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Határok nélkül

Folytatás az 1. oldalról

Amikor e sorokat írom még csak készülünk Hús-
vétra, az ünnepek ünnepére.

Szép, hogy tavasszal van, de több, mint a tavasz, 
az új élet fakadása.

Újjászületés, megújulás, az örök élet reménye 
és távlata…

Mindaz, amit teszünk, tehetünk, ajándék: ima, 
lemondás, áldozat, jótékonykodás, lelki elmélyü-
lés – nem a mi teljesítményünk, hanem Isten által 
felkínált lehetőség, végső soron ajándék. 

Az embert próbáló idők, a több mint egy éve tartó 
járványhelyzet miatt úgy tűnik, mintha vesztesek 
lennénk. De a sok-sok nehézség ellenére is látni kell, 
hogy folyamatosan ajándékokban, meglepetésekben 
van részünk. Kapcsolataink, amelyek a távolból is 
élnek, az értékek, őseink felértékelődő hagyománya, 
az újdonság, amire most bukkanunk rá, és végül 
lelkünk mélyének csendje, ahol Istenre találunk.

Böjtelő, Böjtmás hava, mint minden évben a 
Nagyböjt ideje, a Szent Negyven Nap. A hosszát az 
adja, hogy Jézus is 40 napig böjtölt. De nem csak 
az tartott 40 napig.

A Mózes által küldött hírszerzők Kánaán földjét 
is negyven nap alatt járták be, és miután az orszá-
got kikémlelték, visszatértek Mózeshez és Áronhoz. 
(Szám 13, 25). 

Nekünk is 40 nap adatik évente, hogy mintegy 
kiemelt módon, különleges lehetőséget kapjunk, és 
kicsit betekintsünk az Ígéret földjére, a Mennyor-
szágba. Odajutni, megismerni annak szépségét és 
örömét csak az ima, az áldozatok, a felebaráti sze-
retet által lehet. Jézus tanítása, az Ő testi és lelki 
szenvedései, az azokban való elmélyülés által. Ha 
megismerjük, megszeretjük és komolyan vesszük az 
Isten Országát, amely elközelgett, karnyújtásnyira 
van, akkor részei lehetünk és jelenvalóvá tesszük 
ebben a világban.

Szoktuk mondani valamire, amit ki kell várni, 
hogy „kiböjtöljük”.

De az igazi értékek nem ilyenek. Sem a termé-
szetfeletti, sem az evilági értékeket nem lehet egy-
szerűen kivárni. Sem azt, hogy elérjünk valami 
személyes teljesítményt, sem azt, hogy többek 
legyünk, hogy képesek legyünk valamire, sem a 
megigazulást, az üdvösséget, sem azt, hogy kien-
gesztelődjünk, hogy egy probléma megoldódjon – 
magától egyik sem fog megtörténni. Hasonló mó-
don a közösségi értékeket, a békét, az egységet, az 
összetartozást sem lehet kivárásos taktikával elérni.

Illetve ezeket szó szerint kiböjtölni kell, azaz 
önmegtagadással, áldozatokkal, imával, jócseleke-
detekkel megteremteni, megvalósítani a jót.

Isten arra hív, arra tanít minket, hogy úgy sze-
ressük egymást, ahogyan Ő szeret minket, hogy 
az Ő szeretetével szeressünk. Ez pedig a szabad, 
kölcsönös, feltételek nélküli, irgalmas, együttérző, 
áldozatos és örvendező szeretet.

A mindvégig elmenő szeretet titka, amely nem 
ismer határt, amely előtt nincs akadály - a teljes ön-
átadás, amire Jézus példát adott, és számunkra utat 

Közös Húsvétunk (f)elé
mutatott. Nemcsak meghív, vagy küld, küldetést 
ad, hanem lehetővé is teszi számunkra. Nem kér 
lehetetlent. Azt várja, hogy ne féljünk se a magunk 
kicsiségétől, sem a rossztól, higgyük és akarjuk a 
jót… Erőt, eszközöket is ad hozzá…

Így tudjuk megváltoztatni a világot, miközben a 
változást, változtatást magunkon kezdjük.

Mindent azért kapunk, hogy az emberi és ter-
mészetfeletti értékekben előre jussunk. Mindezek 
összekötnek minket, és mégsem uniformizálnak, 
nem veszik el szabadságunkat.

Olyanok vagyunk, mint a hegymászó társak, a 
kötéllel egymáshoz kapcsolt csoport együtt mászó 
tagjai… Figyelünk egymásra, felelősek vagyunk 
egymásért, segítenünk kell egymást.

