
       
 
 
 
 

 
dr. Deák Ernő  

Virtuális magyarság – Nyugati létünk mérlegelése 
 

 Megkerülhetetlen kérdés: mit tett a nyugati magyarság az egyetemes magyarságért? Megtett-e minden 
elvárhatót, vagy legalább a tőle telhetőt? Úgy látom, hiába keressük a következtetésekből levonható 
végeredményt, mert egészen tárgyilagos megfontolásból ilyen nincsen. Csak részletválaszok vannak, aszerint, 
melyik oldalról közelítjük meg a kérdést, és milyen válaszokat sikerül megfogalmaznunk. Kétségtelen, a 

legegyszerűbb megoldásnak kínálkozik a tények 
értelmezés nélküli felsorakoztatása, csakhogy 
eleve hézagos az, amikor képtelenek vagyunk 
valamennyi tény bemutatására és egymáshoz 
való viszonyítására, ugyanis az 
összehasonlításból lehet akár tanulságosnak is 
mondható eredményt kihozni. 
 Mielőtt ennek a gubancnak kibogozásába 
fognék, két ellentétes pólus összevetésébe 
bocsátkozom. Valamikor, pontosabban 1963-
mal kezdődően Kádár jóvoltából beindultak a 
nyugati látogatások. Mivel igyekeztek 
csillapítani magyar éhségünket a régen látott 
rokonok, barátok? Vitán felül áll, hogy a 
legnagyobb értéket jelentették a könyvek, 
folyóiratok, hanglemezek. Ezeket gyűjtöttük, 
sőt, felhalmoztuk, mert ilyen alkalmakkor 
mutatkozott meg igazán, mennyire sivatagban 
bolyongtunk.  
 Aztán egyszerűen, szinte észrevétlen 
megváltozott minden. Pedig nem történt semmi 
különösebb dolog, csupán megszűnt az 
egypártrendszer, mindkét irányban 
akadálymentes lett a mozgás. A múlt század 
nyolcvanas évei végén, a kilencvenes évek 
elején minden kétkedés ellenére rádöbbentünk, 
mekkorát fordult a világ: amiben korábban 
hittünk és reméltünk, valóra vált, vagy 
legalábbis elveszítette aktualitását, túlhaladott 

