
       
 
 
 
 

 
Megalakult az Európai Magyar Ifjúsági Tanács – EMIT 

 
 Ismeretes ténynek, sőt már szinte közhelynek számít az a mondás, miszerint „magyarok mindenhol 
vannak szerte a világon“. Ebből kiindulva nem meglepő, hogy magyar szervezetek is fellelhetőek mindenütt, 
ahol kisebb nagyobb létszámban élnek honfitársaink – így van ez (Nyugat-) Európa különböző országaiban is. 
Az viszont már kevésbé természetes, hogy külön a magyar ifjúságnak is lennének helyenként szervezetei, 
összejöveteli lehetősége vagy még ennél is több – egy Európát átfogó, összehangolt, közös platformja. 
 Ezt a régóta meglévő hiányt pótolva jött létre 2022. május 27-én egy, a NYEOMSZSZ-szal (Nyugat-
Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége) közösen megrendezésre került konferencián az Európai 
Magyar Ifjúsági Tanács (EMIT). A szervezet célja a magyar identitás, nyelv és kultúra ápolása és egyben 
népszerűsítése a diaszpórában, specifikusan a fiatalság számára. A szervezet elsősorban a 18–35 éves korúakat 
célozza meg. Bár önálló szervezetként alakult meg az EMIT, elindítóik, egyben mentoraik a helyi 
NYEOMSZSZ szervezetek, hiszen a fiatal delegáltakat is ők jelölték ki. A jövőben is erős összeköttetésben 
szeretnének együttműködni; külön-külön feladatkörben, de végső céljukban – magyarságunk megőrzésében – 
egyesülve. 
 Régóta volt már a diaszpóra közbeszédének tárgya, hogy milyen fontos lenne egy, a fiatalokat 
megszólító szervezet megalapítása, ennek kivitelezése mégis hosszú ideig váratott magára. Ahhoz, hogy a régen 
dédelgetett tervből mostanra valóság lett, sok ember kitartása és buzgósága volt szükséges. Itt többek között 
Zennyessy László nevét érdemes megemlíteni, aki a NYEOMSZSZ egyik alelnöke Svájcból, és aki idejekorán 
rámutatott arra, hogy a fiatalság kezét nem szabad elengedni. Hiszen, ha nem idejében, fokozatosan és 
kellőképpen történik meg az ifjúság felvétele a közösségbe/közösségekbe, akkor sok egyén később, felnőtt 
korban már nem képes magáénak érezni szülei nyelvét és kultúráját.  

(folytatása a 2. oldalon 
 

 
Új elnökség a Bornemisza Péter Társaság élén 

 
Kató Zoltán - elnök. Biológus, muzeológus, bútorrestaurátor, szerkesztő, újságíró, író.  
Fetes Kata – titkár. Újságíró, szerkesztő.  
Andorka Hanna – pénztáros. Irodavezető, festőművésznő. 
 
 

 A Bornemisza Péter Társaság új elnökségének hitvallása: az alapítók, a távoli és a közvetlen elődök 
munkáját megtisztelve, a jól bevált hagyományokat kívánjuk folytatni, összehangolva azokat mai korunk 
eszköztárával és elvárásaival, kulturális-közösségi kínálatunkat kibővítve az egyesület fennmaradását és 
fejlődését biztosítani.  
 
Dr. Bartók Miklós leköszönő elnöknek és Mag. Tubák Csaba leköszönő titkárnak hálásan köszönjük 
sokéves áldozatos munkáját! A BPT Elnöksége 
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A konferenciára a Bázel melletti Muttenzben került sor és 12 különböző országból összesen 28 fiatal küldött 
érkezett (Ausztriából, Csehországból, az Egyesült Királyságból, Észtországból, Finnországból, 
Franciaországból, Hollandiából, Írországból, Németországból, Spanyolországból, Svájcból és Svédországból 
(utóbbiak törölt járat miatt interneten keresztül csatlakoztak).  
 A délelőtt folyamán a személyes ismerkedésen kívül, vetített prezentációkra került sor. A fiatal 
résztvevők érdekes és igényes anyagokkal mutatták be a helyi magyar szervezeteket, valamint a főbb 
tudnivalókat a helyi magyarságról. Így minden résztvevő számára érthetővé és láthatóvá váltak az országonként 
különféle kiindulópontok, de egyben újra meg újra kifejezésre jutott minden jelenlévő nemes célja: A magyar 
identitás, nyelv és kultúra megőrzése a szórványban. Közös ebéd után a kora délutáni órákban fórum-
beszélgetésen a következő fontos toposzok kerültek megvitatásra: 