A Szent Negyven Napban különösen is olyan, 
mint egy nehéz falszakasz, az utolsó erőpróba az 
idei „csúcstámadás” során. A cél, a csúcs, a Feltá-
madás ünnepe. Hogy Húsvétot a maga teljességében 
ünnepeljük, s hogy annak minél inkább átadhas-
suk magunkat. Magunkra és egymásra is figyelni 
egyszerre a személyes kapcsolatainkban. Nemcsak 
magunk és nem is csak a másik miatt, hanem azért, 
hogy a Jó, az Igaz, a Szép erősödjék. Hiszen ezeket 
az emberi kapcsolatokat is azért kapjuk, hogy meg-
érjünk az Isten Országára, kiegészítsük – a magunk 
módján – azt, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik 
és megjelenítsük – megint a magunk egyedi sze-
mélyiségének megfelelően – a megváltás örömét. 
Hogy megtegyük, amit csak mi tehetünk meg, ön-
magunkért, másokért, családért, nemzetért, Egyhá-
zért, az emberiségért. Nagy szavaknak tűnnek, de 
van amit – itt és most – csak mi tudunk megtenni. 
Felelősségünk van és kiemelt jelentősége annak, 
amit teszünk, és amit nem teszünk…

Összességében a húsvéti kiemelt időszak, több 
mint 3 hónap, Nagyszerdától Pünkösdig tart. Úgy 
tűnik hosszú idő, de hamar elszalad, és amire nem 
készülünk, amit nem teszünk meg haladéktalanul 
és vonakodás nélkül, az könnyen elmarad.

6,5 hét készület, amikor gyengeségeinkre, hiá-
nyosságainkra figyelve igyekszünk javítani és má-
sokat is segíteni ebben, aztán pedig 7 hét az öröm, 
az ünneplés ideje. A kétfajta időszak illetve lelkü-
let feltételezi, és jól kiegészíti egymást. Ha esetleg 
a készület még nem is, de legalább a Húsvét utáni 
öröm legyen erősítőnk, lelkesítőnk a jóra.

Ez az út mindenki előtt nyitva áll.
Aki csatlakozik, aki nem csak csodálkozva – 

szörnyülködve? - nézi a hegycsúcsra indulók bátor 
csoportját, aki maga is elindul, elmondhatja „ki-
rályi” többesben:

Minden a miénk, mi pedig Krisztuséi vagyunk 
(1 Kor 3,22–23). A meg nem értetté, az elutasítot-
té, a halálba indulóé, a mindvégig hűségesé, de a 
győztes Királyé.

Bármelyik fázisban is talál minket a vele való 
közösség, Ő változtatja meg bennünk és általunk 
a világot.

Varga János, a Pazmaneum rektora

 
A Bécsi Magyar Iskola ezen alkalomból ajánlja verskedvelő diákjainak:  
Rajzoljátok le a számotokra kijelölt verset életkorotok, tapasztalataitok szerint. Mutassátok 
meg, mire gondoltok, mikor  halljátok, olvassátok. Rajzaitokat várjuk egy-egy vers mellé, 
és a díjazást is a rajzokhoz illően szeretnénk megoldani. 
A rajzaitok mérete A/4-es terjedelmű legyen, mint az iskolában. Hogy milyen festéket hasz-
náljatok? Amivel a legjobban bántok, fiatalok, amit szerettek használni.   
A kiírás irodalmi mellékletét, a korosztályokhoz igazodó versek szövegét mindenki a Bécsi 
Magyar Iskola honlapján találja meg (becsi.magyariskola.at).
• Óvodások: Buda Ferenc: Zsebnaptár kicsinyeknek V. 
• Elemisták: Radnóti Miklós: Esti mosolygás 
• Általános iskolások: Várnai Zseni: Őszi napfény 
• Gimnazisták:  Farkas Árpád: Vándor 
Rajzaitok, festményeitek beküldési határideje: 2021 április 30. A névvel és életkorral jelölt 
művek átadhatók tanítóitoknak, leadhatók a szerkesztőségben, munkanapokon, munka-
időben (1010 Wien, Schwedenplatz 2/Top 8), illetve postai úton borítékban. 

Az elbírálás eredményét az iskolai honlapon és előreláthatólag a Bécsi Napló május–júniusi 
számában láthatjátok, a képek legszebbjeit a lap ugyanitt színesben közli.
       LengyeL Ferenc  (tanár, BMI)

Áder János köztársasági elnök a nemzeti ünnep, március 
15. alkalmából kitüntetéseket adományozott.

Kossuth-nagydíj:
Mécs Károly, a nemzet művésze, Kossuth- és Jászai Ma-
ri-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a Magyar 
Művészeti Akadémia rendes tagja. 

Kossuth-díj:
Cseke Péter Jászai Mari- és Nádasdy Kálmán-díjas szín-
művész, rendező, érdemes művész; 
Csíky András Jászai Mari-díjas színművész, a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház örökös tagja; 
Frenák Pál Harangozó Gyula-díjas táncművész, ko-
reográfus, érdemes művész;
Gulyás Gyula Balázs Béla-díjas filmrendező, érdemes mű-
vész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja;
Gulyás János Balázs Béla-díjas filmrendező, operatőr, 
érdemes művész; 
Harsányi Gábor kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, 
író, érdemes művész; 
Keller András Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, érdemes 
művész, a Keller Vonósnégyes alapítója, a Concerto Bu-
dapest zeneigazgatója és vezető karmestere; 
Dr. Lovász Irén népdalénekes, néprajzkutató, érdemes 
művész; 
Nagy Bálint Ybl Miklós-díjas építész; 
Nagy Feró énekes, zeneszerző, dalszövegíró, a Beatrice 
és az Ős-Bikini frontembere;
Párkányi Raab Péter Munkácsy Mihály-díjas szobrász-
művész; 
Szarvas József Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és 
kiváló művész, a bluestól a jazzen át a latin zenéig számos 
műfajt magába foglaló, stílusteremtő előadó-művészete 
elismeréseként;
Turi Attila Ybl Miklós-díjas építész, a Magyar Művészeti 
Akadémia rendes tagja; 
Vári Fábián László Babérkoszorú és József Attila-díjas 
költő, műfordító, néprajzkutató. 

