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Napirendi javaslat   
 

1. Találkozó és eszmecsere ausztriai magyar civil szervezetek képviselőivel és 

magyar egyházi vezetőkkel 

2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke 
Dr. Szili Katalin (független), a bizottság alelnöke  
Csóti György (Fidesz)  
Ékes Ilona (Fidesz) 
Kőszegi Zoltán (Fidesz) 
Dr. Stágel Bence (KDNP)   
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Szabó Vilmos (MSZP)  
Szávay István (Jobbik) 
 

Helyettesítési megbízást adott  

 Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) Potápi Árpád Jánosnak (Fidesz)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászóló 
 

Szalay-Bobrovniczky Vince, Magyarország bécsi nagykövete  
Dr. Deák Ernő elnök (Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek 
Központi Szövetsége)  
Cserján Károly (Grazi Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja)  
Dr. Gálffy István (Szent István Egylet)  
Kisgyörgy-Piroska Emese elnök (72. sz. Széchenyi István Cserkészcsapat,
 Bécs)  
Mag. Kullmann Sándor elnök (Közép-Burgenlandi Magyar  
Kultúregyesület)  
 Kullmann Ernő, korábbi polgármester, Felsőpulya/Oberpullendorf  
Liszt Evelin (Burgenlandi Magyar Kultúregyesület)  
Mentsik Szilvia elnök (AMAPED - Ausztriai Magyar Pedagógusok  
Egyesülete)  
Nagy Eleonóra elnök (BÉMOSZTE - Bécsi Magyar Oktatást Segítő Szülők 
és Támogatók Egyesülete)  
Piroska Ferenc (Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesülete)  
Radda Marika elnök (Club Pannonia)  
Radda István, a magyar kapcsolatok vezetője (Bécsi Magyar Kultúrközpont 
Baráti Kör Egyesülete, Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala)  
Schütz Margit („Vajdaság” Bécsi Magyar Kulturális Egyesület)  
Dr. Smuk András elnök (Europa Club)  
Steip Ferenc elnök (Ausztriai Független Magyar Egyesületek  
Csúcsszervezete)  
Dr. Ing. Szabados Péter elnök (Innsbrucki Magyar Egyetemisták és  
Akadémikusok Szövetsége)  
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Ing. Szemerédi Tibor elnök (Pax Romana, KMÉM - Magyar Katolikus
 Értelmiségiek Mozgalma)  
Tőkés Enikő elnök (Felső-Ausztriai Magyarok Kultúregyesülete)  
Tubák Csaba (Bornemissza Péter Társaság)  
Wurst Erzsébet elnök (Kaláka Klub)  
Simon Ferenc főlelkész (Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség)  
Varga János, a bécsi Collegium Pázmáneum rektora  
Dr. Solymár Mónika evangélikus lelkész (Bécsi Magyar Evangélikus  
Közösség)  
Mag. Mesmer Ottó evangélikus lelkész, Őrsziget  
Lic. Iur. Can. Pál László (Római Katolikus Püspökség, Burgenland)  
Simon Ferenc főlelkész (Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség)  
Kiss Norbert helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma)
  
 

Részt vevők 

 Mazák Csaba követ  
Dr. Hajas Gábor I. o. tanácsos  
Bárány Anzelm I. o. tanácsos, sajtóattasé  
Dr. Csobánci-Horváth Iván vezető konzul  
Pópáné Linka Márta protokoll  
Dr. Kerekes Anna konzul  
Thalhammer Tímea gyakornok  
 
Szilágyi Péter munkatárs (Nemzeti összetartozás bizottsága)  
Daku Magdolna főosztályvezető (Országgyűlés Hivatala Bizottsági  
Főosztály)  
Márky Zoltán főosztályvezető (Országgyűlés Hivatala Nemzeti Integrációs 
Főosztály)  
Pappné Farkas Klára főosztályvezető-helyettes (Országgyűlés Hivatala 
Nemzeti Integrációs Főosztály)  
Kocsis Attila osztályvezető (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
Diaszpóra Osztály)  
Manzinger Krisztián osztályvezető (Külügyminisztérium Közép-Európai 
Osztály)  
Kerényi György főtanácsadó (Dr. Szili Katalin független)  
Kató Alpár tanácsadó (Jobbik)  
Sós Károly tanácsadó (KDNP)  
Hadnagy Miklós tanácsadó (MSZP)  
Mucsi Géza tanácsadó (Fidesz)  
Szőcs Dorottya titkárnő (Nemzeti összetartozás bizottsága) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 16 óra 14 perc) 
 

Szalay-Bobrovniczky Vince nagykövet bevezető köszöntője 

SZALAY-BOBROVNICZKY VINCE, Magyarország bécsi nagykövete: Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt, a nagykövetségen 
köszönthetjük a számunkra talán az egyik legfontosabb parlamenti bizottság, a Magyar 
Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának tagságát, és nagy örömömet szeretném 
kifejezni afölött, hogy ránk esett a választás, hogy itt tart a bizottság kihelyezett ülést, bár 
tudom, hogy ez más országokban is megtörtént már. 

Nagy szeretettel köszöntöm Potápi Árpád elnök urat (Taps.) és Szili Katalin alelnök 
asszonyt (Taps.), valamint a többi képviselő hölgyet és urat, akik megtiszteltek bennünket a 
jelenlétükkel. Természetesen nagy szeretettel köszöntöm a nem kis számban összegyűlt 
magyar egyesületi képviselőket, vezetőket. Köszönöm szépen, hogy ezt az ülést most itt 
megtarthatjuk.  

Két szót szólnék még arról, hogy mi lenne a menetrend. Hamarosan szót adok az 
elnök úrnak, ezt követően pedig megint visszaveszem a szót - nem azért, mert 
közléskényszerem van -, azért, mert szeretném pár szóban és nagyvonalakban bemutatni az 
itteni magyarságot. Majd ismét az elnök úrnak adnám át a szót, és utána megnyitjuk a kört, 
mindenki bemutatkozhat, de ennek nem mennék különösképpen elébe. Ezt követi majd egy 
fogadás, és közben az elnök úrral még lesz egy megbeszélésünk az osztrák partnerrel, majd 
utána koszorúzás következik Széchenyi szülőházánál, végül városnézés és kismartoni 
látogatás zárja a napot.  

Most át is adnám elnök úrnak a szót, még egyszer megköszönve a nagyszámú 
részvételt. Köszönöm szépen. (Taps.) 

Potápi Árpád János, a bizottság elnökének köszöntője 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen, nagykövet úr. 

Tisztelt Nagykövet Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel és nagy tisztelettel 
köszöntök én is mindenkit a mai bizottsági ülésünkön. Nagykövet úr nagyon szerény volt, és 
ő köszönte meg nekünk, hogy a bizottságunk úgy határozott, hogy itt tartja kihelyezett 
bizottsági ülését, ez viszont annak köszönhető, hogy ő felajánlotta, hogy a nagykövetségen 
tartsuk meg ezt az ülést. Egyébként többhetes munka előzte meg az ülés megszervezését, 
illetve azt, hogy egyáltalán Ausztriában tudjunk ma ülésezni. Mi már tavaly, valamikor 
szeptemberben találkoztunk, és utána a beszélgetések során döntöttünk arról, illetve kifejeztük 
abbéli szándékunkat, hogy jó lenne itt Bécsben, a nagykövetségen egy kihelyezett bizottsági 
ülés megtartása. 

Nagyon örülök annak, hogy mind a bizottság részéről, mind az ausztriai magyar 
egyházak, illetve az ausztriai magyar civil szervezetek részéről ilyen sokan tudnak részt venni 
a mai bizottsági ülésünkön, és jelenlétükkel, tájékoztatójukkal megtisztelik a Magyar 
Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságát, a magyar országgyűlési képviselőket. 
Jelzem, hogy nemcsak országgyűlési képviselők vannak itt, hanem az Országgyűlés 
Hivatalának munkatársai, a bizottság mellett dolgozó munkatársak, illetve szakértők is 
elkísértek bennünket erre a bizottsági ülésre, így fordulhatott elő az a helyzet, hogy szerintem 
többen vannak a kísérők, mint amennyi a bizottság tagsága. 

Annak is örülünk, hogy a bizottság tagjai közül 9-en vagyunk itt, egyébként 12 fő a 
bizottság tagsága. Be fogom mutatni majd a bizottságot, de előtte szeretném még elmondani, 
hogy ez egy teljesen formális bizottsági ülés, ami azt jelenti, hogy van velünk gyorsíró is, 
tehát folyamatosan vesszük, rögzítjük az ülést. Mivel formális bizottsági ülésről van szó, 
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ennek vannak formai kötöttségei, ezeket is meg fogjuk tenni, tehát megszavazzuk a napirendi 
javaslatot, majd utána lefolytatjuk a bizottsági ülést. Gondolom, hogy itt nagy vita ma nem 
lesz, hogy a mikrofont el kelljen venni valakitől - megjegyzem, ehhez a Házszabály 
módosítása is kellene -, és bizottsági ülésünk teljesen nyilvános. Viszont a sajtó képviselőit 
szeretném megkérni arra, hogy néhány perc múlva hagyják el a termet, hiszen úgy gondolom, 
hogyha sajtójelenlét nélkül folytatjuk le ezt az ülést, akkor talán nyíltabban tudunk 
beszélgetni. Nem mintha bárkinek bármiféle takargatnivalója lenne, de a nyugodt légkört 
szeretnénk biztosítani. 

Napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Képviselőtársaim! Rá is térünk a formalitásra. A 
napirendet szeretném először ismertetni, amely meglehetősen rövid, hiszen két napirendi 
pontból áll. Az első találkozó és eszmecsere ausztriai magyar civil szervezetek képviselőivel 
és a magyar egyházi vezetőkkel - talán célszerű lett volna a sorrendet megcserélni -, második 
napirendi pontunk pedig az egyebek. Kérem a bizottság tagjait, jelezzék, hogy elfogadják-e a 
napirendi javaslatot. (Szavazás.) Úgy látom, hogy elfogadtuk.  

A helyettesítéseket szeretném bejelenteni: Kovács Ferenc alelnök urat én 
helyettesítem, dr. Hoppál Péter képviselő urat Ékes Ilona képviselő asszony helyettesíti. 

Innentől kezdve megkérek mindenkit, hogy ülve folytassuk tovább a bizottsági ülést. 
Köszönöm szépen.  

Találkozó és eszmecsere ausztriai magyar civil szervezetek képviselőivel és magyar 
egyházi vezetőkkel 

Mielőtt átadnám a szót a magyar szervezetek képviselőinek, szeretném bemutatni a 
bizottság tagjait, a bizottság tevékenységét, és utána visszaadom a szót Szalay-Bobrovniczky 
Vince nagykövet úrnak. 

2010-ben a választások után az új kormány, az új parlament nemzeti fordulatot hajtott 
végre, ennek a fordulatnak egy epizódja volt az, hogy 2010. december 23-án, az utolsó 
parlamenti napon, utolsó döntésünkkel a Ház elfogadta, hogy létrehozza a Nemzeti 
összetartozás bizottságát 12 fővel. Eleinte ebben a bizottságban 11-en dolgoztunk, és utána a 
szocialista párt is Szabó Vilmos képviselő úrral betöltötte helyét a bizottságban. 2011. január 
1-jén kezdte meg bizottságunk a munkáját és működését, melynek két alelnöktársammal 
együtt hárman alkotjuk az elnökségét. Dr. Szili Katalin, korábbi házelnök asszony az egyik 
alelnöke, aki egyben a bizottság Autonómia albizottságának az elnöke, és a másik alelnök 
kollégám dr. Kovács Ferenc képviselőtársam, aki egyben Nyíregyháza polgármestere is. Ő 
jelenleg Szatmárnémetiben van egy tárgyaláson, ezért nem tud részt venni a bizottság mai 
ülésén.  

A 12 fős bizottság fő célja az, ami a nevében is szerepel, alapvetően a nemzetpolitikai 
érdekek képviselete a Magyar Országgyűlésben, és minden nemzetpolitikai kérdésnek, ami a 
törvényhozás szintjén megjelenik, illetve a közvéleményben megfogalmazódik, a képviseletét 
ellátja az Országgyűlésben. Ezért a különböző törvénymódosítások, országgyűlési határozatok 
elsőként a mi bizottságunk elé kerülnek megtárgyalásra, döntünk a parlamenti vitára való 
alkalmasságról, és utána bocsátjuk tovább a parlamentnek. Éppen ezért nagyon fontos alapelv 
a bizottság számára, hogy ne csak a Parlament falai között ülésezzen, hanem kihelyezett 
ülések keretében, helyben is gyűjtsön tapasztalatot a határon túli régiókban, elsősorban a 
Kárpát-medencében.  

Az első kihelyezett ülésünk Kárpátalján volt, Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc 
Főiskolán. A második ilyen bizottsági ülésünk a Muravidéken volt, Lendván, ott a magyar 
közösség házában tárgyaltunk. A harmadik Nagyszalontán volt, a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség nagyszalontai székházának dísztermében, a negyedik Révkomáromban, 
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a Selye János Egyetemen, és a következő, az ötödik pedig a mai ausztriai, bécsi kihelyezett 
ülésünk. 

A bizottság tagjai megpróbálnak lehetőség szerint minden határon túli magyar 
rendezvényre eljutni, és a bizottság tagjainak van egy-egy kiemelt területe, amellyel 
foglalkozik. Általánosságban mindenki szinte minden egyes meghívásnak megpróbál eleget 
tenni, de nyilvánvaló, hogy minden egyes meghívásnak nem tudunk eleget tenni, mert nagyon 
sok szervezet van a Kárpát-medencében, és azon kívül is, de ahová csak tudunk, nagy 
szeretettel megyünk, és részt veszünk ezeken a rendezvényeken.  

Az év során megalakult a Nemzeti összetartozás bizottságának Autonómia 
albizottsága, amelynek Szili Katalin alelnök asszony a vezetője, alelnöke Csóti György 
képviselő úr, aki egyben a főbizottság tagja is. Fontos feladata az Autonómia albizottságnak 
az autonómia kérdésével való folyamatos foglalkozás, hiszen az autonómiákra egyre nagyobb 
hangsúly helyeződik a magyar nemzetpolitikában és a közbeszédben is. Cél az, hogy ahol 
magyarok élnek, az autonómia valamilyen formáját meg kell valósítani, illetve nyíltan ki kell 
mondani, vállalni kell, hogy ahol tömbmagyarság van a Kárpát-medencében, ott igenis 
kötelező nekünk a területi autonómia kérdésében pozitívan fellépni, és támogatni őket ebben a 
küzdelemben. Röviden átadnám az elnök asszonynak a szót, hogy beszéljen erről az 
albizottságról, és utána visszaveszem a szót, hogy bemutassam a bizottság tagjait is.  

 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok! 
Engedjék meg, hogy én is tisztelettel és szeretettel köszöntsem önöket Csóti György 

alelnök úrral egyetemben.  
Azzal szeretném kezdeni, hogy ez a bizottság, amikor megalakult, akkor a célja az 

volt, hogy ne csak az egyes autonómiakérdésekről beszéljünk - gondolok itt a Székelyföld 
autonómiájára vagy akár a vajdasági kulturális autonómiára -, hanem, ha lehet, akkor 
parlamenti dimenzióban kanalizáljuk ezeket a kérdéseket, és ott, ahol személyi, kulturális 
vagy területi autonómiáról beszélhetünk, ott igenis próbáljunk meg közös hangot találni.  

A bizottság megalakulásáról sokat mond el az, hogy ez egy paritásos bizottság, négy 
ellenzéki és négy kormánypárti képviselő van benne, ezzel is azt szerettük volna kifejezni, 
hogy konszenzusra vagyunk ítélve. Tehát, ha mi a Nemzeti összetartozás bizottsága vagyunk, 
akkor úgy gondolom, az egy nagyon fontos kérdés, hogy találjunk olyan témákat, melyekben 
közös hangot tudunk megteremteni. Az autonómia véleményem szerint ilyen téma, hiszen 
fontos, hogy ebben a kérdésben meg tudjuk találni azt a közös nevezőt megtalálni, ami 
számunkra talán a legfontosabb, és itt nem szeretnék külön szólni arról, hogy a mai 
Európában, a XXI. század második évtizedében nagyon jól látszanak azok a folyamatok, mint 
ami Spanyolország és Katalónia kérdésében is zajlik. Úgy hiszem, hogy Európának is 
szükséges foglalkoznia ezzel a kérdéssel, és fontos, hogy megtalálja a stabilizációs 
folyamattal azt a lehetőséget, ami ezeknek az autonómiáknak a hálózatát jelentheti.  

Elnök úr, ha megengeded, többet erről most nem szólnék, hisz nyilvánvaló, ami ma itt 
a legfontosabb számunkra, az az, hogy megismerjük, a civil szervezetek, a szövetség milyen 
munkát végez, hiszen az elmúlt időben volt azért egy párbeszéd a népcsoporttörvény kapcsán 
is, ami a legutóbbi parlamenti látogatásunkon, azt gondolom, hogy gyümölcsöző volt. Nekünk 
most tényleg az a legfontosabb, hogy ebben a nemzeti összetartozásban valóban meglegyen az 
összetartozás. Viccesen azt szoktam mondani, hogy addig jó nekünk, amíg úgy hívnak 
bennünket, hogy Nemzeti összetartozás bizottsága, és remélem, soha nem fogjuk megérni, 
hogy a nemzeti széthúzás bizottságának kelljen hívni bennünket.  

Ennek jegyében kívánok a mai napra nagyon jó munkát, és remélem, hogy az az 
őszinte párbeszéd, mely ma itt kialakul, az a közös ügyünket segíti, és segíti megtalálni azt a 
néhány pontot, amelyben mi magunk tudunk azért tenni, hogy véletlenül se álljon elő az a 
helyzet, amit egyszer Szatmárnémetiben egy kedves vendégünk mondott, hogy ha két indián 
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egymás skalpját követeli, akkor annak csak a sápadtarcúak örülnek, úgyhogy legyen ez a mai 
mottónk. Köszönöm szépen. (Taps.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök asszony. 
Engedjék meg, hogy nagyon röviden bemutassam a bizottság tagságát. Ékes Ilona 

képviselő asszony a Fidesz részéről, ő elsősorban civil dolgokkal, illetve egyházi dolgokkal 
foglalkozik, a csángóság érdekeit vállalja fel, képviseli az Országgyűlésben, valamint a 
vajdasági, főleg a temerini fiúk érdekképviseletét látja el mind a Vajdaságban, mind 
Magyarországon, a Magyar Országgyűlés keretén belül, és egyébként december 1-jén 
Csehországba, Austerlitzbe megy koszorúzni, ahol bizottságunkat képviseli. Ilona nagyon sok 
mindent vállal a bizottságon belül, de igazából azt lehet megbízni feladattal, aki vállalja, és 
dolgozik érte. 

Nem sorrendben haladok, és nem kiemelve a pártokat, hanem ahogy ülünk az 
asztalnál. Kőszegi Zoltán képviselő úr a Fidesz részéről van jelen a bizottságban, ő egyben 
Dabas város polgármestere is, és az egyházakkal való koordinációt képviseli, illetve a 
Magyar-Szlovák Baráti Tagozat tagja, egyébként pedig jól beszél szlovákul is.  

Szabó Vilmos képviselő urat gondolom, nem nagyon kell bemutatni, hiszen külügyi 
államtitkár úr volt az előző kormányban, illetve a Külügyi bizottságban többször volt a 
bizottság alelnöke. Külpolitikával, illetve nemzetpolitikával foglalkozik az MSZP-n belül. 