- Magyar jövőkép a diaszpórában 
- A magyar nyelv szerepe a diaszpórában 
- Összmagyar jövőkép 
- A magyar ifjúság lehetőségei és felelőssége a digitális világban 

 A színvonalas felszólalásokban egyöntetűen megfogalmazódott azon vélemény, hogy az anyanyelv 
elsajátításában döntő szerepet játszik 
az otthon, családi körben (vagy akár 
csak az egyik szülővel) 
beszélt/használt nyelv. Emellett a 
fiatalok hangsúlyozták, hogy 
anyanyelvükön egészen máshogyan, 
mélyebben képesek fogalmazni és 
hogy ez mennyire nélkülözhetetlen 
számukra. 
 
Az 1956-os, generációkon átívelő 
pódiumbeszélgetés résztvevői a Collegium 
Hungaricumban, 2022 októberében 
  
 Az elméleti megközelítések 

után, következhettek a gyakorlati vonzatok. Így a delegáció tagjai közül azok jelentkezhettek, akik valamilyen 
tisztséget tudtak elképzelni maguknak. A javaslatokat és jelentkezéseket követően, a jelenlévő delegáció a 
következő elnökséget jelölte egyhangúan (egyelőre egy évre): 
- Elnök Bölcskey-Molnár Dávid (Ausztria), 
- alelnöki tisztségre Vass Anikó (Észtország), Kelemen Ottilia (Franciaország), Csorba Lili Anna, (Írország), 
Norman-Walker Alexandra, (Egyesült Királyság, Anglia), valamint Bereczky Veress Rebeka (Svédország). A 
főtitkári tisztséget Csanády Emma (Hollandia) vállalta. A szervezet tiszteletbeli elnöke Zennyessy László 
(NYEOMSZSZ, Svájc) lett. 
A Felügyelő bizottság tagjai: 
- Huszti Dávid (Ausztria), Király Lóránt (Egyesült Királyság, Anglia) és Gábor Áron (Franciaország). 
Egyben megkezdődtek az első konkrét események megszervezései, így például az ausztriai EMIT 2022. október 
19-én 19 órai kezdettel a Collegium Hungaricumban ünnepi programesttel fog megemlékezni 1956 örökségéről. 
Többgenerációs pódiumbeszélgetést terveznek, amin 56-os menekültek is jelen lesznek, majd közös filmnézés 
következik. Az ifjúság a 2006-ban vászonra került, nagysikerű „Szabadság, szerelem” című játékfilmen 
keresztül szembesülhet a forradalom főbb eseményeivel, látva hősies, egyben tragikus voltát. 
 

BÖLCSKEY-MOLNÁR DÁVID 
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M E G H Í V Ó 
 

A Bornemisza Péter Társaság áprilisi rendezvényére 
 

Meghívottunk: 
 

Bölcskey-Molnár Dávid 

az 

Európai Magyar Ifjúsági Tanács elnöke 

A pódiumbeszélgetésben közreműködik Lengyel Balázs 
 

A beszélgetés moderátora: Kató Zoltán, a BPT elnöke 
 

2023. április 2.-án, vasárnap, d.u. 17:30 órakor.  
A rendezvény helyszíne: Bécs 6. Capistrangasse 2/15  

 
 

. 
 Életrajz 

 
 Bölcskey-Molnár Dávid 1998. február 22-én született 
Bécsben, Dr. Bölcskey Elemér építőmérnök, egyetemi tanár és 
Molnár Krisztina tolmács, fordító fiaként.  
 Általános iskola után a karlsplatzi Evangélikus 
Kooperatív Középiskolába járt, ezt követően Technikumban 
érettségizett, a HTL Mödling Belsőépítész szakán.  
 Sorkatonai szolgálatát az Osztrák Hadsereg 
díszőrcsapatában, a gárdakompániában teljesítette. A családi 
hagyományokat folytatva ezután először az egyértelműnek tűnő 
utat választva, a Bécsi Műszaki Egyetemen Építészetet kezdett 
tanulni. Valós hivatását és szenvedélyét követve egy félév után 
szakot váltott, és 2020 óta a Bécsi Egyetemen tanul a Történelem 
és a Politikatudomány karokon. A múlt félévet egy Erasmus 
program keretében az Eötvös-Loránd-Tudományegyetemen 
tölthette. Tanulmányaiért többször nyert el ösztöndíjat, ezek 
mellett nyaranta dolgozik, így tavaly például a kismartoni 