rajta az idő. Nem egészen mellékesen kezdtük újfent nem érteni egymást. Devalválódtak vélt és valóságos 
értékeink, amiket különben is csak nagyon hiányosan, hézagosan sikerült továbbadni azoknak, akiknek 
nyomunkba kellett volna szegődniük. Tegyük fel minden fenntartás nélkül a kérdést: ha egyáltalán, jelent-e 
értéket a magyarság, és ennek mekkora befolyása van mindennapi életünkre? Ehhez viszont idekívánkozik az a 
megjegyzés, hogy a politikai emigrációt meglepte, teljesen felkészületlenül érte az egypártrendszer megszűnte. 
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 A rendszerváltozás idejére kezdtek kimerülni a lelki tartalékok, általános kifáradás jelei voltak 
tapasztalhatók. Mi sem volt kézenfekvőbb, mint bekapcsolódni a magyarországi politikai mozgalmakba, 
miközben háttérbe került meglévő közösségeink továbbvitele. Hely- és szemléletváltásunkban magyarázatot, 
sőt, felmentést kerestünk pálfordulásunkra, ami lényegében közelített az eredeti átmenetiség felszámolásának 
indoklásához. Borbándi Gyula, a magyar emigráció egyik jeles ismerője és krónikása felszámolta a talán 
legrangosabb folyóiratot, az Új Látóhatárt. Nála látványosabban Mérai Tibor cselekedett, aki kiemelt fejléccel 
hirdette meg Harcunkat megharcoltuk címmel az Irodalmi Újság feladását. Ellenpólusként utalok a fentebbi 
kelet-nyugati szellemi áramlásra. A nyugati szórvány magyarság kritikus helyzetére az említetteken kívül a 
Magyar Diaszpóra Tanács 2013. évi ülésén meghirdetett, majd 2014. január 1-vel beindított Mikes Kelemen 
Program világít rá legtalálóbban. A Nemzetpolitikai Államtitkárság és az Országos Széchényi Könyvtár 
szervezésében működik; célja a nyugati magyarság által az elmúlt évtizedek folyamán összegyűjtött értékek 
megmentése és Magyarországra szállítása, miután ezek “állományai egyre nagyobb veszélyben, sok esetben a 
megsemmisülés határán vannak.” Az idézett megállapítás önmagáért beszél és negatív értelemben 
tulajdonképpen sorsforduló olvasható ki belőle. Idesorolható Tóth Gergely egyéni, senki által nem támogatott 
nyomkeresése: évek óta kutatja fel és fényképezi Észak-Amerikában, de másutt is a magyar emlékeket, vagy 
azok maradványait. 
 Tények és jelenségek felsorakoztatása után következzenek az elemző következtetések. Induljunk ki az 
állományból: két és fél millió ember törpeállamok lakosságát teszi ki, mindehhez egy bizonyos területen belüli 
koncentrációjuk, szervezettségük feltétlen erőt jelent. A nyugati magyar diaszpóra egész földrészeken 
széttelepült tagjai ezzel szemben jellegüknél és adottságaiknál fogva ténylegesen csak virtuális erőt 
képezhetnek. Ahhoz, hogy kimozdíthatók legyenek tehetetlenségi állapotukból, átmenetileg, de csakis 
átmenetileg szükségük van a magyar kormány felkarolására. Az eddigi tapasztalatok szerint az egyes 
szórványközösségek viszont nem egy vonatkozásban statiszta szerepre ítéltetnek. Bármennyire kezdetleges 
eszközökkel és módszerekkel tevékenykednének is, a saját erőből teremtett javak értéket jelentenének, már csak 