Szávay István képviselő urat sem nagyon kell bemutatnom, úgy gondolom, hiszen ő a 
Jobbik nemzetpolitikával foglalkozó képviselője, ott is több területet ki lehet emelni, 
Kárpátalját, a Felvidéket és a Vajdaságot képviseli szintén.  

Szili Katalin elnök asszonyt nem kell bemutatni, hiszen ő már bemutatta az 
Autonómia albizottságot. Csóti György képviselő úr külüggyel foglalkozik, 2012-től fideszes 
országgyűlés képviselő. A bizottságon belül alapvetően az egész Kárpát-medencei térséggel, 
az autonómiaügyekkel foglalkozik, és kiemelten - én legalábbis úgy ismertem meg - a 
felvidéki ügyekkel foglalkozik. 

Kalmár Ferenc András képviselő úr a KDNP részéről van jelen, aki egyébként brassói 
származású, Brassóban született, így Erdélyhez, illetve a Partiumhoz kötődik származása 
szerint, aki egyébként szegedi képviselőtársunk. Az Európa Tanács képviselője, ahol az 
autonómiaügyeket viszi.  

Stágel Bence képviselő úr a KDNP részéről van jelen, alapvetően a nemzetpolitikát 
képviseli a KDNP-n belül, de ott is elsősorban ifjúságpolitikával foglalkozik, és az 
Országgyűlésben is számos megszólalása volt, melyekben az ifjúságpolitikát, oktatásügyet 
érintette. 

Visszaadom a szót nagykövet úrnak, utána pedig önöknek adnánk át a szót. 
 
SZALAY-BOBROVNICZKY VINCE, Magyarország bécsi nagykövete: Köszönöm 

szépen, elnök úr. 
Először is az én mandátumom most az lenne, hogy összefoglaljam, mit kell tudni az 

ausztriai magyarságról, amit persze az ausztriai magyarok pontosan tudnak, sőt jobban 
tudnak, mint én, de pár szóban mégis összefoglalnám.  

Elöljáróban mindenképpen szeretnék két kulcsszóra reagálni, ami korábban 
elhangzott, ezek közül az egyik az autonómia kérdése, ami itt is egy nagyon szép álom, de 
valószínűleg csak álom maradhat, mert ettől nagyon messze vagyunk. Viszont azért tartottam 
fontosnak az autonómia szót szóba hozni, mert úgy vélem, ismert, hogy az Osztrák 
Köztársaság a dél-tiroli autonómiát nagyon komolyan támogatja, azt keresztülverni egy 
hosszú éveken keresztül tartó folyamat volt, és ettől a státusztól nyilvánvaló, hogy az Osztrák 
Köztársaság nem hajlandó visszalépni, bármilyen próbálkozások is történnek ez ügyben, 
amiket legutóbb is láthattunk, legalábbis nyilatkozat szintjén az olasz fél részéről.  



 11 

Számos helyen felvetődhet az a kérdés is, hogy minket is éveken keresztül 
elmarasztaltak amiatt, hogy a kisebbségek parlamenti képviselete nem megoldott nálunk. 
Most már tudjuk, hogy ez megoldott lesz. Ez csakúgy, mint bármilyen szintű kisebbségi jog 
kiterjesztése, Ausztriában nem téma. Se ez nem téma, se egyéb más kérdés nem téma, ettől 
még hozzá kell tegyem azt, hogy a kisebbségek helyzete Ausztriában összességében igen jó. 
A népcsoporttörvényről Deák Ernő elnök úr külön be fog számolni, és erre ki fog térni, de 
szeretném előtte megkérdezni, hogy ugye, a sajtó most már nem tartózkodik itt?  

Azt gondolom, hogy amennyire tágkeblűen értelmezi az Osztrák Köztársaság a saját 
maga kisebbségeinek helyzetét, sokszor olyan szűkkeblűen viselkedik az itteni 
kisebbségekkel szemben, és szerintem érdemes ezt néhány szóban az én pozíciómból 
elmondani. Ezzel kapcsolatban egyébként volt egy-két fellépésünk, kezdeményezésünk, 
amelyek jórészt elakadtak az osztrák parlament különböző útvesztőiben, de ezeket a 
kezdeményezéseket nem adjuk fel. Ezek leginkább a népcsoporttörvényhez kapcsolódnak, 
amely viszont azt kell mondjam, hogy hála istennek - elnök úr esetleg korrigál engem, hogy 
jól mondom-e -, lekerült egyelőre a napirendről, és úgy tűnik, hogy erre nincsen többség a 
mostani parlamenti ciklusban a jelenlegi helyzet szerint. Ez még mindig jobb, mint hogyha azt 
a verziót szavazná meg az osztrák parlament, ami jelenleg a Kancellária Hivatalban 
szeretnének, ami nem jó a kisebbség számára, de elnök úr ezt jobban tudja majd árnyalni.  

Amit még elmondanék, az az, hogy 40 ezer magyarral számol a 2001-es népszámlálás. 
Ausztriában 2001 óta nem volt már népszámlálás, és nem is lesz, tehát ebből adódóan 
innentől már csak saccolások lehetnek arról, hogy mekkora a magyarság száma. Tehát a 2001-
es népszámlálás szerint körülbelül 40 ezer fő, ebből 25 ezer fő osztrák állampolgárságú, és 
körülbelül 15 ezer fő nem osztrák állampolgárságú, hanem magyar vagy egyéb más, 
Magyarországhoz képest határon túli származású. Azt gondolom, és még egyszer 
hangsúlyozom, hogy innentől kezdődően nincsenek megbízható számadataink, de úgy vélem, 
a magyar állampolgárságúak száma jelentősen növekedett, hiszen a munkaerő-piaci 
korlátozások lebontása óta, 2011. május 1. óta láthatjuk, érezzük azt, hogy ugrásszerűen 
megnőtt az Ausztriába bevándorló, munkavállalás céljából bevándorló magyarok száma. Ma 
már olyan számokat tudunk esetleg mondani, amelyik 25-30 ezres számból indul ki, ami a 
munkaerő-piaci célú bevándorlást illeti, tehát láthatjuk, hogy igen jelentős számokkal állunk 
szemben.  

Ausztriában durván 45 magyar egyesület működik, ezeknek az egyesületeknek a 
munkáját amennyire tudjuk, a követség részéről próbáljuk figyelni, felkarolni és támogatni. 
Én azt gondolom, hogy szoros kapcsolat alakult ki, az itteni magyarság képviselőivel 
rendszeresen találkozunk, politikusi delegációk érkezésekor is, de most van az első igazán 
hivatalos ülés, mert azt gondolom, ezt nem kell eléggé hangsúlyozni, hogy ez egy hivatalos 
parlamenti bizottsági ülés, amelynek keretében megtisztelő számunkra, hogy a magyar 
szervezetek képviselői beszámolhatnak arról, hogy hogyan működnek, mik a problémáik, és 
erre külön kérnék is mindenkit, amellett, hogy arra is kérek mindenkit, hogy lehetőleg rövid 
időkeretek között, de ezt majd az elnök úr is biztosan el fogja mondani. 

A népcsoporttörvényről már beszéltem, ami úgy gondolom, a magyarságnak juttatott 
osztrák költségvetési támogatás, különösképpen a többi népcsoporttal összevetve. Ausztriában 
hat elismert népcsoport van: magyar, szlovén, horvát, cseh, szlovák és a roma, és ezek közül a 
magyar az egyetlen, amelyiknek mind a két tartományban van népcsoporti jogosultsága, ez a 
bécsi és a burgenlandi. Ezen túlmenően annyit hadd mondjak még el, hogy a magyarságnak 
az összetétele is különleges, hiszen talán Magyarország az egyetlen olyan ország a 
szomszédságunkban, egyáltalán Európában, amely nemzet tagjai, magyarsága a 
legkülönbözőbb típusú, és a legkülönbözőbb fokú itt tartózkodással rendelkeznek. Őshonos 
kisebbségi státusza van a burgenlandi magyaroknak, és ugyanúgy őshonos státuszt élvez a 
bécsi magyarság is, amellett - és itt jön a második számú fontos kritérium -, hogy az ’56-os 
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magyarság - amelyik a legnagyobbnak számít a nyugati magyarság közül Ausztriában - volt 
valójában a jogalapja a népcsoportstátusz megadásának Bécsben is. Bécs leginkább az 56-os 
magyarokról szól, de ezen túlmenően a harmadik nagyobb csoportot az Ausztriába 
bevándorolt, munkavállalás céljából bevándorolt magyar csoport alkotja.  

Onnan kezdtem ezt a kis elkanyarodást, hogy én azt gondolom, az az összeg, az a 
támogatás, amit az Osztrák Köztársaság a magyar szervezeteknek nyújt, különösképpen 
összehasonlítva a többi népcsoporttal, szerintem elenyésző, nem megfelelő. Ezt többször is 
megemlítettük, úgy a magyar szervezetek vezetői, mint jómagam is, de azt hiszem, egyelőre 
elég világosnak tűnik az, hogy osztrák részről nem várható elmozdulás, hivatkozva a szűkös 
anyagi viszonyokra. Ettől függetlenül ezt napirenden szeretnénk tartani, de nem könnyű 
előrehaladni, hiszen rendszeresen arra hivatkoznak, hogy az egyetlen olyan tétel, amit 2005 
óta nem csökkentettek a költségvetésben, és örüljünk annak, hogy nem csökkentették. Mi 
viszont úgy gondoljuk, hogy növelni kellene a magyarság számára, de azt semmiképpen nem 
szeretnénk, hogy a magyarság számára a keretek növelése más kisebbségek számára a keretek 
csökkentését jelentse. Azt mindenképpen le kell szögezni, hogy mi nem harcolunk a horvát és 
a szlovén kisebbségekkel szemben, mint a két legjelentősebb, legnagyobb jelentőséggel bíró 
népcsoporttal, kisebbségekkel. 

A harmadik pont, amit szeretnék megemlíteni, ami számomra, és szerintem nagyon 
sok mindenki számára lényeges kérdés, ez a magyarság oktatásának a kérdése, az anyanyelvi 
oktatás kérdése. Itt különböző viták folynak, zajlanak, és vannak magyar nyelven oktató 
intézmények, de rendes magyar iskola - a rendes idézőjelbe téve -, elismert, államilag elismert 
magyar iskola akár egy osztrák iskolához hozzákapcsolva, nem létezik. Csak egy ilyen létezik 
Burgenlandban, de Bécsben nincs. Bécsben egyébként az egy nagyon fontos kérdés, ezért 
szeretném ezt hangsúlyozni, mert ha belegondolunk abba, hogy folyamatosan növekszik a 
bevándorlás Ausztriába, aminek Magyarországon nem örülünk egyébként, mert jó lenne, ha 
magyar testvéreink inkább otthon maradnának - ha szabad így fogalmazni, leegyszerűsítve -, 
de mégis növekszik a bevándorlás Ausztriába, és ha ezeknek a bevándorlóknak a gyerekei 
nem tudnak megfelelő magyar oktatási intézménybe járni, akkor a gyerekek számára a 
magyar nyelv el fog veszni. Ezért mondjuk mi el, gyakorlatilag imamalomszerűen, ahol 
tudjuk, a tárgyalásainkon, hátha az Osztrák Köztársaság valamilyen módon tud ezen 
változtatni. Azt látni kell, hogy Ausztria nincsen könnyű helyzetben, hiszen a legtöbb kihívás 
kisebbségi fronton egy olyan népcsoport részéről érkezik még ilyen kérés, amelynek hogyha 
növeli a jogait, az vélhetően komoly vitákhoz, illetve komoly problémákhoz vezet, és ez a 
török kisebbség. Az osztrák pozíció leszűkítő volta sok esetben arra vezethető vissza, hogy 
tartanak attól, hogy a nagyszámú, 250 ezres török kisebbségnek is ki kéne terjeszteni a jogait. 
Ha megteszik, ezt más kisebbségekkel szemben is meg kellene tenniük, és momentán úgy 
tűnik, egyezség van abban, hogy ezt nem akarják. 

Ennyit szerettem volna elmondani összefoglalásképpen, és szeretném nagy tisztelettel 
elnök úrnak visszaadni a szót. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, nagykövet úr.  
Engedjék meg, hogy bemutassam, egyben üdvözöljem Kiss Norbert helyettes 

államtitkár urat, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és Szilágyi Péter urat, a 
bizottság munkatársát, aki kvázi a bizottság mellett - mint egy jegyző az önkormányzatban a 
polgármester mellett -, dolgozik, és a bizottság feladatait viszi előre. A mai ülésünket is ő 
szervezte meg nagykövet úrral, az ausztriai magyar szervezetekkel, illetve Wurst Erzsébettel, 
akinek ezt szintén szeretném megköszönni. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Átadnám a szót önöknek. Szeretném elmondani, hogy 
bizottsági ülésünket úgy terveztük, hogy fél 12-ig tartanánk az ülést, utána a sajtóval 
találkoznánk, majd folytatjuk közös beszélgetéssel azt követően is. Az sem gond 
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természetesen, hogyha 5-10 vagy 20 percet késünk, de nagyjából be kellene tartani az 
időkereteket, ezért megkérek mindenkit, hogy próbáljon meg rövid lenni, hogy legyen 
lehetősége az országgyűlési képviselőknek is arra, hogy kérdezzek, illetve tudjunk egymással 
beszélgetni. 

Szeretném megadni Deák Ernő elnök úrnak a szót, őt kérném meg, hogy a 
tájékoztatóját elsőként tartsa meg.  

Dr. Deák Ernő tájékoztatása 

DR. DEÁK ERNŐ elnök (Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi 
Szövetsége): Köszönöm szépen.  

Elnök Úr! Nagykövet Úr! Képviselők! Kedves Ausztriai Magyarok! Ha ezt a kört 
tekintjük, elsősorban köszönettel és hálával tartozunk, hogy ez létrejött, és hogy ennek a 
súlyát és horderejét teljes mértékben megértsük, hadd nyúljak vissza azokra a kezdeti időkre, 
amikor még kitaszítottak, ellenségek voltunk. Aztán, mikor jött a rendszerváltozás, 
Jeszenszky Géza, akkori külügyminiszter első külügyi útja Ausztriába vezetett, ahol Mock 
külügyminiszterrel való tárgyalása érdekében közvetlenül a központi szövetségi irodát kereste 
fel, és egy egész délutánt átbeszéltek. Ugyanúgy említhetném Entz Géza államtitkár urat is, 
mert amikor éppen a rendszerváltozás körül törtük a fejünket, hogy hogyan tovább, 
„Útkeresés a jövőbe” címmel Kufsteinben gyűltünk össze, Entz Géza államtitkár képviselte az 
akkori magyar kormányt. Ez egy óriási nyitány volt, mert szinte 180 fokkal változott a 
helyzet, a külpolitikai helyzet. Kiegészítésképp még az is fontos volt, hogy akkor, 1990-91-
ben a Collegium Hungaricummal írsábeli megállapodást kötöttünk, hogy az együttműködés 
útját válasszuk.  

Az azóta eltelt évek, évtizedek nagyon kanyargósak voltak, és idő közben sikerült 
egyre inkább háttérbe szorulnunk, vagy kiszorulnunk a megyékből, úgyhogy amikor ausztriai 
magyarokról volt szó, mindig csak a burgenlandi magyarokat említették, és volt szerencsém a 
magyar parlamentben is elmondani, mi mindig korrigáltunk, hogy ausztriai magyarok, és nem 
burgenlandi magyarok, hiszen a burgenlandi magyarok legfeljebb egyharmadát, egynegyedét 
képezik az ausztriai magyaroknak. Mindenesetre, hogy ma ide jutottunk, annak is köszönhető, 
hogy hosszú éveken át a nagykövetségen keresztül is kértük a mindenkori magyar 
kormányokat, hogy tiszteljenek meg minket a jelenlétükkel. Hogyha magyar 
kormányküldöttség ment Romániába, Szlovákiába, az egészen természetes volt, hogy 
kapcsolatba léptek, és élő tárgyalásokat folytattak a helyi képviseletekkel, ez a mi esetünkben 
nem volt meg. Hála istennek, most már megvan, ez megvalósult, és hadd tegyek egy komoly, 
őszinte, kicsit mulatságos megjegyzést, hogy nagykövet urat tulajdonképpen az ausztriai 
magyarok díszelnökének lehetne kinevezni, hiszen annyira ismeri a helyzetünket, mint előtte 
talán egyik magyar nagykövet sem, mert annyira intenzíven foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ez 
természetesen annak köszönhető, hogy ő nemcsak kívülállóként nézi, hanem belülről, 
mindenkit meghallgat, és ezáltal különböző információi vannak, és természetesen egészen 
más kérdés, és nagyon nehéz kérdés ebben a bonyolult helyzetben megtalálni azt a szintet, 
ami egyrészt az egyensúlyt megteremti, másrészt a kibontakozást, mert távlatos, 
perspektivikus gondolkodás, tájékozódás nélkül csak helyben topogunk.  

Egy következő lépésként említem, hogy az idén nyár végén részt vettem az MSZMP 
balatonlellei ifjúsági konferenciáján, és nekem nagyon tetszett, hogy Szabó Vilmos ott a 
beszámolóját úgy kezdte, hogy a konszenzus, a konszenzus, és én is erre építettem fel a 
beszámolómat. Szili Katalin elnök asszony most ugyanezt a szót használta. Számomra ez 
optikailag rendkívül fontos, hogy igenis van a Magyar Országgyűlésben egy olyan bizottság, 
egy olyan társaság, amelyik pártpolitikai tekintet nélkül megtalálja azt a közös nevezőt, amit 
úgy hívnak, hogy nemzeti érdek. Ha mi ausztriai magyar szemmel nézzük a magyarországi 
mezőt, számunkra rendkívül fontos, és irtó fájdalmas az a széthúzás, az a veszekedés, az a 
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gyűlölködés, ami folyik, de legalább ez az arany hidacska megvan, és én remélem, hogy ez a 
jövőben még erősödik és szélesedik. 

Még egy kitérő, éspedig a magyar kormánynak egyrészt a hivatalosan be nem 
avatkozási politikája, másrészt a beavatkozó politikája, és ez megmutatkozott Kárpátalján, 
megmutatkozik Romániában, és nem utolsó sorban Szlovákiában is. Itt rendkívül nehéz 
igazságot tenni, mindenesetre, egyrészt a nemzeti összetartozás elve rendkívül fontos, de 
ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról az átkos nemzeti tragédiáról, amit úgy hívnak, 
hogy Trianon. És ha a magyar állam, a magyar kormány, a mindenkori magyar kormányok 
elfogadták ezt a tényt, akkor tudomásul kell vennünk, a magyar külpolitikának mindig 
figyelembe kell venni, hogy ott, abban a mezőnyben mégiscsak más államokkal, más 
kormányokkal van dolguk, tehát amit az illető magyar kisebbségekkel, kvázi kialkuszunk, az 
nem biztos, hogy az illető kormányoknak megfelelő. Ez csak egy rövid kitérő, és remélem, 
hogy értjük egymást.  

Ami az ausztriai helyzetet illeti, amikor mi úgy láttuk az elszigetelődés és 
felmorzsolódás állapotában, hogy ha egyáltalán van az ausztriai magyaroknak jövője, akkor 
az az integráció útja, tehát nem az örökös, életre szóló emigráció, és nem az asszimiláció, 
hogy fölvesszük az osztrák állampolgárságot, és eltűnünk, hanem az integráció. Ezért 
kezdtünk annak idején ebbe a vállalkozásba, amit úgy hívnak, hogy Ausztriai Magyar 
Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, és ennek volt köszönhető az, hogy mi 
annak idején azt akartuk, hogy nemcsak a burgenlandi és bécsi, hanem az összes honosságú 
magyar elnyerje a kisebbségi státuszt. Ezt nem sikerült kellő súllyal és adatokkal 
bizonyítanunk, tehát Bécsre vonatkozóan elismerték az úgynevezett autokton státuszt, amint 
nagykövet úr említette, tehát a burgenlandi magyarok mellett itt van a Bécs és környéki régió 
osztrák honosságú magyarjainak a csoportja is, viszont földrajzi értelemben igen, de magyar 
értelemben nincsen A és B csoport, csak egy magyar csoport van. 