Esterházy kastély múzeumában. Főbb érdeklődési köre az Osztrák-Magyar Monarchia, valamint a 20. század 
Diplomáciatörténete. Később olyan területen szeretne elhelyezkedni, ahol egyetemi tanulmányai mellett 
többnyelvűségét is tudja hasznosítani.  
 Általános iskolás kora óta a Bécsi Magyar Iskola diákja volt. A magyar nyelv, irodalom és történelem 
iránti érdeklődésének és ragaszkodásának magját itt ültették el benne.                                     A 
szavalóversenyeken, ünnepi megemlékezéseken való részvétele hosszú évekig a naptári év biztos időpontjait 
jelentették számára. Nem aktív Bécsi Magyar Iskolás diákként is rendkívül fontos számára magyarsága, ezért a 
felelősségvállalás is. Majdnem két éve a Bécsi Naplóban ír cikkeket, elsősorban sport témájúakat (olimpia, foci 
eb/vb), de volt már közélettel, illetve politikával foglalkozó írása is.  
 A tavaly májusban, Bázelben a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a NYEOMSZSZ (Nyugat-Európai 
Országos Magyar Szervezetek Szövetsége) segítségével megalakuló EMIT (Európai Magyar Ifjúsági Tanács) 
alapító tagja, első elnöke.  
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Magyarrá válni? Magyarnak megmaradni? Magyar lenni! 

 
Egy, a diaszpórában élő fiatal magyar vallomása 

 
 Nem is oly rég, lapunk [a Bécsi Napló, szerk. megj.] főszerkesztőjétől, Deák Ernőtől, egy olyan felkérést 

kaptam, hogy írjam meg, milyen az ausztriai magyarság helyzete egy fiatal egyetemista szemével. A kérdés 

megválaszolhatatlannak tűnt. Hiszen általánosságban, az egész ausztriai magyarságra kiterjedő kijelentéseket 

tenni nem lehetséges, de nem is lenne igazságos. Sokan, értelmiségiek, az 1956-os forradalom után érkeztek ide, 

vagy még a rendszerváltás előtt. Aztán megannyian már a nyitott határok ideje alatt. Újabb hullámokban, ma 

már egyre több a munkavállaló, de sok a vállalkozó is – közülük sokan ingázva élnek, a földrajzi közelség 

miatt. Egy szó, mint száz: ahány ember, annyi kiindulópont van – a magyarságot tekintve is. Sokrétű, összetett 

dolog ez. Vannak honfitársaink, akik olyannyira kötődnek ezer szállal Magyarországhoz, hogy pontosan tudják, 

külföldi tartózkodásuk egészen biztosan csak időleges. Így számukra sokszor fel sem vetődik a helyi diaszpóra 

részévé válni. Nekik nem kell magyarrá válniuk, már azok. Ez persze nem egy lezárt dolog, mivel magyarságuk 

megmaradásáért nekik is tenniük kell. Egyfajta folyamat, illetve folyamatosság ez; de ahhoz nem fér kétség, 

hogy magyar iskolában és közegben szocializálódottak eleve más alapokkal rendelkeznek, mint mi. 

 

 
 

Fiatalok a bécsi Collegium Hungaricumban 
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 Szeretnék most saját példámból kiindulva arról a talán kissé elhanyagolt generációról beszélni, javarészt 

fiatalokról, akik már Ausztriában, vagy a világ bármely más pontján születtek, távol őseik hazájától. A 

Magyarhont viszont mégsem tudják vagy akarják elfelejteni, mi több mai napig magyarnak vallják magukat. Én 

is egy vagyok közülük. 

 Hogyan lehetséges egy másik országban élni, netán állampolgárjává, hasznos tagjává válni, szíven 

viselni sorsát, de emellett nem asszimilálódni?! Hiszen azt az állítást, hogy a magyarság kérdése nem 

állampolgárság kérdése, talán nekünk kell legkevésbé magyarázni. Elmélkedve azon, hogy kiknek meg miknek 

köszönhetem magyar nyelvtudásomat, érdeklődésemet a kultúra, irodalom és történelem iránt, döbbentem rá 

igazán, hogy a válaszom legalább annyira összetett lesz, mint a kérdés maga. Először is a gyökereimet kell 

megemlítenem. Ha Édesanyám nem magyarul kezdett volna el velem beszélni, bizonyára nem magyarul kezdek 

el gondolkodni. Aztán a későbbiekben, ha Édesapámmal nem magyarul vitatkozunk a magyar történelem jeles 