azért is, mert emelve az öntudatot és a magabiztosságot, újabb és újabb erőkifejtésre lennének képesek. 
Idekapcsolódik a cél és értelem kérdése, a szórványlét rendeltetése. Az évtizedek folyamán többszörösen 
beigazolódott, hogy elsorvaszt az öncélúság. Csak akkor és úgy lehetett – s gondolom, a jövőben is – lehet 
mozgósítani és összefogásra késztetni a nyugati magyar közösségeket, ha meggyőződhetnek róla, hogy szükség 
van rájuk. Bármennyire hihetetlenül hangzik is, de emeli önbecsülésüket, ha az egyetemes magyarság 
érdekében cselekedhetnek. Jelen esetben megfordult a kocka, hiszen nem ők segíthetnek, hanem rajtuk kell 
segíteni. Ugyanakkor úgy is kifejezhetném magam, létük, fennmaradásuk nem sors, hanem feladat. Ehhez 
természetesen meg kell fogalmazni azokat a gondolatokat, programmá kell fejleszteni és terjeszteni azokat a 
szellemi erőket, amik mozgásban tartják, folyamatossá állandósítják mindennapi szinten is létüket. 
Tudatformáló szellemi műhelyeket kell berendezni, ahol Magyarország, a magyarság nem idegenforgalmi 
látványosságként, hanem programként felkészültségre, szerepvállalásra ösztönöz, erre kell nevelni és késztetni, 
különösképpen a fiatalokat. Értékteremtő képzés, munkára késztetés előkészítése, kidolgozása, majd gyakorlati 
alkalmazása a jelszó. Borbándi Gyula drámai hangot adott azon válságjeleknek, amik a felszabadult öröm 
helyett letargiába sodorták jelesen a politikai emigráció sok tagját. Mert rá kellett döbbenniük, hogy az óhaza 
nem kívánja igénybe venni képességeiket, ezáltal viszont magyar vonatkozásban feleslegessé váltak, ennek 
következtében korábbi életük is elveszítette értelmét. Lehet, hogy érthetetlenül hangzik ez a megközelítés, pedig 
nagyon is valóságos problémákat feszegetek. Éppen ezért a magyar – magyar kapcsolatoknak kölcsönösségen 
kell alapulniuk. A túlzott és egyoldalú gondoskodás aláássa az aktivitásra való készséget és önállótlanná 
kényezteti, majd életképtelenné sorvasztja a meglévő közösségeket. Amilyen leküzdhetetlen akadályokat 
jelentett a szétszóródás, és a megosztottság, a globalizáció világában olyan digitális eszközök állnak 
rendelkezésre, amik bámulatos mértékben megkönnyítik a kapcsolattartást, felgyorsítják az információcserét, és 
korábban ismeretlen technikai eszközökkel megkönnyítik a szervezési munkát. Mindez mégsem teszi 
kiküszöbölhetővé önálló anyagi alapok megteremtését. A Széchenyi értelmében vett lelki függetlenség mellé fel 
kell sorakoznia az anyagi függetlenségnek is. Hangzatos ugyan a magyarsággal szembeni felelősségre, erkölcsi 
kötelességre hivatkozni, de sokkal hatásosabb az anyagi alapok felvázolásakor egyfajta költségvetést készíteni, 
hogy minden érintett és érdekelt személy tudja, milyen célokra használják fel áldozatkészségét. A korrupció 
kikapcsolásával nem csak erkölcsi kötelesség, de egyben jogi felelősség is a lelkiismeretes és megbízható 
elszámolás, mindamellett az adakozók nevének és adományaik összegének megnevezése.  