Ezen túlmenően rendkívül nehéz megérteni és megértetni azt, hogy mit jelent ez az 
integráció gyakorlati, mindennapi szinten. Amikor mi az integráció útját választottuk, akkor 
elfogadtuk azt, hogy Ausztriában élünk, és aki itt született, annak egészen természetes, hogy a 
hazája is ez. Aki saját elhatározásából lett osztrák, ez az úgynevezett wille ausserung, ez 
szerintem felér a honossággal, mert tulajdonképpen nem rákényszerítették, mint például a 
burgenlandi magyarokra rákényszerítették az osztrák mivoltukat, a bécsi magyarok, akik 
valamikor jöttek, ők önként vállalták. Tehát szerintem az önként vállalás értékesebb, mert 
tudatosabb.  

Itt most az a kérdés, hogy a született, származott és integrált magyaroknak a 
különböző szintű és színű összetartozását hogyan lehet megvalósítani. Ez egy rettentő hosszú 
út, és minél inkább változnak az idők, és új emberek jönnek, új szemszögből látják a dolgokat, 
akkor nagyon sokszor megkérdőjelezik azt, hogy miért van ez így. Engedjen meg, nagykövet 
úr, egy csekély korrekciót, nem 40 ezer, hanem 46 ezer volt az év elején az Ausztriában 
tartózkodó magyar állampolgárok száma a tavalyi 39 ezerhez képest. Tehát hogyha most 
sikerülne egy felmérést végeznünk, akkor a magyar állampolgárok száma Ausztriában 
nagyobb, mint a magyar nemzetiségű osztrák állampolgárok száma. Ez biztos, hogy rendkívül 
súlyos problémát jelent, viszont bátorkodom úgy megfogalmazni, hogy ezt csakis osztrák-
magyar összefogással lehet megoldani. Ezt a problémát nem lehet ráhárítani az itteni az 
egyesületekre, mert az a kapacitás nincs meg, ugyanakkor az itteni egyesületeknek megvan az 
a befogadóképessége, az a tapasztalata, hogy bizonyos vitákban eligazítást tud nyújtani.  

Tehát végeredményben, ha ezek az emberek csak néhány évig tartózkodnak külföldön, 
és úgyis Magyarországra térnek vissza, akkor nincsen semmi probléma, de ha úgy járunk, 
mint annak idején, még a monarchia idején az amerikás magyarok, akik állandóan 
hazakészültek, és annak idején legfeljebb egyharmaduk tért vissza, a többi kint maradt 
Amerikában. Végeredményben erre is be kell rendezkednünk olyan értelemben, hogy ezeknek 
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a magyaroknak egy jó része itt marad, anélkül, hogy aztán honosodna, vagy esetleg később 
honosodik. Tehát meg kell találni a megfelelő struktúrákat szociális, karitatív téren 
különösképpen, tudniillik ez is mindennapi probléma. Nálunk naponta jönnek telefonok, e-
mailek, személyes jelentkezések, hogy Magyarországról jöttem, tudnak-e lakást és állást 
biztosítani. Szükséges lenne például egy tájékoztató irodának a berendezése, hogy tudják az 
illetők, hogy kihez forduljanak.  

Ami a magyar oktatást illeti, itt nagy gondolkodás indult meg. Mi annak idején, a 
kezdet kezdetén már úgy láttuk, hogy az ifjúság magyar oktatása nélkül elveszik a következő 
generáció. Sikerült létrehoznunk a Bécsi Magyar Iskolát, amely az idén most már a 25. évét 
kezdte meg, viszont egy sajnálatos törésre került itt sor, amivel én nem kívánok foglalkozni, a 
saját belső ügyeinket igyekezzünk mi megbeszélni és megtárgyalni, de mindenesetre van egy 
magyarországi vetülete is, hogy Budapestről ezt a kérdést hogyan látják. Az egyesületi 
összefogás, az, hogy tulajdonképpen bizonyos szakadások, ellenakciók és 
ellenszervezkedések indultak meg, ez sajnos a dolgok természetéből fakad, amiről ebben a 
keretben szívesen beszélnék, de az idő nem engedi meg. Mindenesetre én kérem a 
magyarországi hölgyeket és urakat, hogy legyenek pártatlanok, és azzal a céllal hallgassanak 
meg mindenkit, hogy lesz-e konszenzus, lesz-e összefogás, vagy nem. Aki eleve azzal 
kilincsel, hogy befeketítse a másikat, azt szerintem nem érdemes és nem is tanácsos 
meghallgatni.  

A jövő útja az, hogy ezt a konszenzust, ezt az integrációt mennyire tudjuk folytatni. 
Most a népcsoporttörvénnyel nem kívánok foglalkozni, az egy külön fejezet lenne, de azon áll 
vagy bukik az egész további kibontakozásunk, mert hogyha nincsen törvényes alap, akkor az 
egész szétszóródik, és ezeket a kereteket kell tágítani, aminek a lényege az egyesületi 
összefogás, hiszen magyar és osztrák értelemben is politikai közösség, önkormányzat nincsen 
nemzetiségi alapon se a szlovéneknél, se a magyaroknál. Egyelőre köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr.  
Szeretném elmondani még a tájékoztatók elején, hogy a civil szervezetek mellett itt 

vannak az egyházak képviselői, arra kérném önöket, hogy külön egyházi blokkot csináljunk, 
hiszen speciális az a terület, és először, ha már így kezdtük, meghallgatnánk a társadalmi 
szervezetek képviselőit, és utána kapnának önök szót. Átadom Wurst Erzsébet elnök 
asszonynak a szót, és tényleg arra kérek mindenkit, hogy röviden szóljon. A szót nem úgy 
fogom megadni, hogy ki, milyen nagyságú civil szervezetet képvisel, hanem úgy, ahogy önök 
ülnek az asztalnál. Sőt, az a kérésem, hogy adják tovább egymásnak a mikrofont, így 
gyorsabban tudunk beszélgetni, tehát nem aszerint következnek egymás után a tájékoztatók, 
hogy ki országos, ki pedig helyi jelentőségű egyesületet képvisel. Köszönöm szépen.  

Wurst Erzsébet tájékoztatása 

WURST ERZSÉBET elnök (Kaláka Klub): Köszönöm szépen a szót.  
A Kaláka Klubot képviselem. Az egyesület tevékenysége nem nyereségérdekelt, 

hanem a fontos célok elérése a célkitűzése. 1983-ban alakult az egyesület, mely az 
Ausztriában élő magyar származású személyek gazdasági közössége. Nagyon fontos az 
anyanyelvünk, a kultúránk és a hagyományok ápolása, hiszen az osztrák kormány által 
törvényesen megszabott kisebbségi jogok is csak ezt támogatják. Megpróbáljuk összefogni 
azokat a gazdasági embereket, akik itt tevékenykednek Ausztriában. Az egyesület tagsága 
elsősorban az Ausztriában honos állampolgárok között van, de az utóbbi pár évben látni az 
évkönyvünkben is, hogy nagyon sok magyarországi újonnan letelepedett, és itt gazdasági 
tevékenységet folytató állampolgárnak nyújtunk segítséget, és segítünk abban, hogy gazdasági 
téren boldogulni tudjanak. Itt különböző a feladatunk, a fordításban segítünk, vagy például az 
egyesület tagjai között találhatók jogászok, adótanácsadók, tehát megadjuk azt a lehetőséget, 
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hogy az a személy, aki kijön, és gazdasági téren szeretne mozogni, de az államnyelvet még 
nem tudja, ezt a segítséget megadjuk neki.  

Az egyesület tagságának működése nagyobb részt inkább a kulturális területen mozog, 
és nagyon sok kulturális előadást szervezünk. Annak ellenére, hogy az egyesület valamikor és 
mind a mai napig bekapcsolódik a Kárpát-medencei gazdasági térbe is, tehát próbálunk ott is 
segítséget nyújtani, illetve együttműködni. Ebben kérjük az önök segítségét is, hogyha tudnak 
segíteni, akkor támogassanak bennünket. Mi nyitottak vagyunk, bárkinek segítenünk, de úgy, 
ahogy Deák elnök úr elmondta, nagyrészt a munkavállalóknak bizony nem tudunk segíteni, 
amikor megjelennek 2-3 gyerekkel, itt állnak, nincs semmijük, és erre mi sem vagyunk 
berendezkedve. Ez egy olyan probléma, amely egyre nagyobb probléma lesz, és utána mi 
érezzük magunkat rosszul, mert egyszerűen nem tudunk úgy segíteni, ahogy kellene. Ezért 
kérjük, hogyha valahol lehetne, otthon egyszer, akár az újságokban megjelentetni, hogy 
figyeljenek oda, hogy milyen szerződéseket írnak alá, ha nem tudják a nyelvet, és aláírnak 
valamit, aztán itt állnak pénz nélkül, és a cégek nem fizetik ki őket. Otthon irodák működnek, 
amely irodák nagy pénzeket vesznek el ezektől az emberektől azért, hogy kapjanak állást 
Ausztriában, de az az állás nincs biztosítva, mert nem fizetik ki az embereket 4-5 hét után. 
Ebben kell nekünk sokszor segíteni, hogy egyáltalán haza tudjanak menni. Kérem, hogy a 
bizottság próbáljon ebben segíteni nekünk. Ezt annak idején Budapesten is elmondtam, és jó 
lenne, ha valaki ezt kezelné a bizottságon belül is, hogy a magyarországiak tudják meg azt, 
hogy ezek az irodák nem biztos, hogy jó irodák, hanem valahogy kellene valamilyen 
segítséget nyújtani. Köszönöm szépen.  

Dr. Ing. Szabados Péter tájékoztatása 

DR. ING. SZABADOS PÉTER elnök (Innsbrucki Magyar Egyetemisták és 
Akadémikusok Szövetsége): Szabados Péter vagyok Innsbruckból, a három innsbrucki 
magyar egyesület képviseletében vagyok itt. Mind a három egyesület működik, a Magyar 
Diákotthon és Kultúrcentrum üzemelteti a Magyar Házat, amely 1958 óta van az egyesület 
tulajdonában, és jelenleg magyar diákotthonként üzemel. Sajnos nincs teljesen tele, mert 
Innsbruck messzebb van, Bécs sokkal közelebb van Magyarországhoz. A 24 diákunkból 19 
magyar, a többit kénytelenek voltunk kiadni nem magyar gyerekeknek. A ház 
üzemeltetéséhez külső támogatást nem kapunk, de felújítottuk, és ma diákotthonként üzemel, 
és elsősorban a magyar egyesületeknek ad otthont, illetve lehetőséget a különböző 
rendezvényekre.  

A másik nagy egyesület az Innsbrucki Magyar Egyetemisták és Akadémikusok 
Szövetsége, amely az innsbrucki, tiroli kultúráért felelős, rendezvényeket szervez. Ezek 
keretében működik a cserkészcsapat, itt háromféle ifjúsági csoportunk van, és a magyar 
oktatást is itt végzik. Magyar iskola nincs Innsbruckban, de magyar oktatás van az egyik 
gimnáziumban hivatalosan működő magyar nyelvoktatás, és ezenkívül még a cserkészcsapat 
keretein belül is rendszeresen végeznek magyar nyelvi oktatást. Az egyetemisták 
szövetségének van egy hivatalos lapja, a Rikkancs, mely egy évben négyszer jelenik meg, ez a 
tiroli magyarság értesítője.  

A harmadik egyesület az Egyházközség. A magyar misét a Magyar Házban tartjuk 
meg rendszeresen, minden hónapban egyszer. Említésre került, hogy egyre több magyar van 
jelenleg Bécsben munkavállalóként, de mondhatom, hogy egyre többen vannak Innsbruckban 
is, és örvendetes módon egyre többen születnek, egyre több újszülöttet anyakönyveznek - 
mint például most hétvégén is - Tirolban. Köszönöm szépen. 

Dr. Gálffy István tájékoztatása 

DR. GÁLFFY ISTVÁN (Szent István Egylet): A Szent István Egylet 1918. október 
21-én alakult, tehát a jövő évben 95 évesek leszünk. Az itt lévő magyarok karitatív 
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támogatása volt a célja az egyesületnek. A világháború alatt is működött az egyesület, de 
ahogy szokták mondani, inkább fű alatt működött, viszont 1956 óta megint nyilvánosan 
tevékenykedik. 1990-ben megalakult az Ösztöndíj Alapítvány, melynek az a célja, hogy 
magyar származású, anyanyelvű, rászoruló diákokat támogasson a Felvidéken, Kárpátalján, 
Erdélyben és a Vajdaságban. Jelenleg 11 gimnáziumnak adunk támogatást, körülbelül 220-
230 diák kap tőlünk évente ösztöndíjat. Eddig körülbelül ezer diák tudott a mi segítségünkkel 
érettségizni.  

Aki tőlünk ösztöndíjat kap, annak garantáljuk azt, hogy az érettségi vizsgáig az 
ösztöndíjat folyósítsuk, mert semmi értelme nem volna annak, hogyha egy diáknak a 
tanulmányai közben megszakítanánk a pénzügyi támogatást. Évente körülbelül 48-50 ezer 
euró, amit mi erre a célra költünk, és mintegy 90-95 támogatónk van, tőlük szedjük össze. 
Azonkívül 1963 óta megrendezzük az úgynevezett Magyar Bált, most már Szent István Bált, 
amely 1991 óta itt, a magyar nagykövetségen kerül megrendezésre. Óriási hálával és 
köszönettel tartozunk a magyar nagykövetségnek ezért, mert óriási pénzügyi segítség 
számunkra ez a bál. Mára nemzetközileg olyan hírnevet kapott ez a bál, hogy sajnos nem 
tudjuk az összes látogatót befogadni; maximum 800-850 személyt tudunk csak befogadni. 
Köszönöm szépen. 

Kullmann Ern ő tájékoztatása 

KULLMANN ERNŐ, korábbi polgármester, Felsőpulya/Oberpullendorf: Köszönöm 
szépen. 

Kullmann Ernő vagyok. Kullmann Sándor meghatalmazott engem, hogy a Közép-
Burgenlandi Magyar Kultúregyesületet képviseljem a mai bizottsági ülésen, és azonkívül 
megkért, hogy mindnyájuknak adjam át szívélyes üdvözletét.  

Ami az egyesület életét illeti Felsőpulyán, ez az, hogy 2003-tól önállók lettünk. Eddig 
egy csoportja volt a Burgenlandi Magyar Kultúregyesületnek Oberwarton (Felsőőrön). A 
helyzet az, hogy az egyesület nagyon jól működik, taglétszáma 230-on felül van. 
Természetesen évről évre csökken ez a létszám, mert sajnos az egyesület tagjai egyre 
idősebbek lesznek, és sajnos fiatal tagokat nem nagyon tudunk toborozni. Ami az oktatást 
illeti, Felsőpulyán az a helyzet, hogy megvan a kisebbségi iskolatörvény után az a lehetőség, 
hogy az általános iskolában a magyar nyelvet, mint kötelező tárgyat oktatják, viszont az a 
helyzet, hogy ez nem hoz a magyarság részére semmit. Azon kellene dolgozni, hogy a magyar 
nyelvet, mint kötelező tárgyat, a gimnáziumban is tanulhassák, azaz folytatni kellene, de 
ennek csak akkor van értelme, hogyha valaki tényleg hajlandó a magyar nyelvet vállalni. Azt 
hiszem, ez a legfontosabb mi részünkről, úgyhogy köszönetet szeretnék mondani.  

 
DR. SOLYMÁR MÓNIKA evangélikus lelkész (Bécsi Magyar Evangélikus 

Közösség): Dr. Solymár Mónika evangélikus lelkész vagyok, úgyhogy majd a második 
körben fogok szólni. 

Schütz Margit tájékoztatása 

SCHÜTZ MARGIT („Vajdaság” Bécsi Magyar Kulturális Egyesület): Üdvözlök 
mindenkit, a Vajdasági Kultúregyesület helyetteseként beszélek önökhöz. Ez egy igen fiatal 
egyesület, tavaly volt a 20 éves jubileumi évfordulónk, és próbáljuk a Bécsben élő vajdasági 
magyarokat egybegyűjteni, klubesteken kicserélni a tapasztalatainkat, és főleg ápolni a 
vajdasági tradíciókat, szokásokat. Természetesen az otthoni, magyarországi tradíciókat is 
felelevenítjük, és összehasonlítjuk, hogy a magyarországi magyar szokások és a vajdasági 
szokások mennyiben tértek el, mert a határ nagyon sokat jelentett anno, és sok megmaradt a 
régi magyarországi szokásokból, és míg a Vajdaság tovább őrizte azt, noha Magyarországon 
eltűntek. A kettőt összehasonlítjuk, és ápoljuk mind a kettőt, tehát az otthoni, magyarországi, 
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magyar kulturális dolgokat és a vajdasági kulturális dolgokat. Sajnos ebben olyan nagyon 
sokat nem tudok nyilatkozni, hiszen én igen friss tag vagyok. 

Budapesten születtem, és házasság útján jöttem ide ki, Ausztriába. Itt a Bécsi Magyar 
Munkásegyesület tagja lettem, amelyik a legöregebb egyesület Ausztriában, tehát az ő 
nevükben is tudok beszélni univerzális tagként. A Vajdaság Egyesületbe azért kerültem, mert 
úgy gondolom, mi az, hogy Vajdaság, Erdély, magyarországi magyar? Szerintem az a 
legfontosabb, hogy magyarok vagyunk, magyarul beszélünk, a magyar nyelvet fejlesztjük, és 
ápoljuk a magyar kultúrát, ez a legfontosabb szerintem. Ennek jegyében vagyok a Bécsi 
Magyar Munkásegyesület tagja is, mely 115 éves, és a Vajdaság Egyesületbe is azért léptem 
be, mert itt magyarul beszélünk. Megpróbálom az egyesületeket úgy összehozni, hogy ne az 
legyen, hogy én ez vagyok, az vagyok, hanem az a fontos, hogy magyar vagyok, magyarul 
beszélek, és a magyar nyelvet, kultúrát ápolom. Köszönöm szépen.  

Tubák Csaba tájékoztatása 

TUBÁK CSABA (Bornemissza Péter Társaság): Tubák Csaba vagyok, és a 
Bornemissza Péter Társaságot képviselem. Mindenkit üdvözlök!  

A Bornemissza Péter Társaság 52 éve alakult, tehát 1960-ban Szépfalusi István 
evangélikus lelkész és Szépfalusi Márta alapították. Kulturális egyesületként működött, és 
működik most is, és egy amatőr színtársulatot is alapítottak három éve, ez is működik. A 
társaság havonta tart esteket, főként kulturális esteket, ahol irodalmárok, írók, költők, 
színészek, zenészek, képzőművészek a meghívottak az anyaországból és a határon túlról, 
főleg erdélyi, felvidéki előadóink, meghívottaink vannak. A társaság feladatköre, tehát az, 
amit fontosnak tart, az tulajdonképpen a magyar kultúra itteni megjelenítése. Ezért egy lapot 
is megjelentet havonta, mely egyben a meghívó is, ezt havonta postázzuk, és körülbelül 500 
címre megy ki itt, Ausztriában. Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani, mert én is elég 
új vagyok a társaság vezetőségében. Egyébként személyesen Deák Ernő elnök úrnak az 
integrációval kapcsolatos gondolatait szeretném még támogatni, és köszönöm szépen, hogy 
szólhattam. 