széchenyi-nagydíj:
Dr. Dávid Katalin Széchenyi-díjas művészettörténész, 
művészeti író. 

széchenyi-díj:
Dr. Csanády László orvos-biológus, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia doktora; 
Dr. Dunai László építőmérnök, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja; 
Dr. Halmai Péter közgazdász, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja;
Dr. Karikó Katalin kutatóbiológus, biokémikus, az mRNS 
alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója, a 
mainzi BioNTech alelnöke, a Pennsylvaniai Egyetem 
egyetemi docense, Magyarország számára kivételesen 
értékes tudományos pályafutása során a gyógyszerkuta-
tás és -gyártás területén elért, világszerte kiemelt jelentő-
ségű eredményei, valamint a koronavírus-világjárvány 
leküzdéséhez az első, klinikailag is bizonyítottan hatá-
sos ellenszer kidolgozásával hozzájáruló, korszakalkotó 
munkája elismeréseként;
Dr. Kemény Lajos Ferenc Batthyány-Strattmann Lász-
ló-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagja; 
Dr. Merkely Béla kardiológus, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktora; 
Dr. Mesterházy Ákos Ferenc agrármérnök, a Magyar Tu-
dományos Akadémia rendes tagja; 
Dr. Perczel András okleveles vegyész, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia rendes tagja; 
Dr. Poór Gyula Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, 
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja; 
Dr. Prokopp Mária művészettörténész; 
Dr. Szabó György fizikus, a Magyar Tudományos Akadé-
mia doktora; 
Dr. Szakály Sándor történész, a Magyar Tudományos Aka-
démia doktora, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levél-
tár főigazgatója tudományos pályafutása során a történet-
tudomány területén végzett több évtizedes, kiemelkedő 
jelentőségű kutatói munkája, különösen Magyarország 
1919 és 1945 közötti történelmi eseményeinek, illetve a 
korszak politika- és sporttörténetének kutatásában elért 
eredményei elismeréseként;
Dr. Szovák Kornél Fraknói Vilmos-díjas klasszika-filo lógus, 
középkorkutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, 
Dr. Szöllősi János vegyész, a Magyar Tudományos Aka-
démia levelező tagja.

A Kossuth- és Széchenyi-díj kitüntetettjei

Bérczes Árpád 15,00
Czifra János 30,00 
Farkas Annelene 100,00

Gaál Mihály 10,00
Kaiser József, dr. 25,00
László Zoltán 30,00

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Támogatási akciónk 2002. júniusi beindítása óta – ide értve az Őrség naptárunk révén átutalt adományokat – 

a Bécsi Napló 2020/3. számában közzétett 121.332,13 euró 2021. márcus 20-ig az alábbi támogatással növekedett:

A támogatások eddig befolyt teljes összege 121.692,13 euró. 
Hálás köszönet mindazoknak, akik támogatásukkal lehetővé teszik a Bécsi Magyar Otthon fenntartását, amely  
a legkülönbözőbb rendezvények, társas összejövetelek mellett a Bécsi Magyar Iskolának is otthonul szolgál. 
 Mag. Hollós József elnök Dr. Seidler Andrea főtitkár Tánczos Zoltán pénztáros

Németh Péter okl. mérnök 30,00
Pap Sabine & Katalin 20,00
Veress Taas okl. mérnök 100,00
összesen: 360,00

Ha van igazán nagy generáció hazánk történel-
mében, akkor a 48-49-es nemzedék volt az. Nem az a 
nagy generáció, amely önmagát nevezi ki annak, ha-
nem az, amelyet az utókor tisztel meg ezzel a jelzővel. 

Mégse gondoljuk, hogy közöttük nem voltak ellen-
tétek,  politikai és személyi csatározások. 

A plebejus Petőfi ’48 áprilisában így értékeli az ép-
pen csak hivatalba lépett közlekedési minisztert: „Szé-
csenyi ollyan ember, ki a fogpiszkálókat is Angliából 
hozatja magának, élvén azon szent meggyőződésben, 
hogy a magyar ember hatökör az effélékhez” – veti 
oda a huszonévesek hetykeségével, mivel az meg sem 
nézte, hanem csak továbbküldte egy általa is támoga-
tott gépész találmányát, az egysínű vasutat.

De nem járt jobban a Batthyány-kormány együtt-
véve sem, amelyre a lánglelkű poéta májusban már 
nemhogy a hazát, de még a kutyáját sem bízná.

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

Létrejött a legszélesebb nemzeti összefogás, a nem-
zeti egység. 

A polgári átalakulás kormányának tagjai közül egy 
herceg (Esterházy Pál Antal), kettő gróf (Batthyány 
Lajos és Széchenyi István), egy báró (Eötvös József), 
egy tábornok (Mészáros Lázár), négy pedig  közne-
mes (Deák Ferenc, Klauzál Gábor, Kossuth Lajos és 
Szemere Bertalan).