(folytatás a 4. oldalon) 
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 DEÁK Ernő 1940. június 9-én született kisbirtokos családból a 
Sopron megyei Peresztegen. (Apai ágon nagylózsi nagyszülei Deák Antal 
és Fejes Ágnes, a peresztegi anyai ágon Bongár János és Sinkó Marcella). 
1956. december 9-én hagyta el Magyarországot, azóta Ausztriában él. A 
középiskolát Ausztria különböző magyar gimnáziumaiban végezte, 
Innsbruckban érettségizett az 1960/61-es tanévben. Ezt követően a bécsi 
Tudományegyetemen, főszakon gazdaság- és társadalomtörténetet, ill. 
kelet-európai történetet, mellékszakon germanisztikát végzett. Doktori 
értekezését a mai Burgenlandban fekvő Lánzsér-lakompaki uradalom 
történtéből írta, fősúllyal a XVI-XVII. századra, kitekintéssel a Mária 
Terézia-féle urbárium rendezésre. 1970. július 9-én avatták a filozófiai 
tudományok doktorává. 1970-1976 között kutató tanársegédként 
dolgozott a Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomtörténeti 
Intézetében, majd az Osztrák Tudományos Akadémia Gazdaság-, 
Társadalom- és Várostörténeti Bizottságához, onnan a Történettudományi 
Bizottságához (1997) került, ahol 2005. december 31-ig tudományos 
munkatársként alkalmazták.  