Liszt Evelin tájékoztatása 

LISZT EVELIN (Burgenlandi Magyar Kultúregyesület): Liszt Evelin vagyok, és a 
Burgenlandi Magyar Kultúregyesületet képviselem.  

A kultúregyesületet 1968-ban alapították, amikor a burgenlandi magyarok helyzete 
már sorvadásnak indult, és ma is tovább sorvadozik. Azzal a céllal alapították a 
kultúregyesületet, hogy ami a nyelvünkből, hagyományainkból, kultúránkból megmaradt, azt 
tovább ápoljuk, és amennyiben csak lehet, fejlesszük is. Kultúregyesületünk fő célja az, hogy 
továbbadjuk gyerekeinknek az oktatásban, a magyar nyelv oktatásában és a néptáncban azt, 
ami az identitásunkat képezi. Én is csak azt tudom hangsúlyozni, amit Kullmann úr említett, 
hogy a magyar oktatást főként a szakközépiskolában és a gimnáziumokban kellene támogatni. 
Az elemistáknál nagyon sok diák van Burgenlandban, aki az első osztálytól egészen 
negyedikig, tehát tízéves koráig tanulja a magyart, de azután a folytatása elmarad, pedig, ha 
egy csoport létszáma 10 diák alatt van, akkor is lehetne már egy magyar osztályt, csoportot 
alakítani, de ez a gimnáziumokban néha elmarad. Szerintem a burgenlandi magyarok szava 
itt, Ausztriában elég kicsire sorvadt, mert főként sokan vannak, akik máshonnan, nemcsak 
Magyarországról érkeztek ide, viszont, ha együttműködünk, akkor meg tudjuk tartani a 
nyelvünket, és remélem, hogy továbbra is jól együttműködünk. Köszönöm szépen. 
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Mag. Mesmer Ottó tájékoztatása 

MAG. MESMER OTTÓ evangélikus lelkész (Őrsziget): Mesmer Ottó, Őrsziget 
evangélikus lelkésze, és a burgenlandi evangélikus egyházmegye kelet-európai megbízottja 
vagyok.  

A mi egyesületünk régi, 1585-ben alakult, és ehhez hozzátartozik, hogy a mai napig a 
hónap három vasárnapján magyar istentiszteletet tartunk, ezért is tartanám fontosnak az 
egyházak helyzetét és képviseletét valahogyan itt is előtérbe helyezni. Itt most senkit nem 
akarok ezzel a gondolattal megbántani, de úgy gondolom, hogy az egyházak azok, akik a 
legnagyobb rendszerességgel ápolják a magyar nyelvet azzal az ajánlattal, amit ők a hívek 
felé tesznek, függetlenül attól, hogy evangélikusok, katolikusok vagy reformátusok, szerintem 
egyik egyesület sem rendelkezik ezzel a rendszerességgel a maga rendezvényei sorában.  

Ami jó, hogy a magyar nyelv még megvan - én most burgenlandi szempontból 
beszélek -, a népiskolákban - Evelin említette - folyik a magyartanítás, és mint külön nyelvet 
tanítják, ugyanakkor megvan a kétnyelvűség is bizonyos tantárgyakban, és a 
szakközépiskolákban is ajánlják a magyar nyelvet, és egyre több gimnáziumi szintű iskolában. 
Nálunk, Felsőőrön az az áldott helyzet van, hogy húsz éve működik a Felsőőri Kétnyelvű 
Gimnázium, melynek egyik része horvát-német, a másik magyar-német, és ami örvendetes, 
hogy a magyar szakra többen jelentkeznek, mint a horvátra, ami jó fejlődésnek mondható. 

Ami jó, az az, hogy az egyház részéről megpróbálunk átnyúlni a magyar területre, és 
gyülekezeti szinten kapcsolatokat létesíteni az ott lévő evangélikus gyülekezetekkel. Ami a 
legnagyobb tervünk, amit 2017-re szeretnénk, hogyha megvalósulna, ez egy úgynevezett 
„Tolerancia út”, melynek megvan a másik, az osztrák része, az úgynevezett „Könyv útja”, 
mely Nyugat-Ausztriában működik. Mi azt szeretnénk, hogy Pozsonytól Muraszombatig egy 
tolerancia utat valósítsunk meg, amely áthúzódik az egész keleti részen, északtól délig, és 
magába foglalja egy körülbelül 30 kilométeres sávban azokat a gyülekezeteket, amelyek a 
tolerancia idején - mondjuk így - születtek, és így is megpróbáljuk ezt elérni, és hozzáteszem, 
hogy ha mi is ott vagyunk, mi megpróbáljuk ezeket a kapcsolatokat rendszeresíteni és tovább 
erősíteni.  

Ami nem jó, az szerintem az - lehet, hogy ez valahol furcsának hangzik -, az az 
érzésem, hogy a turáni átok működik. A második probléma, hogy az egyházakat kivonták a 
támogatásból, és ami eddig lehetséges volt, hogy különböző épületek fenntartására és egyéb 
hasonlókra támogatást kapjunk, ezt megszüntették. Az egyházak is csak bizonyos projektekre 
kapnak támogatást, olykor nagyon nagy keserves kínlódással ki lehet harcolni egy bizonyos 
alaptámogatást, de ennek keményen utána kell járni, és ami a jelenlegi helyzet szerint a 
legaggasztóbb, ez az, hogy az új népcsoporttörvényből az egyházi képviselőket teljesen ki 
akarják hagyni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Szeretném kérni, hogy az egyházak maradjanak egy blokkban a hozzászólások. Nincs 

semmi baj, most az evangélikus egyház részéről hallgattuk meg Mesmer Ottót, de kérem, 
térjünk vissza a társadalmi szervezetekhez, majd utána az egyházi vezetők következnek. 
Köszönöm. 

Kisgyörgy-Piroska Emese tájékoztatása 

KISGYÖRGY-PIROSKA EMESE elnök (72. sz. Széchenyi István Cserkészcsapat, 
Bécs): Üdvözlök mindenkit! Kisgyörgy-Piroska Emese a nevem, és a 72. sz. Széchenyi István 
Cserkészcsapat vezetője vagyok.  

Cserkészcsapatunk a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség tagja. Az idén lettünk 50 
évesek, és cserkészotthonunk sok-sok éven keresztül a Pázmáneumban működött, de néhány 
éve, Simon Ferenc atya jóvoltából találtunk egy új cserkészotthont egy osztrák plébánián. A 
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létszámuk eléggé stabil, visszamenőleg is megnézve az elmúlt évtizedekre, körülbelül 85 
gyerek és fiatal jár nálunk rendszeresen foglalkozásra, a szülőket nem számolva. Egyre több 
gyerekünk van vegyes házasságból is, akiknek a magyar tudására azt mondhatjuk, hogy 
hiányos.  

Működésünk stabil és rendszeres, havonta kétszer, szombaton délutánonként tartjuk 
foglalkozásainkat, ezenkívül természetesen vannak a nyári táborok, kirándulások, ünnepségek 
és egyéb rendezvények, igyekszünk minél jobban bekapcsolódni a bécsi magyar életbe. Sok 
éven keresztül az egyetlen magyar ifjúsági szervezet voltunk Bécsben, és igazából nagyon 
örültünk, amikor a Bécsi Magyar Iskola elindult, mert nagyon megsegítette a munkánkat, 
ugyebár kéthetente három órába nem fér bele a magyarul írni-olvasni tanulás, ami egy 
bizonyos kortól elengedhetetlen a cserkészmunkához is. Azt hiszem, nem hazudok, ha azt 
mondom, hogy igen jól együtt tudtunk működni a magyar iskolával, és nagyon sok közös 
rendezvényünk, eredményes foglalkozásunk volt.  

Viszont nagyon fáj az, hogy most az iskolák szakítása miatt mi valahogy két szék 
között vagyunk, és nagyon óvatosan kell tevékenykednünk, mintha kicsit szakadós jégen 
járnánk néha ez ügyben. Nagyon remélem, hogy ez a jövőben megoldódik, és újra 
mindannyian együtt tudunk lenni, hiszen a gyerekek egy része az egyik iskolában van, a 
másik része a másik iskolában, és nagyon szeretnénk megint, újra, közösen rendezni valamit. 

Az újonnan érkezett magyarokról aránylag kevés új gyerek érkezik hozzánk, ez talán 
abból is fakad, hogy azok az emberek nagyrészt el vannak foglalva azzal, hogy munkát, lakást 
és egyéb dolgokat keressenek, hogy megszervezzék az új életüket, ezért szerintem az első 
útjuk inkább a magyar iskolákhoz van, hogy a gyerekek ne felejtsék el a magyar nyelvet. 
Néhányan minket is megkerestek általános, nehéz problémákkal, amiken persze, mi sem 
tudtunk segíteni. Hozzánk is érkezett olyan család, aki csapot-papot ott hagyva 
Magyarországon, három gyerekkel megérkezett, és nem tudta, hogy hová menjen.  

Nagyjából ennyi lenne, és igyekszünk továbbra is folytatni azt, amit eddig is tettünk. 
Emberebb ember, és magyarabb magyar! - ez a nevelési célunk. Köszönöm. 

Ing. Szemerédi Tibor tájékoztatása 

ING. SZEMERÉDI TIBOR elnök (Pax Romana, KMÉM - Katolikus Magyar 
Értelmiségi Mozgalom): Üdvözlök mindenkit! Elnézést kérek a késésért, sajnos a fiam ma 
reggel váratlanul rosszul lett, és kórházba kellett vinni, ezért késtem el.  

Szemerédi Tibor vagyok, a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom bécsi 
központjának a vezetője. Ennek a mozgalomnak a magva ’56-os bécsi magyar menekült 
katolikus diákokból áll, de már régóta sokan csatlakoztak hozzánk az emigrált magyarok 
közül is, és ma már a mozgalmunkhoz tartozók többségét ők adják.  

Ideológiailag talán ki kellene hangsúlyozni azt, hogy a II. Vatikáni Zsinat 
népszerűsítését tartjuk az egyik legfontosabb célunknak. A másik dolog, amivel az egyházi 
témájú előadásaink mellett foglalkozunk, hogy van egy alapítvány, amit működtetünk, a 
Lakos Alapítvány, amely az idén, a téli szemeszterre 17 kárpátaljai magyar diáknak adott 
ösztöndíjat. Erre gyűjtünk, de emellett a Dévai Szent Ferenc Alapítványt, Böjte Csaba testvér 
alapítványát támogatjuk ugyancsak gyűjtésekkel.  

Ami az ausztriai magyarsággal kapcsolatos meglátásomat illeti, azt hiszem, hogy ezzel 
eléggé egyedül állunk az ausztriai magyar egyesületek között. A tavalyi évben megszüntettük, 
illetve nem nyújtottunk be támogatási kérelmet sem az osztrák államhoz, sem pedig a magyar 
állam felé. Az osztrák állam felé azért nem, mert az osztrák támogatási rendszer olyan 
bonyolult, olyan komplikált, a burkolt osztrák sovinizmus ebben is megnyilvánul, és nem 
óhajtottunk mindenféle - hogy finoman fejezzem ki magam - mentséghazugságokkal 
hozzájutni olyan pénzekhez, amelyek a törvény betűje szerint nem illettek volna meg 
bennünket, vagy nem tudtuk volna igazolni azokat.  
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A magyar állami támogatástól azért tekintettünk el, mert úgy véljük, hogy mi Európa 
egyik leggazdagabb, egyik erősebb, a gazdagabbak közé tartozó államnak polgárai, lakosai 
vagyunk, és a szervezetünket illene saját erőnkből fenntartani, és nem a magyar állam zsebére 
lenni. Ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy a magyar államnak nem annyira anyagilag 
kellene az ausztriai magyarságot támogatni, hanem inkább politikailag. Ez az ország Európa 
egyik leggazdagabb állama, és a kisebbségeit, vagy amit soviniszta szépítéssel népcsoportnak 
neveztek, kereszteltek el, ezt a kisebbséget az osztrák államnak kellene megfelelőképpen 
támogatnia, pozitívan hozzáállnia, nem pedig a magyar államnak, amely kevésbé szerencsés 
anyagi helyzetben van. Köszönöm szépen. 

Dr. Smuk András tájékoztatása 

DR. SMUK ANDRÁS elnök (Europa Club): Köszönöm szépen.  
Rendkívül örülök, hogy itt ilyen színes delegáció van ma jelen, ami a magyar 

parlamenti palettát illeti, ez számunkra példamutató is lehet, és nagyon örülök, hogy ez így 
van. Jól emlékszem arra, amikor Csóri Sándor a bécsi Europa Club vendégkönyvébe a 
rendszerváltás után beleírta azt, hogy a szétszóródott magyarságnak nem kell feltétlenül 
egyetértenie, csak érteni kell egymást. Tehát meg kell értetnie magát, és ez az egyetértés 
rendkívül fontos lenne, még akkor is, ha különböző nézeteket képviselnek; a végén majd 
szeretnék kitérni erre. 

Csak néhány gondolat a változó világról: változó világunkról hallottunk annyiban is, 
hogy az ’56-os magyarságot, az itt élő magyarságot egy más magyarság, az ide emigráló, 
munkát kereső és vállaló magyarság váltja fel. Itt elhangzott az, hogy van, aki csak az osztrák 
állampolgárságú magyarokat kívánja képviselni, én ezt itt teljes mértékben nem tudom, és 
nem is szeretném elfogadni. Itt vannak tehát új belépők - ahogy itt már el is hangzott -, annak 
idején kivándorló, esetleg annak idején Amerikába, most Ausztriába kivándorló magyarok. Ez 
nemcsak Bécsben van így, hanem Burgenlandban is, az idejövő magyarságnak feltöltődnek a 
sorai, tehát ezért a magyarsággal számolni kell, de már mások az igényei, mások az elvárásai, 
mások a hozzánk intézett kérelmei. Érdekesség, hogy a címtárunk olyan hihetetlenül 
megnövekedett, mióta megnyíltak a határok, illetve a munkalehetőségek, hogy jelenleg az 
Europa Clubnak körülbelül ezer címe van, ami ezer családot jelent. Kulturális 
rendezvényekkel, identitást őrző rendezvényekkel próbáljuk összetartani ezeket az embereket, 
és nem kívánjuk őket megkülönböztetni, hogy ilyen állampolgár, vagy olyan állampolgár, ezt 
bízzuk az osztrák államra, nekünk ezt nem kell okvetlenül hangsúlyozni, és nem kell előtérbe 
állítani.  

Szeretném, ha megemlíthetném egy pillanatra, hogy kisebb színházakat szoktunk 
meghívni, például most szombaton voltak itt a révkomáromiak, de Erdélyből, Kárpátaljáról, 
ahonnan csak lehet, főleg kisebbségi színházakat hívunk meg. Ezekre a rendezvényekre 
eljárnak 200-250-en is, nagy az érdeklődés irántuk. Nagy az érdeklődés azután is, amit 
elindítottunk a rendszerváltás után, a magyar kulturális értékeknek a megismerése iránt, ezért 
kulturális honismereti kirándulásokat szervezünk most már 23 éve, és mondhatom, nem 
csökken az érdeklődés. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy bennünket vasfüggöny 
választott el, és aki nem Erdélyből jött, az nem ismerhette meg talán a Felvidéket, vagy 
fordítva, és ezt lehetne tovább mondani. 

Igyekszünk színes rendezvényeket, kulturális rendezvényeket összehozni, évente 
mintegy 20-25-öt. Van ebben folklór, van ebben irodalom, történelem, és van ebben ifjúsági 
rendezvény is. Tehát rendkívül fontos számunkra, hogy vannak iskolák, és azt valljuk, hogy 
ha ma 3 iskola van Bécsben - miattam lehetne akár tíz iskola is -, és nem tudjuk úgysem 
elhelyezni egy iskolába ezeket az állandó növekvő számú gyerekeket, nem tudjuk oktatni, 
ezért fontos, hogy több iskola legyen, mert az ifjúság megjelenése hallatlanul fontos.  
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A másik, ami itt még nem hangzott el, de én szeretném megemlíteni, hogy vannak 
táncház-megmozdulások Bécsben, ahol szintén a fiatalság jelenik meg. Van a cserkészek 
mellett az iskola, és van a táncházmozgalom, és ez azok a helyek, ahol a fiatalság felnő, és 
ezért kell nekünk erre okvetlenül odafigyelni; és ezt is meg kellett tanulnunk, hogy nemcsak 
intellektuális síkon kell mozogni. Van a magyarságnak egy olyan rétege, amelyik nem 
okvetlenül intellektuális, fontos, hogy figyeljünk oda, támogassuk ezeket a rétegeket is, majd 
talán rá fog térni más is arra, hogy ezt hogyan lehet, odafigyeléssel. A legrosszabb, amikor 
nem törődünk velük, és hagyjuk őket elkallódni, ma már nem választ el bennünket annyira, 
hála istennek az ideológia, mint azt régen tette. Tehát ahol a fiatalok megjelennek, és 
működnek, számunkra rendkívül fontos őket támogatni, az iskolákat támogatni. Most már 
vannak olyan iskolák, ahová 760 gyerek jár, ami nagy szám, de ez nem is igazán iskola, 
hanem inkább nyelvi oktatás.  

Sajnos a kisebbségi törvényben, amit most megszavaztak, az iskola nem is szerepel. 
Kérdezitek, hogyan tudtok segíteni. Ezen a diplomácia tudna segíteni, mert ez az új 
népcsoporttörvény gyengébb, mint amilyen az előző volt. Az osztrákok anyagi támogatása is 
szűkül. Azt hiszem, ha össze lehet hasonlítani, hogy mit ad a magyar állam a kisebbségek 
részére, és mit ad az osztrák állam, láthatnánk, hogy nagyon szűkkeblűek, pedig többet 
érdemelnénk, és többet kéne tenni a kisebbségekért. Segíteni tudnátok abban is, hogy kicsit 
meghúzni a fülüket, és azt mondani, hogy emberek, figyeljetek oda!  

Itt, ami a következő években gond lesz, az a fiatalság integrációja. Ahogy ezt mi 
mondani szoktuk, nekünk, bécsi magyaroknak két hátizsákot adott a sors, az egyikben van az 
osztrák identitás, a másikban a magyar. Mi azért vagyunk, hogy a magyar hátizsákot 
megtelítsük úgy, ahogy lehet, tehát kultúrával, elismeréssel, magyarsággal, a nyelvünkkel, 
különösen a csodálatos nyelvünkkel, és ezért vagyunk, ezért tesszük a dolgunkat. Az Európa 
Club nemsokára 50 éves egyesület lesz, és állandóan növekedő tagsággal, odafigyeléssel 
tevékenykedik, de egy kicsit mások lettek a kulturális elvárások, sőt főleg a kisebbségi 
magyarsággal való kapcsolataink az egész Kárpát-medencében. Ma a zömében 
Magyarországról érkező csoportoknak más a kulturális igénye, amire nekünk oda kell 
figyelni. Köszönöm szépen.  