48-ban – mai kifejezéssel élve – unortodox polgá-
rosodás zajlott: a liberalizmus győzelméhez állami 
beavatkozás kellett, a polgárosodáshoz a nemesség 
önkorlátozása és példamutatása. A nemesség nem csu-
pán jogokat követelt, hanem előjogairól is lemondott.

A nők is kivették a maguk részét, nem csupán fele-
ségként vagy anyaként, de küzdőtársként is. A márciu-
si ifjak között már volt egy színésznő is, Szathmáryné 
Farkas Lujza. Mária főhadnagy, azaz Lebstück Mária 
– álnéven persze – főhadnagyságig vitte a honvédse-
regben. A szabadságharc leverése után Teleki Blanka 
grófnő, a nemzeti-függetlenségi ellenállás szervezője 
és Leövey Klára Kufsteinben raboskodnak.  Kossuth 
Zsuzsannát, aki az első katonakórházakat szervezi, 
emigrációba kényszerítik. 

A hazai zsidóság is magáénak érezte a jogegyenlő-
ség megadása miatt a magyar szabadság ügyét, több 
ezren vettek részt közülük a szabadságharcban.

Forradalom volt-e hát 1848, amelyet az uralkodó 
osztály vezetett? Igen, tartalmában polgári, eszközei-
ben alkotmányos forradalom volt. 1848  március idu-
sán minden magyar egyet akart, s ez az áprilisi törvé-
nyekben kodifikálódott.

Bárány anzeLm

Legyen béke, szabadság és egyetértés!
Mi lesz belőlünk magyarokból? – teszi fel régi barát-

ja kérdését Széchenyi a Pesti Hírlap 1848. április 8-i 
számában? „Mi lenne belőlünk egyéb – így válaszol-
tam derült lélekkel – mint dicső nemzet, mely hamva-
iból kiemelkedve, mikor egész Európa bomladozik, az 
emberiség díszére úgy fog állani most a rend, béke és 
szabadság fölött őrt, valamint hajdanta a keresztény-
ségnek volt védfala.”

1848, a népek tavasza, egy szinte egész Európát 
megrázó láncreakció volt. A nemzeti és a demokra-
tikus követelések kéz a kézben haladtak. A magyar 
arisztokrácia és politikai elit nem akart szakítást 
Béccsel, a nemzeti forradalom vívmányaiból pedig 
minden polgárt részesíteni akart,  nemzetiségre való 
tekintet nélkül.

1848 tavasza, a csodák évszaka, azonban véget ért. 
Ami az ancien regime összeomlásának tűnt, az valójá-
ban csak megingás volt. Amikor az inga visszalengett, 
és sorban buktak el a felkelések, számos országból jöt-
tek hozzánk tovább harcolni a felkelők.  Monti tábor-
nok Itáliából, Bem apó Bécsen át Lengyelországból. 
1849-ben a más nemzetekből érkező „idegenlégiósok” 
a piros-fehér-zöld zászlók alatt a világszabadságért 
küzdöttek. 

A szabadságharc 1849-ben és 1956-ban is elbukott, 
de Botos Miklóst, az orosz cárt egyetlen magyar sem 
hívta be testvéri segítségnyújtásra, magyar nem lőtt 
a magyarra, s Világos után nem kellett felejteni. Hay-
nau pedig kevesebb  embert küldött bitóra, mint Kádár 
János. 

A kivégzettek között ott találjuk a szerb Damjani-
chot, a horvát Knézichet, az örmény Kiss Ernőt, az 
osztrák Pöltenberget, a sváb Schweidelt, a hesseni 
Leiningen-Westerburgot, Peter Giron ezredest, a né-
met légió parancsnokát, a lengyel Woroniecki herceg 
honvéd ezredest.

A részben  nemzeti jogaikat követelő, részben Bécs 
által fellázított szerbek, románok, horvátok, szlová-
kok pedig végül ugyanazt kapták jutalmul a bécsi 
neoabszolutizmustól,  amit mi  büntetésként: a ger-
manizáló centralizációt.

173 év távlatából fel kell tennünk a kérdést: Elébb 
ment-e végül a forradalom és a szabadságharc által a 
haza és a haladás, megkoronázta-e az addig megtett 
utat? Vagy éppen ellenkezőleg: Egy felkészületlen 
nemzet vakmerően dupla vagy semmit játszott, vité-
zül viaskodott és vesztett?

A nemzetnek, ha ’48 őszén nem akart kapitulálni, 
fel kellett vállalnia az önvédelmi háború kényszer-
pályáját. 

1849 tavaszán a magyar honvédség megmutatta 
katonai virtusát, majd a gigászi túlerővel szemben 
azt tette, amit tennie kellett, nem pazarolta a  drága 
életet, amelyet a harcokon kívül a döghalál, a kolera 
is tizedelt. A világosi fegyverletétel nem árulás volt, 
hanem józan reálpolitika, a tragikus valóság tudo-
másulvétele.

De miért is vállalták  magyarok tízezrei  a harcot, a 
száműzetést,  a fogságot, a halált? Ha a közös nevezőt 
keressük dicső elődeinkben, akkor az a nemzeti érdek: 
az, hogy Magyarország magyar és szabad maradjon

Megérte-e a hát a véráldozat? 
A Kossuth-bankó kárpótlás nélküli bevonása és a 

neoabszolutizmusra válaszként adott passzív ellenál-
lás azt is eredményezte, hogy a magyarság nagy része 
közel húsz év hátránnyal indult a beinduló kapitaliz-
mus szabadversenyében.