 Tudományos munkásságának súlypontja az újkori gazdaság- és társadalomtörténet, különös tekintettel 
Közép-Európára, ezen belül az agrártörténet, várostörténet, kisnemesi életmód, valamint a kivándorlás a XIX.-
XX. században. Úgyszintén érdeklődési köréhez tartozik a kisebbségkutatás. 
 Várostörténeti kutatásai eddig két részben jelentek meg az Osztrák Tudományos Akadémia kiadásában 
németül A magyar korona városai (1785-1918) I. A városok és a városias települések általános meghatározása 
(1979), II. A városok adattára (1989). A III. rész, A városok struktúrája és tipológiája (előkészületben). 
 Egyetemi tanulmányai megkezdése óta (1961 ősz) megszakításokkal aktív szerepet vállal az ausztriai 
(bécsi) magyarok egyesületi életében. 1967-ben egyik alapítója és névadója volt az integratio c. magyar-német 
nyelvű kulturális folyóiratnak, amely gondozásában 1979 óta könyvsorozatként kerül kiadásra. Ausztriában 
elsőként adott ki gyűjteményes felmérést az ausztriai népcsoportok múltjáról és jelenéről németül (1979). 
Elnöksége alatt (1971-1973) került sor az „Europa“-Club átszervezésére. Az Ausztriai Magyar Egyesületek és 
Szervezetek Központi Szövetségének alapításától (1980) főtitkára, 1992-2014 között elnöke. 1985 januárjától 
szerkeszti az 1980 márciusa óta megjelenő Bécsi Naplót. Alapító- és vezetőségi tagja az 1982 óta működő 
interetnikus Nemzetiségi Ügyek Bécsi Munkaközösségének. A 2001 novemberében alakult Nyugat-európai 
Országos Magyar Szervezetek Szövetségének 2019-ig elnöke. 
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(folytatás a 2. oldalról) 
 Bármennyire illuzórikusan hangzik is, el kell jutnunk odáig, hogy a virtualitásból virtus, erény 
kovácsolódjon. Tudom, merész gondolatok és kijelentések, hozzátéve: a józan ész, higgadt mérlegelés, 
távlatokban való gondolkodás hozhatja meg a jelenlegi vitán felül kritikus helyzetben a fordulatot, ami viszont 
elképzelhetetlen erkölcsi háttér nélkül. A Deák Ferenc által vallott Becsület és Kötelesség napjainkban is 
változatlanul időszerű előfeltétel és követelmény. Hozzátenném mégis: a magyarságért kifejtett munkát ne 
tekintse senki sem kizárólag, nem egyszer nyűgös becsületbeli kötelességnek, hanem legalább olyan hivatásnak, 
ami felemel és büszkeséggel tölthet el. Ez lenne az az erkölcsi tőke, többletérték, ami megnemesíti a helyét és 
életének értelmet kereső egyén lelkületét. Ellenben bármint határozunk és cselekszünk, tudnunk kell, hogy 
Magyarország, a Kárpát-medence nem a világ közepe, de nem is magányos sziget. A nemzetegyesítés 
értelmében magyarság ott van, ott is kell lennie, ahol életképes, egymás kezét fogó magyar közösségek 
hálózzák be a glóbuszt. Ehhez is hozzáfűzve, hogy hovatartozásunk szerint nem kizárólag magyarok, hanem 
nyugati kultúrával átitatott európaiak, kettős kötődéssel rendelkező emberek vagyunk. A magyar jövő 
érdekében távlatokban tervezve ezen alapokra kell helyeznünk életünket és cselekedeteinket, tudva, hogy az 
egyén nem létezhet közösség nélkül, ugyanúgy elképzelhetetlen egészséges, mert szerves közösség természetes 
életvitelű személyiségek nélkül. 
 A rendszerváltozás óta eltelt három évtized szerencsére újabb kibontakozást is eredményezett. 2001-ben 
megalakult a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ), példáját követte a 
Latin-amerikai Magyar Szervezetek Szövetsége (LAMOSZ). Ugyanez történt Észak-Amerikában, mígnem 
kevésbé önszerveződő módon, mint inkább a magyar kormány kezdeményezésére 2010-ben létrejött a Magyar 
Diaszpóra Tanács, amit a magyar kormány hív egybe és Budapesten kormány-vezénylettel tartja meg üléseit. 
Mindaz, ami nyugati magyar vonalon jelenleg történik, a magyar kormány kézjegyét viseli: az anyagi 
támogatással kezdődően az ösztöndíjas programig a hivatalos Magyarország érdeme. A vázoltak értelmében 
tekintsük mégis átmenetinek, ezt a jobbára politikai természetű felkarolást. Az egyetemes magyarságnak 
változatlanul érdeke önállóan cselekvő, életképes magyar közösségek megerősítése a partneri együttműködés, 
együtthaladás, együttgondolkodás szellemében. 
 