Radda István tájékoztatása 

RADDA ISTVÁN, a magyar kapcsolatok vezetője (Bécsi Magyar Kultúrközpont 
Baráti Kör Egyesülete, Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala): Köszönöm szépen a 
szót, elnök úr. 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Potápi elnök úr vezetésével a Magyar 
Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága tagjait. Ha megengedik, egy idézettel 
kezdeném rövid beszámolómat, mint az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala magyar-
magyar kapcsolatok vezetőjeként. Önök nyáron Mihalik Lajos, a székely himnusz szerzője 
sírjánál koszorút helyeztek el, itt hangzottak el Fazekas János, mint erdélyi vendég szavai. 
Idézet: „Az irigység és féltékenység nemzetünk, népünk betegsége, ha ezt nem tudjuk 
legyőzni, elveszünk. Az egység iránt akkora az igény, mint talán még sohasem.” Ennek az 
egységnek a realizálásáért, az összetartásért, az egymás munkájának elismeréséért és 
támogatásáért alakult meg az év elején 23 egyesület részvételével az Ausztriai Magyar 
Szervezetek Kerekasztala. Köszönet nagykövet úrnak, és hogyha most körülnézek, látom, 
hogy a 23 alapító tagegyesület nagy része most is jelen van.  

Itt egy együttműködési megállapodást kötöttünk, amelynek alapján folyamatban van a 
kerekasztal, mint ernyőszervezet alapszabályának a kidolgozása. Erre a lépésre azért volt 
szükség, hogy nemzetpolitikai értelemben ne csak a magyar nyelvű osztrák állampolgárok 
legyenek képviselve. Erről szólt az előbb dr. Smuk András barátunk, aki ezt már 
megemlítette. Így szükség van az Ausztriában élő több tízezer akár tanuló, akár dolgozó 
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erdélyi, kárpátaljai, vajdasági, vagy éppen otthoni magyarok képviseletére is, függetlenül az 
állampolgárságuktól. Amit a kerekasztalon megszavaztak, együttműködési megállapodásban 
rögzítettek, illetve, ami az alapszabályba be lesz dolgozva, az be lesz nyújtva a szükséges 
ausztriai hivatalokhoz. Ennek alapján be tudom bátran jelenteni, hogy február 11-én az 
Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala ünnepélyesen, alapszabállyal, jogi személyként 
meg fog alakulni.  

Az együttműködési megállapodásban leszögeztük, hogy a kerekasztalnak tagjai 
lehetnek, és képviseletünkre számíthatnak, mint ahogy az előbb felsoroltam, nemcsak a 
magyar anyanyelvű osztrák állampolgárok, hanem a több tízezer Ausztriában tanuló vagy 
dolgozó, magyar nemzethez tartozó testvéreink, így az Ausztriában élő összmagyarság, 
állampolgárságra való tekintet nélkül képviselve lesz. A klasszikus demokrácia értelmében a 
teljes áthatóság és egy folyamatos kölcsönös informálás biztosítja az együttműködést. Ilyen 
értelemben megkérem tisztelt Potápi elnök urat, tisztelt Szili Katalin alelnök asszonyt, illetve 
a bizottság összes tagját, hogy az ausztriai összmagyarság képviseleténél továbbra is 
tárgyalópartnerként vegyék figyelembe az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalát. 
Köszönöm szépen.  

Radda Marika tájékoztatása 
RADDA MARIKA elnök (Club Pannonia): Radda Marika vagyok, a Club Pannonia 

elnöke, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának alapító tagja.  
A Club Pannonia egy osztrák-magyar kapcsolatokat ápoló társaság gazdasági, 

kulturális és turisztikai szempontból. Tagságunk 60-70 százaléka osztrák, annak a fele magyar 
származású, és 30-40 százalék tiszta magyar. A Club Pannonia 1992-ben alakult, tehát 20 éve 
vagyunk. Röviddel a rendszerváltás után, amikor nagyon hamar nagy szükség jelentkezett a 
gazdasági, kulturális és turisztikai kapcsolatok kiépítésére, ezért a bécsi magyar nagykövetség 
kezdeményezésére - akkor Hunkár Dénes volt éppen a nagykövet, együtt a bécsi gazdasági 
kamarával, különböző bankokkal, vállalatokkal, újságírókkal és turisztikai szakértőkkel 
összeálltak, és megalapították a Club Pannoniát, és azóta sikerült sok partneri és üzleti 
kapcsolatot kiépíteni és fenntartani.  

2010-ig a Club Pannonia székhelye a követségen volt, azóta a bécsi Aschenbach 
Palotában kaptunk helyet. Az évek folyamán ez az igény természetesen csökkent, amit az 
előbb felsoroltam, de a Club Pannonia még ma is ápolja a gazdasági, kulturális és turisztikai 
kapcsolatokat az anyaországi illetékes intézményekkel. Idén október 7-9. között például egy 
20 fős gazdasági delegációt vittünk Budapestre, ahol a Parlamentben, a HITA-ban és a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában fogadtak bennünket, ahol delegációnk felvilágosítást 
kapott a jelenlegi magyar gazdasági helyzetről és az invesztálási lehetőségekről is. 
Mindenhol, ahol voltunk, felajánlották a segítségüket bármilyen következő gazdasági és 
turisztikai rendezvény szervezésében. Ezt az értékes felajánlást igénybe is fogjuk venni, mert 
szeretnénk többek között az új hungarikumtörvénnyel kapcsolatban egy megfelelő 
rendezvényt megszervezni, ahol osztrák tagjainknak és barátainknak néhány 
hungarikumterméket szeretnénk majd bemutatni.  

Tavaly például egy nagyszabású rendezvényt tartottunk a Duna-stratégiával 
kapcsolatosan, és természetesen Magyarországról is meghívtunk egy referenst. Ez év 
júniusában meghívtuk Prőhle Gergely helyettes államtitkár urat, aki a Collegium 
Hungaricumban a magyar demokrácia súlypontjairól egy fantasztikus előadást tartott. Egy 
ilyen jellegű előadásra akkor éppen nagy szükség volt osztrák tagjainknak és barátainknak. 
Ezenkívül beindítottunk tavaly egy magyar városokat bemutató sorozatot, hogy osztrák 
barátaink kedvet kapjanak egy magyarországi látogatásra. Elsőként szülővárosunkat, Győrt 
mutattuk be, és Borkai Zsolt polgármester úr rögtön támogatta is ezt az ötletet, és kiküldte 
Győr város turisztikai referensét. Ketten jöttek Győrből, bemutattuk közben a Büki wellness 
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paradicsomot, Debrecen városa táncosokkal, zenekarral mutatkozott be, de a Debreceni 
Egyetemről is eljöttek bemutatkozni. November 15-én Devecser alpolgármestere bemutatta 
nekünk, hogy mi minden történt a 2010-es vörösiszap-katasztrófa óta.  

Következőnek Szegedet fogjuk bemutatni, volt szerencsém ma megismerni Kalmár 
Ferenc András képviselő urat, aki szegedi képviselő, az ő segítségével talán sikerül Szeged 
városát is bemutatni. Utána szeretnénk Pécset bemutatni, mint 2010. Európa kulturális 
fővárosát egy prezentációval. A városokat, melyek nálunk bemutatkoztak, azokat busszal 
szeretnénk majd meg is látogatni. Tavaly már tettünk is egy egynapos utazást Budapestre, és a 
részt vevők közül többen jelezték, hogy azóta már egyedül is ellátogattak Magyarországra. 
Köszönöm, hogy meghallgattak.  

Mentsik Szilvia tájékoztatása 
MENTSIK SZILVIA elnök (AMAPED - Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete): 

Köszönöm szépen a szót, és örülök, hogy itt lehetek. Mentsik Szilvia vagyok, az Ausztriai 
Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke.  

Ma itt többször elhangzott az oktatás kérdése, ezért külön hálás vagyok, hogy 
elmondhatom azt pedagógusként, milyen nagyon örülök annak, hogy a magyarországi 
kormány elgondolkodik, és talán felkarolja majd a bécsi oktatás kérdését és helyzetét. Külön 
köszönetet szeretnék mondani nagykövet úrnak, aki szintén nagy figyelmet szentel ennek a 
kérdésnek, illetve szeretném azt is elmondani, hogy a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 
munkatársai meghívására Budapesten lehetőségem volt elmondani azt, hogy hogyan is zajlik 
Bécsben a magyar oktatás.  

Az első problémát ott látom, ami itt már többször elhangzott, hogy nincs megfelelő 
oktatási törvény, hiába vagyunk elismert kisebbség vagy népcsoport, valójában az oktatás 
kérdése abszolút nem megoldott. Az egyik lehetősége az itt élő magyaroknak csupán csak 
annyi, hogy úgynevezett kiegészítő oktatásként 9 iskolában látogathatják oktatáson kívül, 
tehát délutáni programként a magyar nyelvet. Ezenkívül még három projekt jellegű 
kezdeményezés van az Európai Irodán keresztül, melynek a munkatársa vagyok, és amelyben 
a kelet-európai nyelvekkel foglalkozom. Ez a három projekt csak időszakos, addig tart, amíg 
az Európai Unió erre támogatást ad, onnantól kezdve az Oktatási Hivatal lehetőségei és 
döntési joga, hogy lesz-e magyar oktatás továbbra is Bécsben. Ezért rendkívül fontosnak 
tartom, és nagyra értékelem, annak ellenére, hogy nehéz helyzetben, és jelenleg vitás 
helyzetben is van a három iskola, hogy gyakorlatilag azok az egyesületek, akik most itt 
magyar oktatással foglalkoznak, alapellátást teljesítenek. Ezt szeretném még egyszer 
elmondani, hogy ez a három egyesület, akkor is, ha jelen pillanatban viták vannak, az 
ausztriai magyarság oktatási kérdésében alapellátást nyújt az itt élő magyaroknak. 

Az őshonosság kérdésére szeretnék még egy kicsit reflektálni, amennyiben ezt 
megengedik nekem. Én magam 21 éve élek itt Ausztriában, magyar állampolgár vagyok, és 
erről nem kívánok lemondani, ugyanis nem tudom, hogy a képviselő urak és hölgyek tudják-e 
azt, ahhoz, hogy én itt osztrák állampolgár lehessek, le kell mondanom a magyarról. Én ennél 
jóval büszkébb ember vagyok, viszont ehhez kérem az önök támogatását is, hogy születhessen 
talán itt Ausztriában is az európai jogoknak és az Európai Parlamentnek megfelelő döntés, 
miszerint megtarthassam a magyar állampolgárságomat, és második hazámat Ausztriának 
mondhassam, és felvehessem az állampolgárságot, amelyre kész vagyok. Ezzel nem vagyok 
egyedül, hanem nagyon sok honfitársam így gondolkodik. 

Még egy mondat arról, hogy miért fontos az, hogy legyen magyar oktatás, ez a 
következő. Azt hiszem, az előbb egy 46 ezres szám hangzott el a magyarok létszámára 
vonatkozóan, de nem tudom, hogy ez reális szám-e, valós-e, vajon nem a többszöröse-e, vagy 
ha nem is többszöröse, de jóval több az, aki itt él. A hivatalos, Oktatási Hivatal által jelzett 
magyar gyermekek száma mindössze 4600. Miért? Egy rettentő egyszerű ok, hogy amikor a 
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szülő beíratja a gyerekét, akkor nem történik más, minthogy megjelenteti az anyanyelvét, de 
egy fél cm-es rubrikába mindenki csak egyetlen nyelvet jelöl meg, holott megtehetné, hogy 
kettőt ír be. Ahol vegyes házasságok vannak, az emberek 90 százaléka itt a német nyelvet 
jelöli meg, tehát ezek az emberek és ezek a gyerekek már nincsenek benne a nyilvántartásban. 

Visszatérnék az egyesületre, a pedagógusok egyesületére. Viszonylag fiatal egyesület 
vagyunk, 2004 óta létezünk. Több mint egy éve dolgozunk önállóan egy sajnálatos szakadás 
miatt, ennek ellenére, nagyon nagy energiával folytatjuk a munkát, 25 pedagógussal 
dolgozom együtt. Oktatásunk legfrissebb adata, tegnap éjszakai adat, hogy 293 gyermekünk 
van, és ez a 293 gyerek heti, illetve kétheti oktatásban részesül. Egyre több szülő igényli a heti 
oktatást, hiszen ahhoz, hogy legalábbis külsős vizsgaként eljuthassanak a magyar nyelv 
bizonyítványba történő bekerüléséhez, ahhoz arra van szükség, hogy legalább heti két órában 
tanulhassák a magyar nyelvet, ez elengedhetetlen hozzá.  

Az iskolán kívüli, tehát a magyar nyelv oktatásán kívüli programokat is nagyon 
fontosnak tartom, mert összefogó erejű, az identitás megőrzésében nagyon fontos. Ilyeneknek 
tartom ünnepeink megünneplését, hogy évenként járunk kirándulni Magyarországra, mert a 
haza megismerését nagyon fontosnak tartjuk ebben a programban, illetve évenként táborokat 
szervezünk. Az idén két tábort Magyarországra szerveztünk, kettő pedig itt Ausztriában 
zajlott, és mintegy 90 gyermek vett részt ezeken a nyári programokon. Megemlíteném még az 
évenkénti szavalóversenyünket, melyet szintén nagyon fontosnak tartok a gyerekek számára.  

Miért fontos a magyar nyelv? Rettentő egyszerű dolog, annak, aki itt marad, majd 
egyszer, valóban integrálódva, tényleg kettős állampolgárként ne felejtse el az országa 
nyelvét, a gyökereit, és hogy ezt továbbadhassa a gyermekeinek. Aki pedig visszamegy, 
annak azért fontos, hogy magyarul tanulhassanak a gyerekei, mert hogyha visszatérnek, törés 
nélkül tudják majd folytatni a magyar oktatási rendszerben a tanulást. 

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és ennek a mintegy 293 gyermek és szüleik 
nevében kérem az önök szíves támogatását és megértését, mert szükségünk van 
Magyarországra. Köszönöm szépen.  

Steip Ferenc tájékoztatása 
STEIP FERENC elnök (Ausztriai Független Magyar Egyesületek Csúcsszervezete): 

Nehéz megszólalni ezután a frappáns beszámoló után, amit Szilvia adott, de először is 
szeretném köszönteni tisztelt elnök urat, alelnök asszonyt, nagykövet urat, és köszönjük, hogy 
megadta nekünk a lehetőséget arra, hogy ezen az igen magas szintű fórumon részt vehessünk, 
és köszöntöm ausztriai magyar társaimat is.  

Mivel utánam már csak alig vannak hozzászólók, és az előbbiekben sok mindent 
elmondtak, azt lehet mondani, mint hogyha a számból vették volna ki a szót. A nagykövet úr a 
legnagyobb átlátással mondta a dolgokat, Deák Ernő elnök úr ugyanúgy. Minden-minden 
igaz, amit mondtak, és azzal is egyet tudok érteni, amit Smuk elnök úr, Radda István elnök úr 
mondott, és azzal is csak egyet lehet érteni, amit az ausztriai magyarok, az ’56-os 
szabadságharcosok nagy priorja mondott, amit Szilvia mondott, amit Radda Marika mondott, 
a Club Pannonia elnöke, és amellyel szintén szoros kapcsolatot tartottunk.  

Ezek után szeretném bemutatni az Ausztriai Független Magyar Egyesületek 
Csúcsszervezetét, amelynek jelenleg még az elnöke vagyok. Ehhez az egyesülethez, ehhez a 
szervezethez 4 autonóm egyesület tartozik. A legidősebb már több mint 110 éves, az 1900-as 
évek végén alakították meg magyar munkásegyesületek. A második legidősebb az Iskola 
Egyesület, melyet a ’20-as években alakítottak, a harmadik a ’30-as, ’40-es években alakult 
Kultúregyesület, mely oszlopos tagja a szervezetnek, és a Vajdaság Egyesület, mely már 
szintén említésre került. 

Miért van az, hogy ez egy csúcsszervezet? A csúcsszervezet előtt már létezett egy 
intézőbizottság, még a ’60-70-es években, amikor több magyar egyesületet - 12 magyar 
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egyesületet - foglalt magába ez az intézőbizottság, és utána, mivel az egyesületeknek igen 
nagy, széles körű volt a tevékenysége, ezért koordinálni kellett. Tehát koordináló 
tevékenységet folytatott az intézőbizottság, és 1983-ban átalakult, és jövőre lesz 30 éves a 
csúcsszervezet, mely ’83-ban lett jogi személlyé választva. Szintén ugyanazok a feladatai, 
hogy az egyesületeket, azok tevékenységét koordinálja, és 32 év távlatából mondhatom, hogy 
eddig ezt sikeresen tette.  

Az egyesületek profiljai közé tartozik legelőször is a magyarság, a magyarságtudat 
megőrzése, a nyelv és a kultúra megőrzése, ápolása. Különböző formában jelenik meg ez a 
feladat számunkra: tánccsoportjaink vannak, gyermek tánccsoport és egy felnőtt tánccsoport, 
mely 60 tagú. Ezek a tánccsoportok itt élő magyarokból állnak, nem hazulról jöttek, és nem 
küldöttek, hanem itt élő magyarokból alakult. A tánccsoportnak most szombaton volt egy 
csodálatos, nagysikerű fellépése, összesen mintegy százan voltak a színpadon, és nagyon 
sajnálom, hogy ezt nem lehetett nagyobb körben lebonyolítani. Ezenkívül gyermek 
tánccsoportot is fenntartunk, és egy Bécsi Banda nevezetű népi zenekarunk is van, mely 
szintén itt élő magyarokból állt össze. Modern tánccsoportot is fenntartunk, és egy Bécsi Kávé 
nevezetű színjátszó csoport is működik. A kórust már nem is kell említeni, mert hatalmas 
nagy a szervezettségi köre. A rendezvények utazásokkal is kapcsolatosak, Kárászon népi 
tánccsoporttábort, faragótábort és hasonlókat rendezünk, és a szomszédos országokba - a 
Vajdaságba, Erdélybe, Szlovákiába - is több utazást szervezünk, és megpróbáljuk a 
kapcsolatokat kiszélesíteni.  

Munkánk eredménye eddig azt bizonyította, hogy nagyon-nagyon jó érzéssel fogadta 
az itteni magyarság, és nemcsak a régen jött magyarság, hanem az újonnan jött magyarság is - 
hogy ilyen primitíven fogalmazzak - azt, hogy mi nyitottak vagyunk. Mi nyitottak vagyunk 
mindenki iránt, aki itt van, aki most jött, aki átmenetileg van itt, azokkal is foglalkozunk, és 
részt vehetnek a munkánkban. Ezért gondoltuk úgy, hogy a jobb együttműködés érdekében a 
kerekasztal társasággal megállapodtunk az együttműködésről. Örülök annak, hogy már kezdő 
stádiumban van az együttműködés, dacára annak, hogy jogilag még nem alakult meg, de már 
kölcsönösen látogatjuk egymás rendezvényeit, ami eddig nem volt jellemző. Örülök, hogy 
együttműködhetek a kerekasztal képviselőivel, és önöknek pedig szeretnék további jó munkát 
kívánni, és ezzel be is szeretném zárni a referátumot.  

Még csak annyit, ha valaki észrevette, hogy itt cserélgetve voltak a névtáblák, ez azért 
volt, mert a tánccsoport vezetője, Windhager Helmut - időtakarékosság miatt - csak néha tudja 
a magyar nyelvet perfektül, és nekem az volt a feladatom, hogy egy kicsit tolmácsoljak a 
barátomnak, aki elnöke a Délibáb Kultúregyesület Tánccsoportnak. Mivel nem tudja jól a 
nyelvet, ezért elnézéséküket kéri, de ha önök is úgy gondolják, és németül meg akarják 
meghallgatni, ő szívesen beszámol, viszont én most képviseltem őt. Ezzel az elgondolással 
szeretnék önöknek további jó munkát kívánni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük.  
Hadd kérjek meg mindenkit, hogy mivel már csúszásban vagyunk, most már erős 

csúszásban vagyunk, röviden szóljon mindenki, hogy az egyházi személyeket is meg tudjuk 
hallgatni. Köszönöm szépen. 

