… hogy magyarságunk az
Európa-gondolat további hûséges szolgálatán áll vagy bukik.” (19. p.) Továbbá: „Magyarságunk zálo-
ga európai szellemiség, ha ennek kialakításán dolgozunk, elsõsorban önmagunknak teszünk vele szol-
gálatot.” (20. p.) A bevezetõnek szánt írásnak ez a gondolata vezérelvként húzódik végig a kötet
különbözõ mûfajú írásain, mindig megerõsítve Deák elkötelezõdését az „európai gondolat” iránt.

A gyûjteményes kötet elsõ fejezete a „Magyarok Ausztriában: megfigyelések, mérlegelések” címet
viseli. Néhány – bõséges forrásanyagra támaszkodó – tanulmány foglalkozik itt a burgenlandi õsi
magyar települések nemesi családjaival, a IV. Bélától betöltött védõ szerepükkel, a magyar határ
középkori változásaival, Mátyás király bécsi terveivel, tevékenységével. Statisztikai adatokból, sze-
mélyes tapasztalatokból és megfigyelésekbõl táplálkozik annak a folyamatnak a leírása, amely a
burgenlandi magyarok helyzetérõl, a kisebbségi sors ellentmondásairól, a hagyományok fokozatos
feladásáról tudósítja az olvasót. Több írás foglalkozik az 1956-os ausztriai magyar menekülthullám-
mal, az ausztriai magyarok iskoláival, szervezeteivel, a különbözõ korokban Ausztriába települt
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magyarok rétegeinek jellemzõivel, a köztük lévõ feszültségekkel, s az osztrák honosságú magyarok
népcsoportként való elismertetéséért folyó harccal. Egészen napjainkig kísérhetjük figyelemmel
annak az elitnek a harcát, amely az ausztriai magyarok összefogásáért, közös érdekeiért, sorsának
alakításáért folyt, s ebben a mindenkori magyarországi helyzetre is tekintettel kellett lenni. Hitre,
kitartásra és az ügy iránti elkötelezõdésre volt szükség ehhez. Errõl tanúskodik például a „Van-e az
ausztriai magyaroknak jövõjük?” címmel a Bécsi Napló 2010. 4. számának cikke: „Lehet, hogy bárki
magasabb erkölcsi megfontolásból mégis cselekszik, de nagyon fékezõ és fárasztó, amikor nem hittel,
bizakodóan, ereje teljében cselekszik valaki, hanem magasabb szempontokat emlegetve emeli tekinte-
tét az égre, különben minden további lépéstõl elriasztja a valóság…

Az ausztriai magyaroknak van jövõjük: ez az élet parancsa, ezért természetes is. De ezt akarni is kell
és következetesen, összehangoltan cselekedni érdekében.” (155-156. p.)