A 2020. február 26-án a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ 
Kongresszusi termében tartott előadás összegző gondolatai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kató Zoltán fotómontázsa 
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Az emlékmű 
 
 Végre rátaláltak, amit évek óta kerestek! Terebélyes udvarház, nagy kert közepén, csendes, félreeső kis 
faluban. Hátul gyümölcsös, a domboldalban szőlő, ősrégi présházzal. Igaz, a kúria omladozott – évtizedek óta 
nem lakták –, a gyümölcsös elvadult, a szőlő elhanyagolt volt, mégis a párjával ketten első látásra beleszerettek 
és megvásárolták. Azonnal nekifogtak rendbetenni. 
 Évek teltek el, már a falu is befogadta őket. Amióta a ház, a birtok az övék lett, minden pénzüket, 
energiájukat belefektették. Meg is volt az eredménye: nemcsak a kúria pompázott romjaiból feltámadott 
mesebeli kastélyként, de valóságos földi paradicsomot teremtettek már a kertből is. Az öreg gyümölcsöst és a 
szőlőt egy falubeli család gondjaira bízták. Nem csalódtak bennük, hű kezelői voltak a területnek: minden 
ősszel bőséges volt a termés, gazdag a szüret.  
 Csak egyetlen részt, a gyümölcsös határán egy hosszú sávot, elvadult, átjárhatatlan bokros-csalitost, nem 
tett rendbe senki. Ahogy telt az idő, többször rákérdezett már a bérlőnél, nem kellene-e a bozótot megritkítani, 
kicsit rendbe szedni? Mindig ugyanazt a választ kapta: - Kár a munkáért, rossz föld az! Egyetlen haszna, hogy a 
fává nőtt bokrok jó szélfogók, védik a gyümölcsöskertet. 
 Az éjjel furcsa álmot látott. Szélvihar tombolt, tépte-törte a fákat-bokrokat. Ő az ablakban állva nézte a 
vihart. Egyszerre arca eltorzult a hirtelen felismeréstől: csak a csalitos sávot szaggatta a szél, a gyümölcsösfák 
meg sem rezzentek! Felkiáltott. Felébredt. Hajnali három óra volt. - Rossz föld az! – suttogta egy hang. Rossz 
föld az… Visszaaludt. 
 Fáradtan ébredt. Megreggelizett, majd határozott léptekkel hátrament a kertbe. - Megnézem én 
magamnak végre azt a csalitost! Nem is tudom, hogy nem jutott eddig eszembe. - Átvágott a gyümölcsösön. 
Kora nyár volt. Az alma, körte, őszibarack még éretlenül, de nagy számban függött az ágakon. Ismét jó termés 
lesz. Továbbment. Elérte a bokros-erdős terület szélét. Különös álmát felidézve megvizsgálta az ágakat, 
hajtásokat, nincsenek-e letörve, megsérülve. Mind épek voltak. Utat keresett magának, hogy belépjen erre az 
ismeretlen területre. Az övé, még ha eddig el is kerülte. Itt az ideje, hogy végre birtokba vegye. Fehér folt 
földbirtoka térképén. A felfedezők izgatottsága áradt szét tagjaiban. Bárhol próbált behatolni, mindig 
összekuszálódott ágakba, tüskés bozótba ütközött. Semmilyen szerszámot nem hozott magával. Hiba volt. A 
bokros széle áthatolhatatlan falként magasodott előtte. Néhány növényfajt felismert. Som, fagyal, kecskerágó, 
rengeteg vadrózsa és akác, mezei juhar és fekete bodza. Hangokat halott. Fülvidító madárcsicsergést, meg 
titokzatos csörtetést az avarból. Egy vastag, száraz ágat behajított a félhomályba. Felriasztott fácánkakas 
méltatlankodása volt rá a válasz. Egy nagyobb testű állat odébb szaladt. Remélhetőleg őz, nem vaddisznó. 
Dolgavégezetlenül tért vissza a házhoz, mégis meg volt elégedve. A csalitos birtokának igazi színfoltja lesz! 
Meg kell kicsit ritkítani, néhány ösvényt vágni bele, de megéri, mert különleges hely biztosan. 
 Következő nap a bérlő segítségét akarta kérni, de meggondolta magát. Sokkal izgalmasabb lesz, ha csak 
egymagában vág neki a sűrűnek. Micsoda kaland! Ezúttal jól felszerelkezett. Fejszéjét forgatva nekiindult a 
tüskés félhomálynak. Tetszett neki ez a férfias jobbra-balra vagdalkozás, a könnyű behatolás. Egy idő után 
hátranézett, zavarba jött, megdöbbent. Nem látta a maga mögött hagyott, frissen vágott ösvényt a bozótosban! 
Az ágak azonnal szorosan összezáródtak mögötte. A madarak nem énekeltek. Időérzékét elvesztette. - El fogok 
tévedni! - ijedt meg hirtelen. Aztán megnyugtatta magát. - Butaság! A telekkönyv szerint az egész terület száz 
méter hosszú, ötven méter széles. Nem tévedhetek el ezen a tenyérnyi területen. 
 Az ágak összekarcolták az arcát, megvérezték kezeit. Váratlanul, nagy, szagos bodzaágakat félrehajtva, 
terméskőből épült, kör alakú kút kávájának ütközött. Átmérője lehetett három méter. Még soha nem látott 
ilyesmit. A kútkáva párkányán, végig körben frisszöld páfrányok, falán repkény és borostyán virult. A kút 
mellett öreg, hatalmas bükkfa tornyosult. Odaállt melléje és felnézett. Hihetetlen magasságba tört fel a fa 
koronája. Fogalma sem volt, milyen magas lehet, de egyvalamiben biztos volt: az egész csak képzelődés 
eredménye, a bükkfa nem létezik! Nem létezhet! Ha valóban létezne, ilyen óriási fát az egész vidékről észre 
kellene venni. Senkinek nem kerülné el a figyelmét. Márpedig ez a fa csak innen, a kút mellől látszik. Már a 
bozót széléről, vagy a gyümölcsösből, az almafák közül sem vehető észre. A vén bükk nem létezik! Odament és 
átölelte a fát. Még három másik emberre lett volna szükség, hogy kinyújtott karral körülöleljék a faóriás törzsét. 
Forró arcát nekiszorította a sima, szürke, kellemesen hűvös kéregnek. Ez a fa nem létezik – suttogta. Tovább 
ölelte a fát, lábai remegtek, de a fa tartotta őt. Egy friss, még majdnem áttetsző bükkfalevél, lassan aláhullt a 
félhomályban, majd sokáig ott lebegett a szeme előtt. Ráeső fénysugár aranyozta be zöld, recés felületét. Enyhe 
szellő sodorta hirtelen tovább, egyenesen be a kútba. Sóhajokat hallott. Lassan lecsúszott a fa mellett. A száraz 
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avarban odavonszolta magát a kút kávájához és a pereme fölött belenézett. Semmit nem látott. Sem vizet, sem 
avart, sem növényeket. A semmit látta... 
  