személyeiről valószínűleg nem alakult volna ki bennem ilyen mértékű érdeklődés. És akkor ott vannak a 

nagyapámmal való gyerekkori tabáni játszóterezések budapesti látogatásaink alatt. Vagy nyaranta Nagymamám 

gyümölcslevese Balatonlellén, órákig tartó lubickolások után. Családtagjaim nélkül és helybeli, személyes 

kapcsolatok nélkül nem tudott volna ilyen szoros kötődés kialakulni bennem Magyarország iránt, annak dacára, 

hogy ott soha nem éltem. Aztán haladt az élet körforgása és végeztem ausztriai iskoláimat. Emellett heti 

rendszerességgel a Bécsi Magyar Iskola diákjaként, emberileg és szakmailag is kitűnő erdélyi tanáraimtól 

sajátíthattam el anyanyelvem csínját-bínját, irodalmunk és történelmünk alapjait. Ha itt nem ennyire ambiciózus 

pedagógusokkal találkozom, akik egyfajta válaszutat jelentettek és sikeresen befolyásoltak, nem alakulhatott 

volna ki bennem ilyen szintű érdeklődés. Vagy ennél is több: Ezóta tudom magaménak érezni igazán Arany 

verseit vagy Jókai regényeit. Vasárnaponként a helyi magyar egyházközségbe tudtam járni, mert létezik. A 

különböző magyar szervezetek heti, de már-már napi rendszerességgel kínáltak és kínálnak azóta is színvonalas 

programokat. Szerencsém tehát, hogy olyan helyre születtem, akár diaszpórában is, ahol a helyi magyarság igen 

gazdagon ápolja kultúráját. De a kellő nevelés, taníttatás és foglalkozáson kívül, minden önhittséget mellőzve, 

nyilván a saját magam kíváncsisága, buzgósága és ragaszkodása is szükséges volt ahhoz, hogy azzá váljak, aki 

vagyok: egy magyar érzelmű fiatal. 

Hogy magyarságomat tekintve összeállhasson tehát saját puzzle-képem és ez ne üres frázis legyen, hanem 

tartalommal teli, rengeteg mindennek kellett történnie a múltban, a jelenben, és kell majd történnie a jövőben is. 

Kellett rokonságom okítása, Magyarországgal való megismerkedésem, a helyi, esetemben, bécsi magyar 

szervezetek kiváló működése, és nem utolsó sorban kellett a saját akaratom is. Mi, a diaszpórában élő fiatal 

magyarok részesei vagyunk nemzetünknek, és rajtunk áll, hogy kivesszük-e mi is részünket belőle: azért, hogy 

létezhessen, bárhol is élünk a földkerekségen, sok-sok kis magyar világ. 

 

BÖLCSKEY-MOLNÁR DÁVID 
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BornemiszaeXtra2023 

 
Kedves Barátai a Bornemisza Péter Társaságnak! 

 
Szokványos előadásaink mellett, egyesületünk kulturális kínálatát igyekszünk gazdagítani, bővíteni. Ezeket az 
eseményeket a BornemiszaExtra gyűjtőnévvel illetjük, és reméljük, hogy felkeltik az érdeklődésüket. A 
következő két hónapban az alábbi programokat ajánljuk fel Önöknek.  
 

1. Húsvéti tojásfestés a Bornemisza Péter Társaságnál! – 2023. április 5-én, 17 – 21 óra között 
 

Szeretettel várjuk Önöket a Capistrangasseban lévő székhelyünkre húsvéti 
tojásfestésre! Az érdeklődők megpróbálkozhatnak a tojásírással, de más módszereket 
is alkalmazhatnak, például a berzselt tojást (levéllenyomat a tojáshéjon). Jöjjenek el 
hozzánk, töltsünk együtt egy kellemes estét! 
Amit biztosítunk: különböző színű tojásfestékeket, fazakakat, viaszt, ecetet. A 
kesicét – a tojásírás eszközét – közösen készítjük el. Felhívjuk a figyelmet, hogy 
tojásokat nem biztosítunk, tehát hozzanak már készen keményre főzött vagy 
kifújt tojásokat magukkal! 
Szervezési okokból előzetes bejelentkezés szükséges a 
bornemiszapetertarsasag@gmail.com címen (név és telefonszám).  
 
Jelentkezési határidő: 2023. április 4. 