De győzött-e legalább középtávon a levert szabad-
ságharc a kiegyezéssel és az azt követő látványos fej-
lődéssel, vagy nem érezvén a közelgő földrengés jeleit 
megágyazott Trianonnak, a történelmi Magyarország 
szétesésének és szétverésének? A kiegyezés után a gaz-
dasági felzárkózás emelkedőjén vagy a külpolitika 
lejtőjén haladt-e a nemzet?

Ha a részeredményeket nézzük, a GDP-növekedést, 
Budapest világvárossá fejlődését,  a közös kvóta szá-
mainak elmozdulását, a modernizáció számos jelét 
a vasútvonalaktól az iskolákig, akkor izmosodó ifjú 
voltunk. Ha  a végeredményt, akkor eltévedt utas.

Ha ilyen kiváló és bölcs államférfiakból állt a ve-
zetőrétegünk, akkor miért buktunk el mégis? – tehet-
né(n)k fel végül a kérdést. A válaszunk az, hogy sza-
badságharcunkat a túlerő győzte le, az áldozat azon-
ban nem volt hiábavaló. Nyugaton a magyar név a 
hősiesség és a bátorság szinonimája lett, mint ’56-ban. 
A ’67-es kiegyezés után az ország olyan függetlenséget 
élvezett, mint 1526 óta még sosem, s beköszöntött a 
polgári fejlődés és gazdasági gyarapodás félévszá-
zados aranykora. Ami azonban számos kérdést nem 
tudott megoldani, és a sok eredményt hozó és még 
többet ígérő virágzás tragikus véget ért.

Mégis azt kell mondanom, Trianon nem elhárítha-
tatlan, szükségszerű történelmi folyamat beteljesülé-
se volt, hanem a pillanatnyi körülmények szerencsét-
len találkozása. Lehetséges volt, de nem volt kódolva, 
nem volt elkerülhetetlen.

Mit kell tennünk, hogy most, a XXI. században is 
mindenki meglelje honját a hazában és hazatalálja-
nak azok is, akiket a megélhetés kényszere, a jobb élet 
vágya vezetett idegen országba?

A XXI. század egyik nagy mentális törésvonala a 
maguk megélhetését  bárhol elképzelni tudók és  a 
valahol  otthon lenni akarók között húzódik. 

Ez a konfliktus nem új, nem is speciálisan magyar, 
hanem regionális és globális.

’48-49 az érdekegyesítés nagy, lelkesítő, serkentő 
példája. Arra tanít, hogy vigyázó szemünket vessük 
a dolgos hétköznapokra és figyeljünk a vidékre és a 
végekre. Európába, de mindahányan! – szólított fel 
a harminc éve tragikusan korán  elment Csengey Dé-
nes. Aki a rendszerváltás hajnalán jelképesen lefog-
lalta a Magyar Televíziót, ahogyan  a márciusi ifjak a 
nyomdagépet, hogy szabad lehessen a  sajtó. Az Eu-
rópába igyekvést nem úgy gondolta, hogy mi lássuk 

el jólképzett munkaerővel Németországot és Angliát, 
hanem úgy, hogy egész Magyarország zárkózzon fel 
a Nyugathoz, s hozzuk ide haza mindenki számára 
mindazt, ami ott jó, ami szép, ami nagyszerű.

Mert ahogy a Székelyföld egyik nagy írója mond-
ta, „azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon 
legyünk benne”. Ez a valahol nem azt jelenti, hogy 
akárhol. A forradalom azért tört ki, hogy otthon, a 
hazánkban lehessünk otthon.

Egy szárnyát bontogató, emelkedő nemzet tagjaiként 
tudjuk, tudnunk kell, hogy ez az út, ez a verseny hosszú 
lesz és fáradságos, de megéri benevezni, mert utána mi is 
elmondhatjuk majd, hogy „jó mulatság, férfimunka” volt.

Megvan hozzá a jogunk, hogy a saját utunkat jár-
juk. Megvan a hitünk abban, hogy igazunk van és 
megvan hozzá az erőnk, hogy végig menjünk azon 
az úton, amely jobb, gazdagabb, öntudatát és önbizal-
mát visszanyert Magyarországhoz vezet.

Legyen béke, szabadság és egyetértés!
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

Ünnepi beszéd az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szer-
vezetek Központi Szövetsége által rendezett megemléke-
zésen Bécsben, 2021. március 15-én. (Erősen rövidített 
változat)

Mélyebben átgondolva, történelmi távlatból is 
megnézve a visegrádi együttműködést, úgy tűnik ne-
kem, mintha az ígéret földjéről értekeznénk. Hány ma-
gyar politikus, hány író, történész, a szellem mennyi 
embere sóhajtott fel a múltban: mennyire hasznos len-
ne, ha Közép-Európa polgárai, politikusai és országai 
végre felismernék igazi sorsközösségüket, s ha nem is 
egyesülve egy ország-entitásban, de legalább szorosan 
együttműködve egymással tudnának nagyobb esélye-
ket biztosítani a térség polgárainak. Ehelyett azonban a 
kompországok sajátságos helyzetébe szorultak, a szűk-
látókörű békeszerződések „elintézték”, hogy gyakori 
érdekellentétek feszítsék őket, mígnem...