 Sok órás küzdelem után ért ki a szabadba. Nem a gyümölcsösbe, hanem a túloldalon, a mezőre. A kertet 
megkerülve, estére ért haza. Felesége kiborulva nekiesett. - Mindenhol kerestünk, hol voltál? - Aztán zokogva a 
nyakába borult és sírva mondta: - Már azt hittem elvesztettelek. Azt hittem soha nem látlak többé! Csak 
nehezen sikerült megnyugtatnia. 
 Több hét telt el kalandja óta. Feltűnt neki, hogy a faluban mindenki furcsán néz rá. Mint kiderült, 
mindenki tudta, hogy bemerészkedett a csalitosba. Mintha haragudtak volna rá. Mintha féltek volna tőle. A több 
éve kialakult bizalom megrendült, ismét idegenként, tartózkodva köszöntötték. - Miért baj, ha bemegyek a 
bokrosba? Végtére is az én földem, semmi közük hozzá! - dohogott magában. Aztán megkérdezte 
gyümölcsösének gondozóját:  
- Mondja már, mi a gond azzal a bozóttal? 
- Már mondtam magának, rossz föld az! Az egész falu tudja. 
- Rossz föld, rossz föld, de miért rossz föld?! Mi van ott a bokrok mögött? 
- Nem tudom. Én soha nem jártam ott bent. Nekem az apám mondta mikor még kisgyerek voltam – neki pedig 
az ő apja -, hogy soha be ne tegyem oda a lábam. Bárhova mehettünk, sokkal veszélyesebb helyekre is 
elcsatangolhattunk, egyedül abba az akácosba volt tilos belépnünk. 
-  Nincs ott semmilyen akácos, csak bozót. Valami régi babona lehet az egész történet mögött. Elég furcsa, hogy 
még manapság is hisznek ilyesmiben az emberek. 
- Az apámtól hallottam, hogy a két világháború között egy német vette meg a házat, a kertet. Ahol most bokros 
van, nyolcvan éve szép, füves és világos akácos volt. A németnek méhese volt ott benn. Nagyapám, 
kisgyermekként, egyszer járt is ott. Üzenetet vitt neki a faluból. Kapott egy darab lépesmézet. Nem volt rossz 
ember a német, úgy beszélték a faluban. Persze azért csak német volt, nagy úr! Aztán a háború végén 
menekülnie kellett, soha nem látták többet errefelé. Ennél többet nem tudok a helyről. Rossz föld az, jegyezze 
meg. Örüljön házának, kertjének. Örüljön gyümölcsfáinak és szőlőjének. Hagyja a bozótot, ne menjen oda! 
Többet nem ment be a volt akácosba. 
  Egy kora decemberi hétvégén, melyet egyedül töltött a házban, reggeli kávéját kortyolgatva, még 
álmosan, csak félig odafigyelve, rádiót hallgatott. Egyszerre csak felfigyelt a hírre: a történészkonferencián 
keserűen állapították meg, hogy hiába minden levéltári és terepkutatás, máig sem találják a mészárlás helyét, 
sem a tömegsírt. Hogyan állítsanak méltó emlékművet az áldozatoknak, ha nem találják a helyet, melyet már 
oly régóta hiába keresnek?! A rádióban megszólaltatott akadémikus szerint, a foglyok, miután a háború egyik 
legutolsó éjszakáján a kastély pincéiből kihajtották őket, nyomtalanul eltűntek. Azóta sem tud róluk senki. 
Ennek már hetvenhét éve – mondta a történész. Felkapta a fejét: a kastély az ő falujával szomszédos! 
 Aznap egész nap nyugtalan volt, kimerülten ment aludni. Ismét álmot látott. Emberek – asszonyok, 
férfiak, gyermekek – vonultak éjszaka, néma, hosszú sorokban a gyümölcsfák között. A telihold fényében 
meztelen, fehér testük foszforeszkált. Tavasz volt. Az almafák teljes pompájukban virágoztak. Az embersorok 
lassú, nesztelen léptekkel mentek végig a gyümölcsösön. Az öreg présház irányába tartottak. A tökéletes 
csendet hirtelen gépfegyverropogás törte meg... Felugrott az ágyból, rémülten felkiáltott. Nem tudott 
visszaaludni. 
 Reggel sápadtan ment végig a kerten. A lombját vesztett téli bozót, nem tűnt olyan félelmetesnek, de 
most nem oda, hanem a présházhoz igyekezett. Körbejárta a nagy, faragott homokkövekből rakott épületet. Az 
ajtót benyomva, pillanatig benézett, de teljesen üres volt az épület, mint mindig. Az északi falat méregzöld, 
rendkívül vastag moharéteg borította. Bicskát vett elő zsebéből és ösztönösen feszegetni kezdte a mohatakarót. 
Nagy darabot felemelt, alatta feltűnt a meztelen, nedves, barnásszürke kő. Benne egy rozsdás acélgolyó. 
Mellette egy másik. Golyók és golyók ütötte sebek voltak a homokkőben mindenütt, bárhol is emelte meg a 
súlyos mohát. Végül megállt, a munkát abbahagyta. Sokáig állt a fal előtt, mereven, mozdulatlanul. A kútra 
gondolt, mellette az óriási bükkfára. Jó lett volna ismét az öreg fába belekapaszkodni. De csak magában állt a 
fal előtt. Összeszedte magát, döntött. Gondosan, hogy le ne essen, a mohatakaróval visszafedte a falat. Jó 
munkát végzett. Egyáltalán nem látszott, hogy valaki benézett a háromnegyed évszázados mohapárnák alá. Még 
egy utolsó pillantást vetett a néma falra, majd megfordult és a gyümölcsösön keresztül határozott léptekkel 
elindult a háza felé. Nagy pelyhekben havazni kezdett. Megjött az első hó. Mindent betakart. 
  