Cserján Károly tájékoztatása 
CSERJÁN KÁROLY (Grazi Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja): A Grazi 

Magyar Egyesület képviseletében veszek részt a konferencián. Különösen ’56 óta Grazban 
egy nagyon intenzív, vitális egyesületi élet van, a gyerekoktatástól kezdve egészen a 
felnőttoktatásig, a nyugdíjasok és öregek gondozásáig mindennel foglalkozik. Ezekről a 
munkákról és a jövőre vonatkozóan is egészen optimista a felfogásunk, mert azt mondják 
tagjaink, hogy a jövőben is éppen úgy fognak dolgozni, mint eddig. 
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Személyesen felkértek arra, hogy a magyar népcsoport keretében történő tudományos 
kutatásról is számoljak be. 1997 óta kutatjuk az Ausztriában élő magyarok életét és az 
Ausztriában működő magyar egyesületek szerkezetét. Ennek az a célja, hogy egy logikus 
kritériumok szerint integrált érdekképviselet jöjjön létre, és legyen folyamatban. Az utolsó 
vizsgálat keretében 55 egyesületet próbáltunk felkutatni, feltárni. Szemerédi Tibornak van egy 
műsorismertetője, és ennek az évtizedes munkának az értelmében ő egy 55 egységből álló 
listát állított össze, és Radda Marika kiírta az egyesületi rendőrségben regisztrált egyesületi 
vezetők névsorát, meg különböző más információkat is. Ennek alapján körülbelül 200 magyar 
egyesületi vezető dolgozik a magyar egyesületek körében, és több ezer órát dolgoznak ezek az 
emberek az itteni magyarság artikulált megnyilvánulása érdekében.  

A kutatás kiterjed a népcsoporttörvényre is. A népcsoporttörvénnyel kapcsolatban 
azokat az álláspontokat, amiket önök itt az egyesületek képviselőitől hallottak, az ausztriai 
magyarok is éppen úgy képviselik. Egy különös információ, hogy a népcsoporttanács tagjait a 
magyarok akarják választani, tehát nem a Kancellária Hivatal kinevezése alapján, hanem 
választás alapján akarnak dönteni. A támogatásra vonatkozóan, amit nagykövet úr is említett, 
hogy mindenki véleménye szerint alacsony, ennek a követelménynek a következetes 
képviseletét is kérik a magyarok. A kérdőívre az egyházközségek nem válaszoltak, mert ők 
azt mondták, hogy ők nem egyesületek. Ez egy érdekes álláspont, egy információhiány 
számunkra, de most itt hallani fogjuk, hogy milyen értelemben és nagyságrendben érik el az 
egyházközségek az ausztriai magyarok társaságát.  

A jövőre vonatkozólag megkérdeztünk egy sor magyar egyesületet. A statisztikai 
adatokra vonatkozóan ellenállás mutatkozott, nem volt kedvük megmondani, hogy hány 
tagjuk van. Tehát itt volt egy bizonyos ellenállás, és voltak egyesületek, akik egyáltalán nem 
akartak részt venni a megkérdezésben, ezért kiírtuk az egyesületek céljait az osztrák 
egyesületi rendőrség jegyzékéből. Az egyesületek célkitűzései egyébként totálisan 
harmonikusak, egészen egyértelműek, konstruktívak, integrációorientáltak. A mostani 
helyzetben az látszik, hogy vannak ellentétek, vannak, akik ezeket az ellentéteket felállították, 
és ezeket az ellentéteket képviselik, de ennek az integrációhoz semmi köze nincs.  

Az itteni népcsoportnak, az itt élő magyaroknak egy integrált érdekképviseletre van 
szükségük, és nagyon köszönöm, hogy a magyar parlament küldöttsége is foglalkozik a mi 
életünkkel. Ebben az értelemben mást nem tudok mondani, mint talán a megkérdezés alapján 
két idézetet a jövőre vonatkozóan felolvasni: „Az Ausztriában egzisztenciát keresők 
érdekeinek képviselete abban a tekintetben, hogy az itt születő és felnövekedő gyerekeinknek 
biztosítani tudjuk kultúránk és anyanyelvünk megőrzését, továbbadását. Ez a jövőben azt is 
elősegítheti, hogy egyrészt könnyebben találhassanak vissza az anyaországba, másrészt a 
magyar identitás megőrzése mellett sikeresen illeszkedhessenek be az osztrák társadalomba.” 
Egy másik vélemény: „A magyar egyesületeknek itt Ausztriában csak akkor lesz jövőjük, ha 
megszüntetik a jelenlegi viszálykodást, ha nem egymás fölött akarnak uralkodni, hanem 
elfogadva egymás másságát, önzetlenül szolgálják a magyarság közös ügyét, és mindig azt 
tartják szem előtt, ami összefog, és nem azt, ami szétszór minket.” Köszönöm. 

Tőkés Enikő tájékoztatása 
TŐKÉS ENIKŐ elnök (Felső-Ausztriai Magyarok Kultúregyesülete): Tőkés Enikő 

vagyok, a Felső-Ausztriai Magyarok Kultúregyesületének az elnöke, és köszönöm a 
lehetőséget, hogy egy pár szóban bemutathatom egyesületünk tevékenységét.  

Évenként 10-12 rendezvényt szervezünk, megemlékezünk a nemzeti ünnepekről, 
irodalmi esteket, színházi előadást tartunk, megrendezzük a hagyományos farsangi és szüreti 
bált. Szárnyaink alatt működik immár 12. éve a magyar óvoda és iskola, mely havonta 
kétszer, szombat délutánonként működik, és örömmel számolhatok be róla, hogy az új hullám 
által itt is megnövekedett a létszám. Szintén a szárnyaink alatt működik az idén 20 éves 
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jubileumát ünneplő Havasi Gyopár Néptánccsoport. Nagyon büszkék vagyunk arra, mert 
országos szinten is egyedülálló, hogy a legnagyobb egyetértésben működünk együtt a felső-
ausztriai katolikus, református egyházzal, a cserkészettel és a linzi magyar rádióval. 
Mintaszerű az együttműködés, melynek keretében ökumenikus rendezvényeket is szervezünk. 
Ebben bizonyára nagy szerepe van annak, hogy nálunk időben megtörtént a szimbolikus 
stafétabot-átadás, megfiatalodott a vezetőség, ezáltal megnőtt a létszám is, és egy lelkes 
csapat áll a hátunk mögött. Tagjaink négy különböző országból származnak, és nagy 
hangsúlyt fektetünk arra, hogy ez tükröződjön a vezetőségben is.  

Jövőre lesz az egyesületünk 45 éves, Felső-Ausztriában mi vagyunk a legrégebben 
működő emigráns egyesület. 3 évvel ezelőtt, amikor Linz Európa kulturális fővárosa volt, két 
óriási rendezvényt szerveztünk, amelyre 7 országból mintegy 130 közreműködőt hívtunk. Itt 
szeretném megemlíteni ugyanakkor, hogy a linzi Magistrattal és a felső-ausztriai tartománnyal 
is nagyon szoros a kapcsolatunk, és emiatt mindig szívesen látott vendégei vagyunk - akár 
egyesületünk, akár tánccsoportunk - a különböző népi, kulturális rendezvényeknek, mert mi is 
nyitottak vagyunk minden irányba, hiszen jól tudjuk, hogy az integráció lényege, hogy más 
nemzetiségekkel, nemzetekkel közösen együttműködjünk. 

Egy kedvenc idézettel szeretném befejezni, Tamási Árontól az idézet: „Azért vagyunk 
a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Köszönöm szépen. 

Piroska Ferenc tájékoztatása 
PIROSKA FERENC (Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesülete): Piroska Ferenc 

vagyok, az Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesületének titkára.  
Egyesületünk idén ünnepelte 25. évfordulóját, tehát viszonylag fiatalok vagyunk, 

ahogy hallom a többi egyesület megalakulási dátumait. Abból az alkalomból jöttünk létre, 
hogy a ’80-as évek közepén egy viszonylag nagy tömegű erdélyi magyarság érkezett ide 
Ausztriába, mi hoztuk - sajnos - a vérfrissítést. Mivel a magyarságnak van egy nagyon jó 
tulajdonsága, hogy rögtön szervezkedni akar, létrehoztunk egy egyesületet. Az egyesület úgy 
alakult meg, hogy régi erdélyi magyarok alakították meg a mi segítségünkkel, mivel nálunk 
volt egy olyan probléma, hogy a nyelvet még nagyon kevesen beszéltük. Tehát mi, az 1986-
87-ben érkezettek alapítottuk meg az egyesületet, de még nem igazán beszéltük a nyelvet, és 
az útkeresés stádiumában voltunk.  

Az egyesülettel kapcsolatban az a leglényegesebb, hogy mi a magyarságot feladatnak 
tekintjük, tehát kötelező minden olyan támogatás, ami a magyarság, az itteni magyarság 
megmaradását és az asszimiláció késleltetését jelenti, amit megakadályozni sajnos nem 
tudunk, de a késleltetésére mégis valamilyen hatással van az egyesületünk. Az egyesület 
kultúregyesület, melynek tagsága főként erdélyiekből áll, de nem rekesztünk ki senkit tagjaink 
közül. A tagságot igyekszünk minél gyakrabban összehozni, hogy egy kicsit az otthoni légkör, 
az egymással való találkozás, egymással való beszélgetés a szürke hétköznapokban 
megvalósuljon. Van egy saját újságunk, az Erdélyi Szemmel, mely tükrözi, hogy erdélyiek 
vagyunk. A tagságunknak küldjük ki újságunkat évente négyszer.  

Kulturális rendezvényeink nagy része a Pázmáneumban jön létre, dr. Varga Jánosnak 
ezúttal is köszönetet mondok még egyszer a segítségéért. Nagyobb rendezvényeinket évente 
visszatérően rendezünk meg. Mivel a magyar ember szeret mulatni, a bálok 
elmaradhatatlanok, azonkívül minden évben megrendezzük a bécsi csíksomlyói búcsút, tehát 
van itt egy bécsi csíksomlyói búcsú és hagyomány. Idén éppen a 30. évfordulónk volt, 
viszonylag nagyon sokan részt vettek rajta, és van olyan elgondolás, hogy a magyarság minél 
jobb összetartozását, összefogásának ápolását egy közös rendezvénnyel segítsük elő, és ez 
valami olyasmi, ami a szívem csücske. Köszönöm szépen. 
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Nagy Eleonóra tájékoztatása 
NAGY ELEONÓRA elnök (BÉMOSZTE - Bécsi Magyar Oktatást Segítő Szülők és 

Támogatók Egyesülete): Nagy Eleonóra vagyok, és az itt jelenlevő egyesületek közül a 
legfiatalabb egyesület vezetője.  

Egyesületünk most tavasszal, illetve egész pontosan júniusban került bejegyzésre. 
Csak egy pár gondolatot szeretnék hozzáfűzni, hogy miért volt szükség erre az egyesületre, és 
mi is a célunk ezzel az egyesülettel. Ahogy a neve is mondja, Bécsi Magyar Oktatást Segítő 
Szülők és Támogatók Egyesülete, és maradjunk annál a szónál, hogy oktatás. Miért 
választottam ezt a szót, hogy oktatás, és nem azt, hogy iskola? Azért, mert meggyőződésem 
szerint az oktatás, a magyarságra való nevelés már az anyaméhben kezdődik, és ezt 
szeretnénk eljuttatni a fiatalokhoz. Tehát szerintünk a magyar oktatáshoz nemcsak az tartozik 
hozzá, hogy megtanuljanak magyarul írni és olvasni, ami az iskolák feladata, hanem az, hogy 
tudják is használni ezeket a tulajdonságaikat valahol, ezért feladatkörünkhöz hozzátartozik 
például a táncoktatás, a balettoktatás vagy a zeneoktatás is.  

Álljunk meg annál a szónál is, hogy szülők. Ahogy már elhangzott, az AMAPED-nél 
290 tanuló van bejegyezve, és ha ehhez hozzászámoljuk a szülőket, az már szinte 600, és ezek 
a szülők nagyon vegyesek. A bejegyzett gyerekek körülbelül fele osztrák állampolgárságú, 
azonkívül 20 százalékuk magyar állampolgárságú, a többi viszont nem jelentette be 
állampolgárságát, illetve dán, kanadai vagy más állampolgárságú gyerekek is járnak az 
AMAPED-hez. Ezeket a szülőket nagyon nehéz összefogni, mert a szülőknek elsősorban meg 
kell szerezni az egzisztenciát, azonkívül viszont muszáj megfogni ezeket a szülőket, mert ők 
adják tovább a nevelésükkel a magyarságot, ami nagyon fontos. Nagyon fontos motiválni 
őket, hogy a gyerekeknek a magyar identitást továbbadják, hogy 20 év múlva is itt ülhessünk, 
hogy 20 év múlva is el tudják olvasni a gyerekek költőink és íróink műveit anyanyelven. Ez 
nagyon nehéz feladat, főleg azon szülők esetében, akik már régen itt vannak, akik vegyes 
házasságban élnek. A német nyelv és az iskola nyomása nagyon nagy, és a mai világban a 
computer behatása és a játékok világa nagyon erős, ezért nagyon nehéz motiválni a 
gyerekeket arra, hogy menjenek el magyar iskolába, magyar foglalkozásra. Ezért is mondom, 
nagyon fontos, hogy korán elkezdjük a nevelést mi szülők otthon, hogy a gyerekeknek 
természetes legyen az, hogy elmegy, és részt vesz valamilyen magyar tevékenységben. 

Szeretne egyesületünk azoknak a szülőknek is egy felfogó bölcsője lenni, akik most 
jöttek át Ausztriába, akik nem tudják, hogy hogyan tovább, hogy ők se veszítsék el azt az 
igényüket, hogy a gyerekeket magyar iskolába adják, vagy magyar nyelvtanításra, hogy ne 
felejtsék el a magyar anyanyelvüket, illetve segítsük őket abban, hogy tudják, hogyan tovább. 
Amikor magyar állampolgárságú, frissen kijött szülők együtt vannak azokkal, akik már itt 
születtek, itt nőttek fel, vagy már osztrák állampolgárságúak, egymás között megbeszélhetik a 
problémáikat, és egymást erősítve a gyerekeinknek teszünk jót.  

Nem szeretném untatni azzal önöket, hogy hogyan és miként alakultunk meg, az a 
legfontosabb mondanivalóm, hogy azt szeretnénk, hogy 20 év múlva is együtt lehessünk, 
hogy beszélhessünk a hogyan továbbról, és ezért közvetlenül mi, szülők vagyunk a felelősek. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük.  
Most az egyházak képviselőit szeretném megkérni, hogy tartsák meg a 

tájékoztatójukat. A katolikus egyházzal kezdenénk, megadom a szót Simon Ferenc főlelkész 
úrnak. 

Simon Ferenc tájékoztatása 
SIMON FERENC főlelkész (Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség): Tisztelt Elnök 

Úr, Nagykövet Úr, Képviselők! Először is szeretném megköszönni a képviselő uraknak, hogy 
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a magyar alkotmányt elfogadták, melybe zseniális húzással Istent belevették, és a 
kereszténység alapjait ezzel támogatták. Azt is szeretném megköszönni, hogy az életet védi az 
elejétől egészen a végéig. Még egy dolgot szeretnék megköszönni, azt, hogy lehetőségünk 
nyílt - bár az ausztriai magyaroknak kevésbé - a magyar állampolgárságot újra megkapni, 
ezért hálás köszönet önöknek. 

Nagyon röviden megpróbálom összefoglalni a katolikus egyház helyzetét, legfőképpen 
a magyar pasztoráció helyzetét itt Ausztriában. Nagyon jó helyzetben vagyunk, hiszen az 
osztrák püspöki kar teljes mértékben támogatja, és minden megyéspüspöknek kötelessége - az 
instrukció alapján - a területén élő idegen nyelvű híveknek biztosítani saját anyanyelvükön a 
szentmisét. Ez persze nem mindig olyan egyszerű, hiszen nincs mindenhol magyar pap, de 
hála istennek van Linzben, Innsbruckban, Grazban, Klagenfurtban magyar pap, mint ahogy 
Eisenstadtban püspökhelynök. Ez kicsit furcsa, mert én, mint az ausztriai magyarok főlelkésze 
koordinálom az ausztriai magyar pasztorációt Burgenlandon kívül; ez még megmaradt így, 
hogy Burgenlandot kivették ebből. Ezenkívül van még Salzburgban és Bécsújhelyen is egy 
miséző hely, ahol nincs külön pap, de innen Bécsből látjuk el, illetve van még Máriazell, a 
zarándokhely, ahol szintén nincs most jelenleg állandó pap, illetve egy 88 éves, idős 
pannonhalmi atya szokott járni kisegíteni, de mások is szoktak, és azon dolgozunk most, hogy 
legyen.  

A magyar egyházközségbe, azt figyeltem meg, hogy egyre többen jönnek, és ez 
nemcsak Bécsben, hanem Salzburgban vagy máshol is így van, észre lehet venni, hogy 
megduplázódott, megháromszorozódott a hívek száma. Próbálunk együttműködni az 
egyesületekkel is, illetve más felekezetekkel, az evangélikus és a református gyülekezettel, 
épp most, december 6-án lesz egy ökomenikus felekezetközi párbeszéd, ahol megpróbáljuk 
lefektetni együttműködési irányelveinket. Ezenkívül az Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegyének itt van egy szemináriuma, a Pázmáneum - a Collegium Pazmanianum -, 
ott szoktak különböző konferenciákat rendezni, és itt további képzési lehetőség is adott. 

Amit mi próbálunk, hiszen hozzánk is rengetegen fordulnak szállás- és munkaügyben, 
hogy mi a honlapunkon, a katolikus.at honlapon összeállítottunk egy olyan információt, mely 
segíti az itt munkát és szállást kereső embereket. Minden előbb elhangzott rajta van a 
honlapunkon, hogy mire figyeljenek oda, még mielőtt kijönnek Ausztriába. Sokszor 
elmondom, hogy nem vagyok se munkaközvetítő, sem szállásközvetítő, mégis néha ezzel kell 
foglalkozom, pedig a mi feladatunk elsősorban, természetesen a lelkek gondozása.  

Nagyon röviden csak ennyit. Köszönöm szépen. 

Varga János tájékoztatója 

VARGA JÁNOS, a bécsi Collegium Pázmáneum rektora: Köszönöm szépen.  
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt szólhatok, de azt hiszem, még nagyobb 

megtiszteltetés, hogy a bizottság itt tartja az ülését, és ez minden itt élő magyar számára így 
van. Ahogy elhangzott főlelkész részéről, a Collegium Pázmáneum vezetője vagyok 2,5 éve, 
tehát a legfiatalabb itt élő magyar vagyok, úgymond, viszont az intézmény maga 390 
esztendős lesz jövőre, tehát azt gondolom, hogy a legrégebbi ausztriai magyar intézmény, és 
azt hiszem, hogy nemcsak patinája és rangja van, hanem felelőssége is.  

Annyit fontos tisztázni, és itt újra elmondani, mert voltak az elmúlt időkben 
félreértések, ezt főlelkész úr is hangsúlyozta, hogy ez az Esztergom-Budapesti Egyházmegye 
intézménye, mindig is több egyházmegyére kiterjedő intézmény volt, illetve az 
összmagyarságot, nemzetközi feladatokat is támogató intézmény. Elsődleges feladata az 
elitképzés volt Pázmány idejében, aztán a magyarság számára az egyházi kultúrának egyfajta 
központja lett bizonyos sajátos helyzetben és feladatokkal, aminél többet nem tudunk vállalni. 
Viszont azt mégis vállalni akarjuk, hogy minden magyar szervezet és minden magyar ember 
felé nyitottak vagyunk, együttműködünk azzal, aki együtt akar működni, és akivel lehet 
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együttműködni. Aki viszont nem akar, azzal nem megy az együttműködés, ami meglehetősen 
fájó, mert az egyháznak mindig is feladata, hogy nemzetek felett áll, valamennyire párt- és 
minden egyéb gazdasági, anyagi érdekektől is függetlenül létezik, és fordul minden ember 
felé.  