A legnagyobb érdeklõdéssel és élvezettel Deák Ernõ könyve „Történelmi útbaigazítás” címû leg-
terjedelmesebb fejezetének darabjait olvastam, hiszen történészi tudományos munkásságának im-
ponáló, magyar és német nyelvû forrásanyagra támaszkodó tanulmányaiban sajátos megközelíté-
seket, következtetéseket találtam. Azért is érdekesek ezek az írások, mert ugyan a magyar történe-
lem eseményeirõl, jeles szereplõirõl szólnak, de mindig kitérnek a két szomszéd – Ausztria és Ma-
gyarország – viszonyára, érintkezési pontjaikra, érdekeik védelmére. Eredetileg a Pécsi Tudomány-
egyetemen tartott elõadásra készült a most itt teljes szöveggel közölt „A soknyelvû ország mint Szent
István-i örökség” címû tanulmány, amely általában a történelmi tudatról, s a múltnak a magyarság
közösségi tudatában elfoglalt sajátos helyérõl értekezik, majd Szent István emlékezetét kíséri végig
a magyar századokon Anonymustól Werbõczin, Szekfû Gyulán és Molnár Eriken át a mai magyar
történészekig. Útbaigazítást kapunk arról is, hogy miként értelmezzük Szent Istvánnak a hazánkba
betelepült idegenekrõl szóló tanítását. A magyar múlt legendás alakjairól szólnak a Szent László
királyról, II. Rákóczi Ferencrõl, Kossuthról és Széchenyirõl készült magvas írások. Ezekbõl a tör-
ténelmi alakok cselekedeteinek megidézése mellett megtudhatjuk e tettek mozgatórugóit, politikai
elvi alapjait is és ezek hatását a késõbbi korra. Deák többször a gondolattal egyet értve idézi az
1890. évi népszámlálás eredményeit közlõ kötetbõl: „… a mai magyarság nem ázsiai alakulás, ha-
nem európai produktum, a hazánkban lakó népfajok vegyülékébõl elõállott nemzet.”(287. p.) Ma is
aktuálisak szerzõnknek II. Rákóczi Ferenc születésének 300. évfordulója kapcsán írt mondatai: „Az
emlékezés ünnepélyessége általában a közömbösség leplezése. A gyártott pátosz eleve torzít, s ezért
inkább ellenszenvessé, mint vonzóvá teszi a történelmi hõsöket …  Szerves kapcsolódást kell keres-
nünk …” (296. p.) Komoly tanulságokkal szolgál a „Széchenyi és Kossuth hatása a nemzeti tudat
alakulására” címû tanulmány, amely a Sankt-Gallen-i krónikától Galeotton és Bonfinin át Szekfû
Gyuláig tekinti át a magyar alkatról, vérmérsékletrõl szóló véleményeket, s a címben jelzett két
politikus különbözõ személyisége, mûveltsége, lelki alkata és politikai nézeteik összefüggéseit. Ko-
moly kritikát mond Deák az 1980-as évekbeli magyarországi állapotokról: „A mai Magyarországon
az önálló cselekvés maximális korlátozásán túlmenõen a hatalom által kisajátított tömegtájékoztató
szervek és kiadók segítségével a nemzet annyira kiszolgáltatott állapotba került, hogy még gondolati és
lelkiismereti szabadsága is veszélyeztetve van.… Egyedüli vigasz: a nemzet lelkiismerete továbbra sem
azonosítható a lelkiismeret börtönõreivel.” (359. p.) Nem maradtak ki e fejezetbõl a magyar történe-
lem olyan jelentõs sorsfordulói,  mint az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc, a kiegyezés,
Trianon, az 1944. okt. 15-ei kiugrási kísérlet, 1956. Megszívlelendõ gondolatokat találunk a szom-
széd népekhez való viszonyról, az osztrák-magyar együttélésrõl, a kis népek egymásra utaltságáról
és a települési autonómia szerepérõl hazánk történelmében. Deák Ernõ Csaplovics Jánost idézi:
„Magyarország Európa kicsiben”, s egyúttal hitet tesz a pluralizmus és a sokszínûség mellett. Akár
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szórakoztató, színes anyagnak is tekinthetnénk - de nem ilyen szándékkal íródott - a „ Jó kedvû,
virgoncz emberek …” címû tanulmányt, amely két XIX. századi kiadvány alapján (Magyarország kis
tüköre… 1816.¸ Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapotja
… I-VI. kötet. Pest, 1836-1840.) tekinti át Magyarország népeinek jellemzését a magyarok, széke-
lyek, szászok, oláhok, oroszok, örmények, bolgárok, görögök, zsidók, cigányok, németek, szerbek,
szlovákok és horvátok tulajdonságairól. Itt bõven van tere az elfogultságok, ellenszenvek és rokon-
szenvek bemutatásának. 2002-ben ezzel zárta írását a történész: „Hogy mennyire halálosan komo-
lyan vették a nemzetiségek azt, ahogy a magyarok kezelték õket, megmutatkozott Trianon tragédiájá-
ban. Nem ártana az egésznek fordítottját is próbaként szemügyre venni…” (459. p.) Ha elkészülne,
újdonság lenne, és nagy érdeklõdéssel olvasnánk! „Határeset” címmel külön szerepel a könyv végén
a „Moson megye a történeti statisztika tükrében” címû írás, amit én a történeti tematikába sorolnék.
Tanulságos adatsorokat közöl a háromnyelvû (német, horvát, magyar) megye lakosságának nemze-
tiségi összetételérõl a XVIII. századi összeírásoktól az 1910. évi népszámlálásig.

A gyûjteményes kötet 3. tömbje az „Extra Hungariam” címet viseli, s elsõ tanulmányának alcíme
össze is foglalja témáinak lényegét: „Adatok és feladatok a szétszórtságban”. Az itt található kisebb-
nagyobb írások a külföldön élõ magyarokról, a különbözõ kivándorlási hullámokról (1945, 1956,
stb.), összefogásról és ellentétekrõl, az anyaországban és a szétszórtságban élõk mindenkori viszo-
nyáról, a Magyarok Világszövetsége feladatairól, szervezetek és közösségek létesítésérõl, a szór-
vány-magyarok jövõjérõl, az új életforma és a magyar identitás kapcsolatáról, idegenben a nyelv
használatáról, az új életforma mellett a magyarság (szokások, nyelv, kultúra) vállalásáról stb. szól-
nak. Deák Ernõ mély meggyõzõdése, hogy Európának szüksége van a kisebbségekre, s hogy életké-
pes közösségek nélkül nincs nyugati magyarság. Nehéz, de megoldható az új hazában létezés elfoga-
dása és a magyar identitás vállalása. A brazíliai magyarokkal való találkozás gyõzte meg arról: „…
semmi esetre sem mondhatunk le a magyar nyelv használatáról…”, de arról is, hogy „… nem térhe-
tünk ki a magyar nyelv nélküli magyar származásúak befogadása elõl.” (594. p.) Ha valaki a kisebb-
ségi sors élményszerû leírására kíváncsi, melegen ajánlom neki Deák Ernõ önéletrajzát, amely 2016-
ban jelent meg „Az Öreghegytõl a Schneebergig” címmel. Ez a mû meggyõzheti arról, hogy szerzõje
komolyan gondolta: „Kisebbségnek lenni nem sors, hanem feladat.” (537. p.)