 
 
 
 
 

2. Petőfi 200: versolvasó maraton  

- Bármilyen nyelven ! -  

2023. május 22-én, 17 órától 

 
 
 Petőfi Sándor első nyomtatásban megjelent verse – A 
borozó – 1842. május 22-én jelent meg az Atheneumban. 
Külön érdekesség, hogy első nyomtatásban megjelent versét 
Petőfi még Petrovicsként írta alá!  
 A kétszáz éves Petőfire emlékezve, a Bornemisza 
Péter Társaság versfelolvasó maratont rendez. Petőfi verseit 
több mint kétszáz nyelvre lefordították. Szívesen látunk 
különböző anyanyelvű felolvasókat, hozzák magukkal 
barátaikat, társukat, olvassuk fel együtt Petőfi Sándor verseit 
minél több nyelven! 
 
 
Támogatásokat, adományokat szívesen fogadunk! 
Kérjük, segítsék a BPT működését!  
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Gyermekek oldala   -   Gyermekek oldala   -   Gyermekek oldala. 

 

Húsvéti locsolóversek gyermekeknek 
 

 
Jó reggelt, jó reggelt, 

Kedves liliomszál, 

Megöntözlek rózsavízzel, 

Hogy ne hervadozzál. 

 

Kerek erdőn jártam, 

Piros tojást láttam, 

Bárány húzta rengő kocsin, 

Mindjárt ideszálltam. 

 

Tessék hát rózsavíz, 

Gyöngyöm, gyöngyvirágom. 

Hol a tojás, piros tojás? 

Tarisznyámba várom!  

 

Kelj föl párnáidról, szép ibolyavirág, 

Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ! 

Megöntözlek szépen az ég harmatával, 

Teljék a tarisznya szép piros tojással!  

 

 

 Húsvét másodnapján régi szokás szerint 
 
Fogadják szívesen az öntözőlegényt. 
 
Én a legénységhez igen kicsi vagyok, 
 
De öntözőlegénynek mégis csak felcsapok. 
 
Minden esztendőben ilyenkor itt vagyok 
 
Ha a locsolásért pirostojást kapok. 

(Forrás: www.husvetilocsoloversek.hu) 
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ELŐZETES 
 

Májusi meghívottunk, Lengyel Ferenc, a Madách-emlékév alkalmából tartja meg A "sárba gyúrt kis szikra" 
tragédiája című előadását.  Időpont: 2023. május 7-én d.u. 17:30-kor. Helyszín: Bécs 6. Capistrangasse 2/15.   

 
KIÁLLITÁS 

 
Zum 50. Todestag. PICASSO (50 éve halt meg. PICASSO) 
Halálának 50. évfordulója alkalmából a bécsi Albertina megemlékezik Pablo Picassoról 
- a 20. század legnagyobb és legbefolyásosabb művészéről. Ő a század első felének 
úttörője a kubizmusban, a szimbolizmus fő képviselője a kék korszakával, a 
klasszicizmus úttörője a múlt század 20-as éveiben, kései munkáival pedig a 80-as évek 
neoexpresszív mozgalmait erősíti. 
A tárlat június 18.-ig tart nyitva. A kiállításon egy olyan zseniális alkotó több, mint 70 
képe (az Albertina saját gyűjteményéből 18 alkotása) látható, aki élete során a modern 
művészet mintaképévé vált. 
 

 
Lapunk letölthető a BPT honlapjáról: www.bornemisza.at/ 
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Tisztelt Olvasónk! Tisztelt Barátunk!  
 
A Bornemisza Péter Társaság hálásan köszöni eddigi adományait!  
Egyre nehezedő anyagi helyzete ellenére sem havi rendezvényeit, sem a Bécsi Posta kiadását nem 
szándékszik megszüntetni. Ehhez azonban az Ön segítségére is szüksége van.  
Értesítőnkhöz ezúttal csekket is mellékeltünk, azzal a kéréssel, hogy lehetőségei szerint támogassa 
társaságunk irodalmi-művelődési munkáját, valamint értesítőnk megjelentetését.  
Amennyiben hozzájárulását csekk helyett inkább elektronikus úton (e-banking) kívánja eljuttatni 
hozzánk, kérjük, az alábbi adatokat használja:  
EmpfängerIn: Peter Bornemisza Gesellschaft  
Bankverbindung: Unicredit-Bank Austria, 1020 Wien, Rothschildplatz 1. 
BLZ: 11000 Konto Nr. 00207578600  
IBAN: AT58 1100 0002 0757 8600  
SWIFT (BIC): BKAUATWW  
Verwendungszweck: Az Ön neve + "Spende"  
Hozzájárulását, mint mindig, nagyon köszönjük!  
 
Tisztelettel: Andorka Hanna, BPT pénztáros, valamint a BPT elnöksége  
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