    ... mígnem jött egy kezdeményezés, jó három év-
tizeddel ezelőtt, amely megcsillogtatta annak esélyét, 
hogy meg lehet ezt a szerencsétlen helyzetet haladni. 
Túl lehet lépni a versaillesi és a későbbi párizsi béke-
rendszerek által gerjesztett megosztottságokon, és az 
értelmes együttműködés felé tud fordulni a térség.

Kedvező politikai, geopolitikai pillanat, hozzá meg-
felelő történelmi és lelki klíma kellett ehhez.

Az akkori hangulat ünnepélyes volt és bizakodó. 
A szocialista blokk széthullása után mindenki abban 
reménykedett, hogy a volt kommunista vezetésű or-
szágok nagyon gyorsan integrálódni fognak a nyugati 
politikai-gazdasági-pénzügyi valóságba, s ez felemel-
kedést és jólétet hoz majd a térségnek. A három vise-
grádi ország együttműködéséről szóló aláírás amo-
lyan elitklub létrehozatalát jelentette, amely örömmel 
és büszkeséggel töltötte el eme három ország politiku-
sait, polgárait. Utána persze jött a kijózanodás ebben 
az esetben is: ha most visszatekintek erre a három 
évtizedre, hullámvasutat látok. Már 1991 második 
felében betüremkedett a képbe két olyan elem, amely 
nagyban lerontotta az első élményt.

Az egyre növekvő cseh-szlovák feszültségre uta-
lok, amely az ország felbomlásához és a szlovák-cseh 
viszony átmeneti erős megromlásához vezetett. Ma-
gyar-csehszlovák viszonylatban pedig a Bős-nagyma-
rosi vízi erőmű kierőszakolt befejezésére, amely szin-

Visegrádi vívódásaink
tén komoly feszültségeket gerjesztett. Az utóbbi vita 
idővel csendesebb lett, de a cseh-szlovák probléma 
egyre erőteljesebbé vált, s bár a négy ország hivata-
losan is deklarálta a visegrádi háromszög négyszöge-
sítését, ez nem hozhatott valós előrelépést Vladimír 
Mečiar szlovák miniszterelnök politikája miatt. A 
nemzeti köldöknézés megbosszulta magát csakúgy, 
mint az a politizálási stílus is, amelyet folytattak. 

Hogy miért történt ez így?  Amiért Csehszlovákia is 
szétvált. Az 1992 és 98 között hatalmon levő mečiari 
elit amolyan vidékies, primitív világlátástól hajtva 
csak a saját csoportérdekeit látta. Nem akarta, hogy 
a csehek vagy a külföld belebeszéljenek a politikacsi-
nálási módszereikbe, s ez stratégiai hiba volt, hiszen a 
modern emberi együttélés a kooperáción alapul. Dur-
va módszereket alkalmaztak, amely odáig fajult, hogy 
a regnáló szlovák köztársasági elnök fiát egy állami 
szerv, a titkosszolgálat rabolta el és vitte törvényel-
lenesen külföldre. Gátlások nélkül szétlopkodták az 
állami vagyont, saját milliomosgárdát hozva létre na-
gyon megkérdőjelezhető módszerekkel – akik persze 
elherdálták a vagyonokat, majd az első alkalommal 
hátat fordítottak Mečiarnak. Nem utolsósorban csú-
nya magyarellenes politikát is folytattak. 1997-re a 
V4-ek egyik tagja vállalhatatlanná vált – többek kö-
zött szervilis orosz politikája miatt is. Így a NATO-ba 
csak három országot hívtak meg, Lengyelországot, 
Csehországot és Magyarországot, Szlovákiát az ame-
rikai külügyminiszter „fekete lyuknak” aposztrofálta 
Európa közepén. Teljesen leálltak az európai uniós 
csatlakozási tárgyalások is, az ország elszigetelődött. 
Ám jött a fordulat 1998-ban, amelyben a szlovákiai 
magyar választók is komoly szerepet játszottak. Kor-
mányba került az MKP, kormánytag lettem magam is, 
s ilyen pozícióban sokat lehetett tenni a V4-ek együtt-
működéséért is. Látványos eredmények következtek, 
a Mária Valéria-híd felújítása Párkány és Esztergom 

között, számos új határátkelő létrehozása. Javultak 
a gazdasági és a politikai kapcsolatok Magyarország 
és Szlovákia között, s így újabb energiákat kapott a 
visegrádi együttműködés is.