Az „Arccal Magyarország felé” címet viseli a negyedik fejezet, amelyben 1956 ausztriai sajtóvissz-
hangjáról, a magyar külpolitikai változásokról, az egyetemes magyarságot érintõ létkérdésekrõl és a
rendszerváltás utáni magyarországi állapotokról olvashatunk elemzéseket. Ez utóbbiak felemássá-
gáról, ellentmondásairól keserû, de tárgyilagos mondatokkal szembesülhetünk. 2005-bõl például az
„Értékek és érdekek. Márciusi töprengés” címû cikkben errõl: „… kitapintható a beidegzõdések féke-
zetlen továbbélése: már nem az a lényeg, kit károsít meg az ember, hanem a mindennapi szinten tovább
burjánzó megkárosítás, tolvajlás, becsapás, lopás.” (657. p.) 2007-bõl pedig így vélekedik a szerzõ: a
magyar társadalomból hiányzik a „… rendet teremtõ erkölcsi világosság.” (641. p.) Az így látom Bécs-
bõl címû – forrással s megjelenési évvel sem jelölt cikkben az összefogásra képtelen magyarországi
politikai táborok, egymásra acsarkodó csoportok láttán indokoltnak látja a magyar társadalom ke-
serûségét, eredménytelenségét,  s azt is, hogy „Egyetértésre való képesség, lelki fölkészültség nélkül
elképzelhetetlen mindenfajta elmozdulás.” (666. p.)

Vegyes, fõleg a szépirodalom körébõl vett témájú írásokat tartalmaz az „V. Az irodalom körébõl”
címû rész. Olvashatunk benne a magyar irodalom ausztriai kapcsolódásairól a XVI. századtól; Köl-
csey lírájának erkölcsi mondanivalójáról, Berda József, Böröndi Lajos, Cseh Károly, Sárándi József
magyarországi; Sulyok Vince, Monoszlóy Dezsõ, Kannás Alajos, a moldvai csángó születésû Iancu
Laura és más emigráns és külföldi írók munkásságáról, Hanák Tibor filozófiai mûveirõl stb.
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Deák Ernõ gazdag tartalmú kötete szerzõjének sokoldalú tudományos és közéleti érdeklõdésérõl
tesz tanúságot. Kitûnik belõle, hogy írója elkötelezett Európa-párti, a magyarság sorsát csak szoros
európai kötõdéssel, a magyar identitás mély érzelmi és gondolati vállalásával együtt tudja elképzel-
ni. Történeti témáit tág idõkeretben tárgyalja, kitérve az elõzményekre, az események és személyek
„eszmei” utóéletére, a hatások elemzésére. Forrásaiban a magyar nyelvû szakirodalom mellett bõ-
séggel használja a német nyelvterület szakirodalmát, új szempontokkal bõvítve az ismert hazai tör-
téneti szakirodalmat. Gyakran idéz filozófiai, irodalmi mûvekbõl is, bár ezek kiemelésében nem
mindig következetes a könyv szerkesztõje, miként a források közlésében sem. Így nem tudjuk meg,
hogy hol hangzott el vagy melyik periodikában, gyûjteményes kötetben jelent meg. „Az 1956-os
menekülthullám Ausztriában” (160. p.), a „Magyar középiskolák, egyetemisták és fõiskolások Auszt-
riában” (119. p.) stb. címû írás, s csak a dátumból sejthetjük, hogy az „Emlékezés Szent László
királyra” Mosonmagyaróvárott hangozhatott el 2010-ben a Szent László ünnepségen. Deák Ernõ
élvezetes, olvasmányos stílusban, tényekkel, idézetekkel, tárgyilagosan fejti ki mondanivalóját. Köz-
életi témájú írásaiban õszintén ír a nehézségekrõl, széthúzásról, bajokról; következetes a célok,
feladatok megjelölésében; keserû tud lenni, de fásult, pesszimista nem. A közösség ügyeirõl szólva
sokszor élesen kritikus, de aggodalom és felelõsségérzet hallatszik ki munkáiból. Igazi szabadgon-
dolkodó, távol tartja magát a napi politikától, elõnyökért sem hajlandó elfogultságra, megalkuvásra.
Gondolatait mindenkinek ajánlom, aki vele közösen akar foglalkozni a magyarság múltjával, jelené-
vel, jövõjével.

Tuba László
(Deák Ernõ: Útkeresés a jövõbe. Betakarított tanulmányok, értekezések, értékelések. Szerkesztette

Böröndi Lajos. Feketeerdõ, Mosonvármegye Könyvkiadó, 2019. 908 p.)
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vány kuratóriumi elnöke (Pécs) • Böröndi Lajos költõ (Feketeerdõ) • Csáky Anna költõ (Gyõr) •
Csordás Ádám ny. egyetemi tanár (Innsbruck)  • Deák Ernõ történész (Bécs/Wien) • Gaál Joska
mérnök (Vághosszúfalu/ Dlná nad Váhom) • Gál Sándor költõ (Buzita/Buzica) • Görföl Jenõ
helytörténész (Bratislava/Pozsony) • Iró Erzsébet tanár (Éberhard/Malinovo)• Kerék Imre költõ
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