(Potápi Árpád János távozik az ülésteremből.)  
 

(Az elnöklést dr. Szili Katalin, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
Az intézmény egyébként anyagi támogatást nem kap se az osztrák államtól, se 

Magyarországtól, tehát teljesen önellátó ilyen értelemben. Hogy mi kit és hogyan próbálunk, 
és tudunk támogatni, azt gondolom, ezt most nem részletezném, mert a jutalmat attól várjuk, 
aki a rejtekben is lát.  

Amit még nagyon fontosnak tartok elmondani, ez az, hogy itt az elmúlt évek 
eseményei kapcsán én egy picit úgy érzem, hogy a Pázmáneum még mindig feketebárányként 
van kezelve bizonyos dolog miatt, amit én az idekerülésemkor határozottan próbáltam 
helyretenni. Elnézést kértem azoktól, akiktől úgy gondoltam, hogy bocsánatot kell kérni, mert 
nem úgy alakult valami, ahogy ők gondolták, de ez mégiscsak az Esztergom-Budapesti 
Egyházmegye intézménye, amely helyet ad nagyon sok programnak, továbbképzésnek, 
egyesületi rendezvénynek, sok mindennek, ennek ellenére egy megfelelő egyházi rendet be 
kell tartanunk. Ezzel kapcsolatban egy egész pici helyretétel, ami itt elhangzott a cserkészettel 
kapcsolatban is, hogy a cserkészetet - én azt gondolom - elődeink jóságosan befogadták, és a 
bécsi magyar egyházközség, mint fenntartó, saját jogon ad helyet neki, mert a tevékenysége, 
azt gondolom, hogy meglehetősen fontos. 

Még egy apró dolog az itteni helyzetről, hogy a sajtó ugyan nincs itt, de mint téma, azt 
gondolom, fontos ez a mai beszélgetés, és mint hatalmi ágazat, szintén fontos, és sokszor úgy 
érzem, hogy az ausztriai vagy bécsi hírek közül kevés lesz valóban hír. Megnéztem még 
éjszaka az MTI-t, és ott azt a hírt olvastam, hogy beleesett egy magyar ember a római romok 
közé, aki ott az aprópénzt ki akarta szedni, de a Liszt-év eseményei, a Mindszenty-év 
eseményei közül nem mindegyik volt hír. Ez nem azon múlik persze, hogy ki, kivel van 
jóban, ki, kivel kedves, hanem a pártatlan támogatásnak lenne, azt hiszem, a minimális 
következménye. Sajtószabadság van, mint tudjuk, otthon is, itt is, és mégsem mindig hangzik 
el minden, aminek el kellene hangoznia, illetve nem minden hírt adnak tovább azok, akiknek 
ez a felelőssége, és ezt mi egyháziak, konkrétan az itteni magyarság is egy kicsit 
megszenvedi, ezért mi is kérjük és köszönjük a segítségüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Csak tájékoztatásként mondom, hogy a sajtó az épületben jelen van, elnök úr éppen 

elment sajtótájékoztatót tartani, tekintettel a késésünkre.  
Pál László atya következik szólásra, utána Solymár Mónika. 

Lic. Iur. Can. Pál László tájékoztatása 
LIC. IUR. CAN PÁL LÁSZLÓ (Római Katolikus Püspökség, Burgenland): Tisztelt 

Hölgyeim és Uraim! Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy olyan egyházmegye 
képviseletében ülök itt, amelynek a püspöke tősgyökeres burgenlandi, horvát nemzetiségű, és 
szereti a magyarokat. Ennek rögtön a kinevezése napján jelét adta azáltal, hogy 2010. 
szeptember 25-én, a kinevezése napján kinevezett két püspöki helynököt a két nagyobb 
népcsoport részére, egyet a horvátok és egyet a magyarok részére. Ennél nagyobb minőségben 
a magyarságnak nem tudott egyházi vezetést biztosítani a püspök úr, és ettől a pillanattól 
kezdve teljes odaadással támogatja a burgenlandi, a kismartoni magyar ügyet a püspök úr. Ezt 
a kinevezést annak kapcsán tette, ahogy ő fogalmazott, a történelmi tények kapcsán, ugyanis 
Burgenland két jelenlegi magyarországi egyházmegyéből szakadt ki, a győri és a 
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szombathelyi egyházmegyéből, és ő vallja, hirdeti, hogy a történelmi tényeket nem szabad 
letagadni, elhallgatni, hanem hirdetni kell. Ennek a következménye az, hogy egyik fő feladata 
a püspök úrnak és a magyar szakosztálynak is, ami létrejött, a két anyaegyházmegyével való 
kapcsolattartás. Ez az egyik fontos tényező, feladat, ami megnyilvánul abban, hogy például 
együtt ünnepeltük Szombathelyen Mindszenty bíboros úr születésének a 120. évfordulóját, 
vagy említhetném a Szent László ünnepséget Győrben és így tovább. A magyar 
szakosztálynak, a magyar helynöknek, a magyar lelkipásztori szakosztálynak az a feladata 
továbbá, hogy a burgenlandi, az egyházmegyében lejátszódó magyar lelkipásztorkodással 
soha, sehol, senkinek ellenében nem akarunk semmit tenni, hanem a püspök úr szavai szerint 
mindenkinek meg szeretnénk adni azt, ami neki kijár, a magyaroknak például a magyar misét 
vagy a magyar igehirdetést.  

A harmadik pontja ennek a lelkipásztorkodásnak konkrétan a kismartoni 
lelkipásztorkodás. Ez megnyilvánul a magyar szentmisében, ami 21 év óta újra elindult tavaly 
december 18-án abban a templomban, ahol azelőtt is volt, a ferences templomban, és most, 
december 16-án lesz egy éve annak, hogy az évfordulót ünnepeljük. Ha valakinek kedve van, 
szeretettel hívjuk erre a misére. A múlt hónapban az egyik soproni kórus énekelte a 
szentmisén a Missa de angelist, és bár nem tudjuk pontosan, de mintegy 115-120-an voltak a 
magyar szentmisén. A magyar szakosztályunk minden negyedévben kiad egy Kismartoni 
Hírmondót, minden egyes szentmisére előkészíti az énekrendet, és információs lapot is 
készítünk. Azt hiszem, hogy öt magyar keresztelő volt, mióta elindultunk, és vannak vagy 
csak magyar esküvők, vagy magyar-német esküvők, keresztelő és temetés is volt ilyen, és 
egyre jobban közismert lesz, hogy működik ez a magyar lelkipásztori szakosztály.  

Még annyit szeretnék elmondani, hogy a Római Katolikus Püspökség felemelte szavát 
a magyar alkotmány védelmében, és felemelte szavát a népcsoporttörvény mellett is, illetve 
annak kapcsán, hogy az jó legyen. Még annyit szeretnék elmondani, hogy Kismartonban az 
elején sokan támadták a püspök urat, hogy miért kellett ott létrehozni ott egy olyan magyar 
lelkipásztori szakosztályt, ahol addig olyan nem volt, de a püspök úr vallja, hogy ez a 
történelmi gyökerek folytatása, és ezt tenni kell, ezért semmilyen támadástól nem riad vissza.  

Befejezésképpen annyit, hogy örülünk annak, hogyha valaki tesz a magyarságért, és 
mi is ezt szeretnénk tenni, tenni a magyarságért és az egyházért. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon! 

Dr. Solymár Mónika tájékoztatása 
DR. SOLYMÁR MÓNIKA evangélikus lelkész (Bécsi Magyar Evangélikus 

Közösség): Solymár Mónika vagyok, evangélikus lelkész, az ausztriai magyar evangélikus 
gyülekezet lelkésze.  

Ausztriában egy kicsit más a protestantizmus helyzete, mivel Ausztriában az 
evangélikust és a reformátust együtt jelenti, és ezen belül vannak az evangélikusok és a 
reformátusok, és a protestantizmusban az arányuk is más, mint Magyarországon, ahol jóval 
több a református benne, de Ausztriában ez éppen fordítva van, az evangélikusok vannak 
jóval többen. Ilyenformán Bécsben, Linzben, Oberwartban működik református gyülekezet, 
azon túl pedig mi látjuk el az ausztriai református és evangélikus magyar szolgálatot például 
Grazban is.  

Nagyon röviden szeretném elmondani, hogy azt gondolom, az egyházaknak két olyan 
területe van, ahol jelentős a szerepük az ausztriai magyarság számára, az egyik az identitás 
kérdésével kapcsolatos. Ezek az emberek, akik Magyarországról érkeznek, akik itt vannak, 
esetükben az identitás kérdése nagyon gyakran előkerül, és van egy hely, ahol ezt meg lehet 
beszélni, van egy hely, ahol ennek tere van, van egy hely, ahol erről más emberekkel együtt 
tudunk gondolkodni. A másik az integráció kérdése, hiszen mi, ausztriai magyar evangélikus 
gyülekezet vagyunk, de ugyanúgy, ahogy a katolikusok vagy az evangélikusok is, ez beépül 
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az osztrák evangélikus egyházba. Tehát ez az egyik gyülekezete az osztrák evangélikus 
egyháznak, és én is az osztrák evangélikus lelkészi kar tagja vagyok. Ilyen formában az 
integrációban is tudunk az embereknek segíteni, illetve tudunk közösségeket az integrációhoz 
- úgymond - biztosítani. Az evangélikus egyház itt Ausztriában is megfelelő hangsúllyal 
kezeli a magyar ügyet, ennek érdekében alapította például ezt a gyülekezetet, és működünk, 
de benne vagyunk a superintendentura életében, és részt veszünk a különböző alkalmakon. Az 
ökomenikus kapcsolatra azt lehet mondani, hogy nagyon jó a katolikusokkal, és fontosnak is 
tartom azt, hogy erre figyeljünk, és közös alkalmakat szervezzünk.  

Szeretném még elmondani, hogy van egy újságunk, amely 1500 itteni osztrák címre 
megy ki, nemcsak evangélikusoknak. Szintén szeretném megemlíteni, hogy az osztrák 
evangélikus egyház szintén fellépett a katolikusokkal együtt a népcsoporttörvény ellen, 
amikor az ellen próbáltunk tenni, és azt gondolom, hogy hathatós lépéseket tud tenni az 
egyházi oldal is akkor, hogyha ismerik ezeket a problémákat, és jelen pillanatban megvan 
annak a lehetősége, hogy ismerjék ezeket a problémákat. Még egy szerepe van az egyháznak, 
az ausztriai magyar szervezetek közötti párbeszéd fenntartása, biztosítása, illetve az ebben 
való segítő részvétel. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm.  
A tájékoztatók végére értünk, de nagykövet úr jelezte számomra, hogy Deák Ernő úr 

még szeretne szólni. Parancsoljon! 

Dr. Deák Ernő kiegészítése 

DR. DEÁK ERNŐ elnök (Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi 
Szövetsége): Köszönöm szépen.  

A megfeneklett népcsoporttörvényről csak nagyon-nagyon sommásan, inkább 
informatív jelleggel szólnék még. Az új kormány meghirdette, hogy a mai időknek megfelelő, 
modern népcsoporttörvényt akarnak alkotni, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi nemzetiségi vagy 
népcsoporttörvény már túlhaladott a mai időkön. Nagyon sajnálatos, hogy 2009. december 5-
én, idestova három éven keresztül vajúdott ez az egész vállalkozás, miután zátonyra futott, 
tudniillik ez a kormánypolitika csődje is, mert amit az egyik kormánypárt akart, azt a másik 
nem fogadta el, de ez inkább csak a népcsoportokra nézve jó, mert ezáltal a nagyobbik rosszat 
akadályozták meg, tudniillik a törvénytervezet semmiféle változással nem élt a népcsoportok 
képviseletére vonatkozóan.  

Egyet azonban szeretnék leszögezni, hogy miután nincsen egységes európai jog, 
nincsen európai alkotmány, az Európai Tanács a népcsoportok, kisebbségek ügyeit az illető 
tagállamok körébe utalta, tehát adott esetben Ausztria szabja meg, hogy kiket tekint a törvény 
értelmében népcsoportnak. Ebben az új törvényjavaslat sem hozott változást, sem az egyik 
párt részéről, sem a másik párt részéről. Ha egyáltalán lesz valami változtatás, akkor ez biztos, 
hogy nem változik, minimum az osztrák honosság, az Ausztriához való tartozás, e sajátságos 
népi jegyek feltüntetése a nyelv mellett stb.  

Ami az egésznek a lényege, ez az, hogy van-e egységes képviselő-testület kifelé. Ez 
sajnos eddig nem volt, mert a népcsoporttanácsok kizárólag tanácsadó jelleggel rendelkeztek, 
semmi befolyásuk nem volt az ügyvitelre, sem anyagi, sem politikai téren, és ha 
meghallgatták őket, vagy hallgattak rájuk, vagy nem. Az egésznek az lenne a legfontosabbika, 
ahogy a parlament elnöke is megfogalmazta, hogy ezt a törvényjavaslatot vagy elfelejteni, és 
nem csinálni semmit, vagy egy újat kezdeni.  

Október 24-én volt egy konferencia, ahol megfogalmazódtak azok a gondolatok, és ezt 
szeretnénk továbbvinni a parlament felé is, hogy vagy kapjanak egységes, jogilag elismert 
képviseletet a népcsoportok saját belső ügyeik önálló intézésére, pénzügyeik saját kezelésére 
és így tovább, vagy, ha ez nem sikerül, akkor nagyon hadiállapotban állnak a népcsoportok a 
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jövőben, és hogy a támogatások összege kevés vagy sok, az már szinte másodrangú kérdés. 
Véleményem szerint itt kellene megint osztrák-magyar alapon összefogni, hogy hogyan 
lehetne ebből az egész vállalkozásból valami perspektivikus megoldásokat keresni. De 
előrebocsátva, összmagyar képviselet ide vagy oda, a játékszabályokat megkerülni nem lehet, 
az osztrák törvények pedig kimondják, hogy kik a népcsoport tagjai. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr.  
Engedjék meg, hogy megköszönjem valamennyiüknek a megszólalást és a 

tájékoztatást. Csak tájékoztatásul mondom, hogy Potápi elnök úr azért is adta át az elnöklést, 
mert nemcsak sajtótájékoztatóra kerül most sor, hanem a volt házelnök úrral is találkozik 
elnök úr ezekben a pillanatokban.  

Tekintettel arra, ahogy jeleztük, ez egy kihelyezett bizottsági ülés, nekem lehetőséget 
kell adnom arra, hogy a képviselőtársaim szólhassanak, és ha kérdést szeretnének feltenni, 
véleményt mondani, vagy éppen megköszönni ezt a tájékoztatást, akkor erre lehetőséget kell 
biztosítanom. Csóti György képviselőtársam jelezte elsőként, hogy szólni kíván. 

Képviselői kérdések, észrevételek  

CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. 
Nagyon szépen köszönöm én is önöknek ezt a sokrétű, színes, és azt is mondhatom, 

hogy izgalmas beszámolót, helyzetképet, de tulajdonképpen azért is jöttünk ide, hogy 
felmérjük, lássuk, hogyan élnek a burgenlandi, a bécsi vagy Ausztria más területén élő 
magyarok. Egyetlenegy dologra szeretnék csak reflektálni, mert azért jöttünk, hogy önöket 
meghallgassuk, nem azért, hogy mi mondjuk a magunk igazságát - amit idézőjelbe teszek -, 
de erre nincs is idő a mostani időkeretben. 

Egy kifejezés elhangzott a tanácskozás legelején, hogy beavatkozás, és én ezt a 
beavatkozás szót említeném, ebből kiindulva szeretném a gondolataimat kifejteni. Ez egy 
nagyon rossz nézőpontból megfogalmazott, szerencsétlen kifejezés, mert Budapestről, vagy a 
mai Magyarországról nem lehet beavatkozni a szomszédos országokban élő magyarság 
ügyeibe, ugyanis csak egy magyarság van, és mi összetartozunk, mi közösséget alkotunk, és 
éppen most, amikor végre elindult a határokon átívelő nemzetegyesítés folyamata, szó sincs 
beavatkozásról.  

Mostanában sokszor idézem Szabó Dezső híres mondatát, hogy minden magyar 
felelős minden magyarért. Mi itt a Kárpát-medencében - csúnya szóval, de most jobbat nem 
találok - egy kis kitüremkedéssel, Ausztriát is beleértve, tehát a történelmi Magyarországon 
túlmenően, Ausztriát is beleértve, mi egy nemzet vagyunk, összetartozunk nemcsak nyelvileg 
és kulturálisan, hanem politikailag is, és erről a szól a mostani évek politizálása. Éppen ezért 
azt mondom, hogy az a huszonegynéhány évvel ezelőtt megfogalmazott gondolat, ami akkor 
sajnos időszerű volt az adott körülmények között, abban a történelmi helyzetben, hogy a 
határon túli magyarok elhatározták, hogy mit akarnak, és a magyar kormány ezt támogatja, ez 
már messze nem igaz, és ezt el kell felejteni.  

Közösen kell meghatározni a célkitűzéseinket, és ennek intézményes keretei vannak, 
mint a Magyar Állandó Értekezlet, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma és a 
Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács. Itt kell megfogalmaznunk a gondolatokat, a 
célkitűzéseket, és természetesen a közös célok az adott területeken más és más módon tudnak 
megvalósulni, tehát ilyen értelemben van különbözőség, de ez a különbözőség nem lehet 
eltérő az alapvető céltól, amit egy mondatban meg lehet fogalmazni, ez pedig a magyarság 
megtartása, megmaradása és boldogulása a szülőföldjén; erről van szó. 

Nagyon egyetértek Smuk Andrásnak azzal a kijelentésével, amit többen is kifejtettek, 
hogy nincs különbség itt Ausztriában magyar és magyar között, hogy burgenlandi, ’56-os 
menekült, vagy egyáltalán politikai, gazdasági menekült, vagy egyszerűen ide beházasodott, 
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avagy más okból jött ide, a magyaroknak itt össze kell fogniuk, és visszatérve a 
beavatkozásra, én tudom, hogy miből indul ez ki. Természetesen, mint ahogy a mai 
Magyarországon, ugyanúgy a szomszédos országokban az elcsatolt területeken, és 
Ausztriában is különböző politikai, ideológiai felfogású emberek vannak. Tehát különbözőség 
van, lehet is, és kell is, hogy legyen, de ezeket a különbözőségeket a magyarság megmaradása 
érdekében a szülőföldön való boldogulás érdekében össze kell hangolni, ennek a célnak alá 
kell rendelni, és ezen belül lehet csak különbözőség. 

Szíves elnézésüket kérem, ne vegyék udvariatlanságnak, de én is érintett vagyok a 12 
órakor kezdődő beszélgetésben, úgyhogy most elnézést kérek, de elbúcsúzom önöktől, és 
köszönöm, hogy eljöhettem.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Remélem, hogy nem egy befejezetlen szimfóniává válunk, hogy mindenki, aki 

felszólal, utána távozik. Nyilvánvalóan nem visszaélve az elnöklés jogával, de a beavatkozás 
kapcsán véleményem szerint az is egy fontos dolog, hogy a magyarországi belpolitikai 
megosztottságot ne szolgálja a magyar politika.  