Nemsokára óriási történelmi lehetőség nyílt: Eu-
rópa újraegyesítése. Én akkor kormánytagként fe-
lelős voltam Szlovákia EU-tagságáért. Hogy milyen 
volt akkor a hangulat a visegrádi országok között? Az 
az igazság, hogy mindenkinek saját magának kellett 
megteremtenie országában azt a politikai-jogi-gaz-
dasági-pénzügyi realitást, amellyel bekapcsolódha-
tott az EU életébe. Ez végül mindenkinek sikerült, 
persze nem azonos szinten. Amíg az EU kívülről az 
ígéret földjének tűnt, ahol csupa jó dolog vár minket, 
belülről szembesülnünk kellett napi problémáival is. 
Ez azt eredményezte, hogy rájöttünk, szükség van 
partnerekre, 4 szavazat mindig több, mint az izolált 
1–1. Így új erőre kapott tehát a visegrádi együttmű-
ködés, s az EU-n belül ugyancsak viszonylag hatékony 
lobbicsoporttá vált. Persze vannak olyan kérdések is, 
amelyekben eltérnek a nézetek a csoporton belül. Az 
Orosz Föderációhoz való viszony kérdésében példá-
ul eltérő nézetet vall a lengyel és a magyar politika, 
de szintén eltérőek a hangsúlyok néhány politikai és 
pénzügyi kérdést illetően. S mivel ismerem a cseh és 
a szlovák politikusok nézeteit, el kell mondanom, az 
az igyekezet, amelyet Budapesten néha sejtetnek, 
hogy ez egy politikai blokk is lehet, ellensúlyozandó 
az EU-központ igyekezeteit, soha nem lesz működőké-
pes. A csehek és a szlovákok esetében mindig erősebb 
lesz a fogadókészség a német elvárások iránt, mint 
bármiféle visegrádi elképzelések iránt. 

Budapesti barátaimnak tudatosítaniuk kellene a 
fékező erők nagyságát is, nem szabadna túlértékelni 
a visegrádi együttműködésben rejlő lehetőségeket. 
Persze, értem a néha túlzó magyar hozzáállás moz-
gatórugóit is, hiszen a Trianon óta eltelt száz évben 

néhány évtizedre inkább a magyarellenes, kisantanti 
együttműködés a jellemző. Azt is érzem, hogy mivel 
geopolitikailag Magyarország terül el a legközelebb 
a balkáni régióhoz, egyfajta óvatosság is helyénvaló. 
Nem szabad elfeledkeznünk Churchill intéséről, aki 
azt mondta, hogy a Balkán mindig több problémát 
tud létrehozni, mint amit meg tudunk oldani. Nos, az 
természetes, hogy meg kell próbálni kiaknázni mind-
azokat a lehetőségeket, amelyeket a balkáni közelség 
kínál, ám fontos az európai, közép-európai köldök-
zsinór is, amely Magyarországot a mag-Európához 
köti. Ebből a szempontból is fontos szerepet tölt be 
a visegrádi együttműködés.

A belső, szellemi tartalomra utalva sokan, sok-
szor megkérdezik: valóban létezik-e egyfajta közös 
közép-európai identitás? A magam harminc évnyi 
politikai tapasztalatával azt mondhatom, hogy az 
inkább szellemiség, politikai-kulturális-történelmi 
háttér, mint napi politikai pillér. A napi politika gyak-
ran inkább fékező erővel hat, ez lemérhető az elmúlt 
évek politikai reakcióin is. De a hasonló világlátás sok 
kérdésben kétségkívül létezik. Lengyelországban eme 
entitáshoz sorolhatóak a déli régiók, azok, amelyek a 
Monarchia részei voltak. Magyarország, Csehország és 
Szlovákia is kétségkívül része ennek a mentális-szelle-
mi térségnek, de én ide látom Ausztriát és Bajororszá-
got is. Ne feledjük, hogy a bajorok véleménye több kér-
désben sokkal közelebb áll a miénkhez, mint például 
más, északibb német régióké. Ebben persze szerepet 
játszik az évszázados katolikus-protestáns szemben-
állás csakúgy, mint egyéb történelmi tapasztalatok. S 
kétségkívül eme entitás részének érzem Szlovéniát és 
Horvátországot is, a katolicizmusuk, mint kulturális 
háttér miatt is, s amiatt ugyancsak, hogy a Monarchia 
részei voltak. 

Nos, a közép-európaisággal kapcsolatos gondolko-
dás az elmúlt harminc év alatt eljutott olyan pontra, 
ahonnan a közös jövőt tovább lehetne gondolni. Ez 
viszont már az elkövetkezendő generációk feladata. 

Csáky Pál, Pozsony

Az Ibiza-botrány a türkiz-kék kormánykoalíció 
bukását idézte elő 2019 májusában. Ez esetben nem 
az ellenzék, hanem éppenséggel a kék pártvezér és 
alkancellár tett bizonyságot arról, hogy alkalmatlan 
a kormányzásra. A már előtte is nagyreménységű 
Sebastian Kurz élt az új választások lehetőségével, 
hogy aztán tovább növelje népszerűségét, ha nem is 
sikerült neki szert tennie az abszolút többségre. Új 
szövetségest kellett keresni, s a szavazatarányok mér-
legelésekor a Zöldek pártjára esett választása. Feszült 
figyelem kísérte a két párt közötti tárgyalásokat, már 
csak azért is, mert ilyen színekben még nem alakult 
köztársasági szinten kormány. Megkönnyebbüléssel 
járt, hogy a két, egymáshoz bizony mérföldes távolság-
ban lévő párt aránylag gyorsan egyezségre lépett. Úgy 
is lehetne fogalmazni, az új seprű jól seper, mindehhez 
a választók részéről megtámasztva kellő bizalommal, 
lépett 2020. január 7-én hivatalba az új kormány.