Másréti Zoltán 
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Gyermekek oldala   -   Gyermekek oldala   -   Gyermekek oldala. 

 
 

 

 

Tavaszi szél vizet áraszt 
 
 
 
 
 
Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom 
Minden madár társat választ, virágom, virágom 
 
 
 
 
 
Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom 
Te engemet, én tégedet, virágom, virágom 
 
 
 
 
 
Zöld pántlika könnyű gúnya, virágom, virágom 
Mert azt a szél könnyen fújja, virágom, virágom 
 
 
 
 
 
De a fátyol nehéz gúnya, virágom, virágom 
Mert azt a bú földig húzza, virágom, virágom 
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ELŐZETES 
 

         A Bornemisza Péter Társaság következő, 2023. áprilisi vendége Bölcskey Molnár Dávid, az EMIT 
(Európai Magyar Ifjúsági Tanács) elnöke lesz.  
Időpont: 2023. április 2.-án d.u. 17:30-kor. Helyszín: Bécs 6. Capistrangasse 2/15.   

 
KIÁLLITÁSOK 

 
Bruegel und seine Zeit (Bruegel és kora). 
Május 24.-ig lesz látható a bécsi Albertinában e kiállítás. Különösen a 16.-k 
századbeli Hollandia művészei rajzolták meg, nagy technikai virtuozitással és 
rendkívüli találékonysággal az őket körülvevő világot. A reformáció, a gyarmati 
kereskedelem virágzása és a fokozódó urbanizáció jellemezte ezt a kort.  
Az Albertina saját gyűjteményéből mintegy 90 olyan alkotást mutat be, amelyek a 
rajzművészet eme páratlan virágkorát illusztrálják. Idősebb Pieter Bruegel és más 
művészek, mint például Jan de Beer, Maarten van Heemskerck vagy Hendrick 
Goltzius híres remekművein kívül olyan lapok is láthatók, amelyeket első 
restaurálásukat követően mutatnak be. 

 
Dürer, Munch, Miró. The Great Masters of Printmaking 
(Dürer, Munch, Miró. A grafika nagy mesterei) 
A kiállítás május 14.-ig lesz látható a bécsi Albertinában. A tárlat a grafika történetének 
hat évszázados történetét mutatja be Albrecht Dürertől Henri de Toulouse-Lautrecen át 
Kiki Smithig és Damien Hirstig. A tervezett kettős kiállítás tematikája - az Albertina 
mindkét helyszínén (magában az Albertinában és az Albertina Modern-ben) - a késő 
középkortól a kortárs művészet nyomataiig terjed. A két kiállítást egy harmadik egészíti 
ki, amely kizárólag a 20. század legjelentősebb grafikusa, Picassó műveit tartalmazza. 
 
 

 
Vaszary.  Az ismeretlen ismerős 
Budapesten, a Nemzeti Galériában április 2.-ig tart nyitva a kiállítás. A 
magyar képzőművészet egyik jelentős mestere, a rendkívül változatos 
stílusokban alkotó Vaszary János kiállításán bemutatott mintegy 70 mű a 
teljes életmű szinte minden korszakát képviseli: a korai impresszionisztikus 
időszaktól az expresszív kompozíciókig, a párizsi art deco stílustól a Duna-
korzó-képekig és a mediterrán hangulatú tengerparti jelenetekig. 

 
 
 

Lapunk letölthető a BPT honlapjáról: www.bornemisza.at/ 
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