Minden biztatóan alakult, csakhogy közbejött a 
koronavírus. Biztosan úgy hatott volna, mint az éven-
te megismétlődő náthajárvány, de minden másként 
alakult, ami ugyancsak próbára tette a kormány te-
herbíró képességét. Észszerűtlen lett volna tehetet-
lenséggel vádolni, ugyanakkor világviszonylatban 
mindenütt a tanácstalanság uralta a közhangulatot. 
A legnagyobb gondot a megfelelő oltóanyag hiánya 
okozta. Nos, ekkor a kísérleti laboratóriumok, majd 
pedig a gyógyszeripar vette át a vezetőszerepet. El-
tekintve a késlekedéstől a politikára végső fokon az 
időközben piacra került oltóanyagok beszerzése és 
elosztása, ill. az oltások megszervezése hárult.

És ebben a nagy kihívást jelentő helyzetben tudó-
dott ki, milyen hiányosságok fékezik az oltások le-
bonyolításának gyorsaságát. Kurz kancellár ekkor 
jól bevált higgadtságát elveszítve szemrehányással 
illette nem csupán az Európai Unió illetékes szerveit, 
hanem egyenesen és közvetlenül a koalíciós partnere 
által vezetett egészségügyi minisztériumot is. A rög-
tönzött sajtókonferenciának több mint szépséghibája 
volt, hogy Rudolf Anschober, az illetékes zöld minisz-
ter éppen betegállományban volt. Ő meg – visszatér-
ve hivatalába – fontosnak tartva a védekezést, nem 
akart kancellárjának adósa maradni.

Mi váltotta ki ezt az újságírók jelenlétében, kame-
rák előtt lezajlott fellobbanást?

Egyszerűen az a már hetek óta hangoztatott kér-
dés, hogy Ausztriának nem jutott kellő mennyiségű 
oltóanyag. A lakosság türelme pedig fogytán van. Vá-
laszt kellett keresni, hogy aztán megtudhassa min-
denki, hol történtek hibák és kik felelősek értük. És 
ekkor történt Kurz kancellár kormányzásában az 
az eset, talán nem mérve fel kijelentésének súlyát, 

hogy bevallotta, egyszerűen nincs tudomása arról, 
ki írta alá az EU és Ausztria között a szerződést, és ki 
a felelős a megrendelés és a ténylegesen leszállított 
mennyiség között előállt hiányért. Kurz kancellár 
ezt követően újabb magyarázkodásba bocsátkozott, 
kilátásba helyezve, hogy tárgyalásai során rendezi a 
dolgot Brüsszellel, és felszólítására az egészségügyi 
miniszter más személyt bízott meg az oltóanyagok 
szállításának koordinálásával. 

A tavaly november 2-i terrormerénylet után – ami-
koris kitudódott, hogy ennek megtörténte szintén 
„koordinációs” egyeztetések hiányára volt kivetíthe-
tő – nyílt vita folyt a mulasztásokról, ami a koalíció 
pártjai közötti ellentétekkel állt összefüggésben. Mint 
most, akkor is a hivatali titoktartást hozták fel taka-
róul, pedig inkább a kölcsönös bizalmatlanság nem 
kis szerepet játszott abban, hogy nem továbbította a 
Szlovákiából érkezett figyelmeztetést az egyik hivatal 
a másiknak. Annak ellenére, hogy máig sem derült 
fény a turpisság elkövetőire, az ellenzék azon lege-
lészhetett, hogy a nagy nyilvánosság előtt folytak le a 
viták. Ez a fajta kommunikáció természetesen felfedte a 
kormány gyenge pontjait, s ennek következtében csök-
kenni kezdett a kormány, nem utolsósorban a kancellár 
népszerűsége. Ilyenkor szinte törvényszerű az amúgy 
tétlenségben veszteglő ellenzéki pártok részéről a hi-
bák további felfedése, jelesen Gernot Blümel pénzügy-
miniszter feljelentése, akit korrupcióval vádoltak meg. 

A fejlemények következtében a magához térő Szo-
ciáldemokrata Párt máris megtalálni véli a kilábalást, 
ridegnek, személytelennek minősítve a kormányt, 
élén Kurz kancellárral. Meghirdették hát, vissza kell 
térni a szocialista értékekhez, amiknek az ember áll 
középpontjában. A megmutatkozó elégedetlenség 
hatásfokát mutatja, hogy a kékeket következetesen 
elutasító Szociáldemokrata Párt éppenséggel az FPÖ-
vel kezd paktálni, mert így vélhetően kikezdhetik a 
kormányt. Ebben a versengésben egyre inkább ki-
tetszik azon szándék, hogy a hatalom megszerzése 
érdekében tetemrehívásra emlékeztető módszerek-
kel lehet a vádlottak padjával fenyegetőzni, mit sem 
törődve azzal, mennyire megalapozottak a felhozott 
vádak, gyanúsítgatások, sőt, rágalmazások. Koránt-
sem új jelenséggel állunk szemben, és lélektanilag ért-
hető is, mégsem fogadható el az a politika, amelyik a 
járvány okozta válság csökkentése, leépítése, a hibák 
bevallása és kiküszöbölése helyett a társadalmi bizal-
matlanság és türelmetlenség növekedéséhez vezet. 

A vázoltak eddig nem léptek ki a demokrácia med-
réből, mégis fontos odafigyelni rájuk, hiszen minél 
tovább tart a járvány, annál veszélyesebb méreteket 
ölthet a társadalmi türelmetlenség, ez pedig felborít-
hatja a politikai egyensúlyt.   -deák-
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