Szávay István képviselőtársam kért szót, utána Kalmár Ferenc képviselőtársam, azt 
követően pedig Szabó Vilmos képviselőtársam következik. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. 
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm önöket én is, és nagyon örülök, hogy ennek a 

tanácskozásnak, beszélgetésnek, ismerkedésnek, problémafelmérésnek - nevezzük, ahogy 
akarjuk - én is részese lehetek. Egyébként én ez utóbbira tenném a hangsúlyt, és értelmét 
akkor látom a dolognak, ha a magunk részéről, és erre bíztatom képviselőtársaimat is itt a 
bizottságban, hogyha azokat a dolgokat, amikről itt most beszéltünk, hazavisszük, és tovább is 
gondoljuk, és keressük együtt annak a lehetőségét, hogy hogyan tudjuk önöket és az önök 
munkáját Magyarországról segíteni.  

Egy apró észrevételt és egy kérdést engedjenek meg. Főlelkész úrnak a köszönete rám 
nem vonatkozik, szeretném jelezni, mert én nem támogattam a magyar alkotmány 
elfogadását. Ezzel együtt én magam egy, a kereszténységéhez és egyházához ragaszkodó, 
egyébként evangélikus embernek tartom magam, aki nemcsak felelősséget érez, hanem 
szerepet is vállal a külhoni magyar evangélikus közösségek sorsa iránt, ezért ebben a 
bizottságban is próbálok tájékozott lenni, képviselőtársaimhoz hasonlóan, minden környező 
országban a magyar közösség sorsát, belső problémáit, helyzetét illetően.  

Ne vegyék tőlem rossz néven, és elnézést kérek, hogyha egyfajta protokollt fel fogok 
rúgni a most következő kérdésemmel, de azt hiszem, tényleg szükséges az, hogy pontosan 
tudjuk, hogy kikkel, miért és miről beszélünk. Ezért szeretném megkérdezni, egy kicsit 
csatlakozva Csóti képviselőtársam felvetéséhez, itt nagyon sok társadalmi szervezetet 
meghallgattunk, hallhattuk, hogy több szervezet bizonyos ernyőszervezethez tartozik, és 
sajnálom, hogy Ernő bácsi kiment, de remélem, majd visszajön. Az Ausztriai Magyar 
Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségét eddig is ismertük, és tudtuk azt, hogy 
egyfajta központi, irányító szerepet tölt be. Alakul most egy kerekasztal, amelyik szintén 
egyfajta alapvető reprezentativitásra törekszik, ha jól értem, és szeretne minél több itt élő 
magyart képviselni, és van mellettük az Ausztriai Független Magyar Egyesületek 
Csúcsszervezete is, mely szintén egyfajta csúcsvezetőséget, reprezentativitást sugároz.  

Természetesen nem azt kérdezem önöktől, hogy itt bármilyen múltbéli gondot, 
problémát vagy sérelmet mondjanak el - bár remélem, hogy nincsenek ilyenek -, hanem 
kíváncsi lennék, hogy a csúcsszervezetek hogy néznek ki, milyen párbeszédet folytatnak 
egymással, egyáltalán ki, kit képvisel. Ha egyszer már van egy központi szervezet, akkor 
egyáltalán milyen céllal alakul egy kerekasztal, és ebben a kerekasztalban a központi 
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szervezet benne van-e? Ez számunkra nem teljesen érthető, és azt hiszem, hogy nem vagyok 
képviselőtársaim közül egyedül ezzel a kérdéssel. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Arra kérem majd a képviselőtársaimat, hogy először mondják el a kérdéseiket, majd 

utána lehetőséget biztosítunk a válaszokra is. Parancsoljon, képviselő úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök asszony, és 

köszönöm ezt a beszámolót is, amely, ha nem is volt 100 százalékos, de nagyon közel állt 
ahhoz, amit hallhattunk. Nagyon sok vélemény hangzott el, sok szervezet munkáját hallottuk, 
és elsősorban jó egészséget kívánok és erőt ahhoz a munkához, amit eddig is végeztek, hogy a 
jövőben is tudják végezni, hiszen, amint itt hallottuk, a magyar identitás kérdése előjön, és 
erről szoktak beszélni. Igen, ez a legfontosabb dolog, az identitás megőrzése, és továbbadása a 
következő generációnak. 

A következő kérdéseket szeretném felvetni, igazából nem is önök felé, hanem mivel 
ez egy formális bizottsági ülés, a bizottság számára. Nekem az a javaslatom, hogy a 
jegyzőkönyvből, amely erről a bizottsági ülésről készül, egy másolatot juttassunk el, akár 
levél formájában is a parlament elnökének, hogy a kétoldalú tárgyalásokon ezeket a témákat 
fel tudják hozni; ez az egyik. A másik, hogy a hivatalos, formális diplomáciához is el kell 
juttatni ezeket a véleményeket, tehát a Külügyminisztériumnak is ugyanezt a levelet meg kell 
küldeni, és kérni kell tőlük, hogy a kétoldalú tárgyalásokon, a miniszteri, parlamenti elnöki 
vagy miniszterelnöki szinten ezeket a dolgokat fel lehessen vetni, és ezt az álláspontot 
lehessen képviselni. 

A másik dolog, amit felírtam, mert nagyon fontosnak tartom, a munkaügyi kérdések, a 
Budapesten vagy Magyarországon működő irodák helyzete, mert gyakorlatilag azt hallottuk 
itt, hogy becsapják az embereket, áthoznak olyan családokat, olyan munkavállalókat, akik 
aztán nem kapják meg a fizetésüket. Szintén a bizottság tagjainak mondom, hogy ezeknek a 
szervezeteknek, intézményeknek, kft.-knek nyilván, van egy felügyelete, és ezt a felügyeletet 
fel kell keresni bizottsági szinten, akár levélben vagy személyesen, és arra kell buzdítani a 
felügyeletet, hogy ezeket a cégeket felügyeljék komolyabban, és fogják vissza, vagy 
szüntessék meg azokat a vállalkozásokat, kft.-ket, amelyek ilyen típusú munkát végeznek, 
mondjuk így, rossz munkát végeznek, embereket hoznak ilyen helyzetbe. 

A harmadik dolog, ami talán a legfontosabb, a népcsoporttörvénnyel kapcsolatos. 
Abban a szerencsés helyzetben vagyok - elnök úr itt bemutatott -, hogy az Európa Tanácsban, 
Strasbourgban kaptam egy rapportőri feladatot, ami az európai tradicionális nemzeti 
kisebbségek helyzetéről szól. Ezt a munkát elkezdtük, és az ember ilyenkor belegondol sok 
mindenbe. Én magam is életem első 30 évét Erdélyben, kisebbségben éltem le, és bizony, 
amit mondtak az osztrákok a török kisebbségről, hogy a török népcsoport törvénybe való 
bevételével érvelnek, hogy ez milyen probléma, akkor itt felmerül, hogy teljesen más a 
helyzet egy őshonos kisebbség és egy bevándorló között. A török kisebbség ugyanis nem volt 
itt a középkorban, viszont magyar kisebbség valószínűleg akkor is volt Burgenlandban, és 
nagyon más a helyzet azok szempontjából, azok esetében is, akik idejönnek munkát keresni, 
és kapcsolódnak egy őshonos kisebbséghez, ez megint más témakör, mint egy török ember 
helyzete, aki idejött munkát vállalni. Úgyhogy köszönöm ezt a felvetést, mert ebben a 
rapportban, amit készítünk, ezeket a különbségeket meg fogjuk fogalmazni. 

Viszont van itt még egy nagyon alapvető európai, összeurópai probléma, hogy a 
kisebbségeknek nincs egy normális definíciója, ezt nem lehet megtalálni semmilyen 
papírokban, semmilyen javaslat nincs erre. (Elnöki jelzésre.) Én most itt befejezem, 
köszönöm, és átadom a szót. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Elnézést kérek képviselőtársaimtól és mindenkitől, hogy egy kicsit szigorú vagyok, de 

12 óra 30 perckor, már egy órás csúszással be kell fejeznünk a bizottsági ülésünket. Még 
Szabó Vilmos képviselő úr következik. 

 
SZABÓ VILMOS (MSZP): Tisztelettel köszöntök mindenkit!  
Az első gondolat, ami megfogalmazódik bennem, az elismerés, a köszönet és a 

gratuláció. Nagyon örülök, hogy megtudhattam személyesen is az itteni tevékenységüket, 
mert elég sokukat ismertem már korábbról, és azt látom, hogy amit az elmúlt években tettek, 
azzal gazdagítani tudták az ausztriai magyarság életét. 

A második, örülök annak, hogy itt lehetek, de el kell mondanom, nyilván, 
mindannyian úgy gondolják, hogy van adóssága a magyarországi politikának az ausztriai és 
az európai, Európán kívüli magyarság felé, hiszen nagyon sokáig csak a Kárpát-medencei 
magyarságra koncentráltunk, ami, azt gondolom, hogy érthető is volt a rendszerváltozást 
követően. 

Elnök asszony kérte, hogy legyünk rövidek, de harmadikként az összetartozást 
erősíteném mindannyiunkban a sokszínűség, a különbözőség megőrzése mellett, hogy találják 
meg az együttműködést, és én azokat támogatom, akik erre külön is felhívták a figyelmet. 
Nagyon sokukat ismerem személyesen is, és tudom, hogy ez a törekvés megvan, mégis a 
részletek megismerésekor azt is tudom, hogy ez nem könnyű, de próbálják ezt megtenni, mert 
akkor az osztrákok felé is könnyebb lesz. Könnyebb kijátszani ugyanis azt a közösséget, 
amelyik több részre szakad, amelyik egymással vitatkozik és veszekszik, és könnyebb 
megindokolni, hogy miért is nem támogatják. Ezt csak önök tudják megtenni, ebbe mi nem 
tudunk, és azt gondolom, nem is szabad, hogy beleszóljunk. Kívánom, hogy ez így legyen! 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Kőszegi Zoltán képviselőtársam következik, és rögtön jelzem, hogy utána Ékes Ilona 

képviselő asszony. 
 
KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen.  
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat, és köszönöm szépen ezt az 

együtt töltött időt, különösen azért is, mert ma egy hétköznap délelőtt van, mi hivatalból 
vagyunk itt, a kötelességeinket teljesítjük, önök viszont a saját idejükből szakítottak arra, 
hogy találkozzunk, és elmondják mindazt, amit fontosnak tartanak. 

Először is azt szeretném mondani, illetve leszögezni, és itt jó, hogyha mi ezt 
kimondjuk, és önök érzik, hogy önök mindannyian egy küldetést teljesítenek, ami egy 
fantasztikus dolog, egy óriási ajándék, mégpedig egy olyan isteni ajándék megőrzése, 
megóvása az önök mindennapi feladata, vállalt feladata, ami nagyon fontos mindannyiunk 
számára, de nemcsak önöknek, hanem minden magyarnak fontos ezt a küldetést teljesíteni, és 
én ezt szeretném külön megköszönni. Többszörös küldetést teljesítenek az egyházi 
közösségek és azok vezetői, ugyanis ajándékokat próbálunk megőrizni, megóvni, az Istentől 
kapott élet ajándékát, illetve az Istentől kapott nemzeti hovatartozás ajándékát. Azt hiszem, ha 
egy ember a hitét, a családját vagy a nemzeti hovatartozását dobja el magától, akkor az egyik 
legnagyobb bűnt követi el, és ezt negatív következmények nélkül nem tudja elszenvedni sem 
személyesen, sem a közössége, ezért azt hiszem, hogy ebben a küldetésben nekünk közösen 
össze kell fogni.  

Akkor, amikor Szávay képviselő úr azt mondja, mondják meg önök, hogy miben kell, 
miben tudunk mi segíteni Magyarországról, mint magyar politikai résztvevők, akkor én azt 
mondom, ne azt mondják meg, hogy mi miben tudunk segíteni, hanem azt kell kimondanunk, 
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itt, a mai találkozón is, hogy mi egymásra utaltak vagyunk, és csak egymásnak segítve tudunk 
a közös magyar ügyért tenni. Tehát nem azt kell várnunk, hogy önök mit tesznek értünk, vagy 
mi mit tudunk önökért tenni, hanem nekünk, magyaroknak együtt kell cselekednünk. Itt csak 
azt a példát tudnám elmondani, hogy amikor hallottam az imént, hogy az asszimilációt csak 
lassítani lehet, de megállítani nem, illetve lehetetlen, ez engem rendkívüli mértékben 
elkeserített. Azt kérem önöktől, ezt minden nap mondják el maguknak, hogy az asszimilációt 
meg kell állítani, tehát nem lassítani kell, hanem meg kell állítani. Ez az értelme a munkának 
és a küldetés teljesítésének, ez az egyetlen értelme, mert lassítani, bocsánat, erre én azt 
mondom, hogy ez horror, akkor ennek nincs értelme, ha ezt csak lassítani lehet. Meg kell 
állítani és vissza kell fordítani ezt a folyamatot, és erre minden esély megvan.  

Egyetlenegy példát szeretnék mondani, és ezzel be is zárnám, hogy a zsidó nép a 
szétszóródása után nem asszimilálódott, nem oldódott fel a világban, hanem a hitével, nemzeti 
összetartozásával, kultúrájának, múltjának, gyökereinek megőrzésével megteremtette annak 
alapjait, hogy újra tudott egyesülni, és népként, sőt ma már államként tud létezni ebben a 
rendkívül polarizált világban. Nekünk ezt a példát kell követnünk, és nekünk is minden 
esélyünk megvan erre. Isten megadta nekünk ezt az esélyt, megadta az életet, és megadta a 
nemzeti hovatartozást, ezt kell megőriznünk. Ehhez kívánok önöknek kitartást, hitet, szeretet 
és összetartást minden körülmények között. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem önök között. 

 
ÉKES ILONA (Fidesz): Köszönöm szépen.  
Szeretném én is megköszönni ezt a sok értékes beszámolót, és örülök, hogy itt lehetek. 

A Kárpát-medencei magyarság többi részéhez valahogy jobban összejöttek eddig a 
kapcsolatok, ezért is nagyon örülök, hogy most itt tovább tudom építeni a kapcsolatokat, és 
felajánlani a segítségemet. Mivel sok civil szervezettel vagyok együttműködésben, a közös 
cselekvésben ez talán az elkövetkezendő időben még inkább segítséget jelenthet. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Ha megengedik, hogy nem visszaélve az elnöklő jogával, három mondatot 

én is hadd szóljak, mint képviselő. Egyrészről szeretném megköszönni önöknek azt a 
missziót, amit teljesítenek, nyilván, ezt a civil szervezeteknek és az egyházaknak is 
köszönöm. Ha önök nem cipelnék a vállukon azt a közösséget, amit úgy hívnak, hogy 
magyarság, akkor én azt gondolom, ma nem ülhetnénk itt, és nem beszélhetnénk közös 
ügyünkről.  

A másik megjegyzésem hadd legyen az, hogy akkor, amikor egységről beszélünk, és 
közös hangról, ez nem azt jelenti, hogy nekünk egyszínűeknek kell lennünk, hanem hogy jól 
értsük egymást, mert egyszerűen kell, hogy legyen néhány olyan kérdés, amiben közösen fel 
tudunk lépni. Ilyennek tartom, és kevés szó esett ma a népcsoporttörvényről, de én azt hiszem, 
hogy ez az a kérdés, amelyben csak közös hangon lehet szólni, és értenünk kell egymást. 
Nyilván azért is tettem azt a megjegyzést, ami a megosztottság politikájának akár az 
exportálását is jelentette sok-sok éven keresztül.  

Úgy gondolom, hogy sokat beszéltünk, sokszor megérdemelten és szükségszerűen is 
Erdélyről, a Vajdaságról, a Felvidékről, és mindig kevesebb szó esett arról, hogy mi van az 
Ausztriában élő magyarsággal, milyen folyamatok zajlanak, mi történik. Ez számomra mindig 
azt is jelentette, hogy itt van egy olyanfajta egység, ami példaértékű volt, és remélem, hogy 
van most is, és remélem, hogy lesz is. Úgy hiszem, hogy a versengésnek, a vitának, a 
párbeszédnek mindig helye van, viszont akkor, amikkor arról a kérdésről van szó, amit önök 
itt jeleztek akár az asszimiláció kérdése, akár az oktatás kérdése kapcsán, ami talán a 
legfontosabb, ha itt nem kezdjük el, vagy nem folytatjuk azt a missziót, ami a magyarság 
megőrzését jelenti, hogy legyenek következő évtizedekben is olyanok, akik magyarul 
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álmodnak, vagy magyarul számolnak, akkor én azt gondolom, hogy nehéz helyzetbe 
kerülünk.  

Még egy dologért szeretném kifejezni a köszönetemet mindannyiuknak, hiszen, ahogy 
elnézem a korösszetételt, itt csak fiatalok ülnek, olyan fiatalok, akik a magyarság legújabbkori 
történelmének bizonyos időszakaiban összekötő kapcsot jelentettek akkor, amikor a 
rendszerváltozást követően Magyarország európai uniós csatlakozásáról volt szó. Nyilván 
ebben Ausztria és az itt élő magyarság volt az, aki a legfőbb segítséget jelentették, én úgy 
hiszem, ezért arra kérem önöket, még mielőtt átadnám a szót, hogy esetlegesen rövid 
megjegyzéseket tegyenek, hogy próbálják megtalálni azt a néhány pontot, amiben a közös 
hang szükséges. Félre kell tenni ehhez személyi, szervezeti és egyéb ellentéteket, és meg kell 
találnunk azt, ami számumra ma a tematizálásban a legfontosabb, és itt az egyik a 
népcsoporttörvény, a másik az oktatás, az oktatás finanszírozása. Még egyszer köszönettel és 
hálával tartozom azért, amit önök tesznek.  

(Jelzésre.) Először önnek adom meg a szót önnek egy percre, utána Radda István úr 
következik, de már most jelzem, hogy lehetőség van még arra, hogy az ebédnél külön folyjon 
majd a megbeszélés, és kérem önöket, hogy egy-egy percben tegyék meg a reflexióikat. 
Tessék parancsolni! 

Válaszadás 

PIROSKA FERENC (Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesülete): Elnézést kérek, de 
nekem rövidesen el kell mennem, ezért szeretném elmondani, nagyon szépen köszönöm, hogy 
itt lehettem, nagyon jó ilyen sok ismerős arcot látni egy asztal mellett ülve, és remélem, hogy 
az egy asztalnál maradás majd összeköt minket a jövőben is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Egy percben kérem a reflexiókat, és végül államtitkár úr mond zárszót. 
 
SCHÜTZ MARGIT („Vajdaság” Bécsi Magyar Kulturális Egyesület): Csak annyit 

szeretnék mondani, azt, hogy a legtöbb Ausztriában lévő magyar egyesület az osztrák 
államnak sokat köszönhet, mert különben nem tudnánk fennmaradni, ugyanis anyagiakban 
támogatnak, ezt el kell mondanunk. A Vajdaság Egyesület és a Bécsi Magyar 
Munkásegyesület sem tudna összejönni, de az osztrák államnak köszönhetően van helyisége, 
és megengedték, hogy mi ott tudjuk létezni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Radda István, majd Smuk András és Cserján Károly következik egy percben, 

azt követően pedig Kiss Norbert államtitkár urat illeti a szó, és utána befejezzük. 
Hangsúlyozom még egyszer, ebédnél még lehet folytatni a párbeszédet.  

 
RADDA ISTVÁN, a magyar kapcsolatok vezetője (Bécsi Magyar Kultúrközpont 

Baráti Kör Egyesülete, Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala): A Szávay István 
képviselő úr által felvetett kérdésre szeretnék csak egész röviden válaszolni. Csóti György 
képviselő úr kifejtette, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Éppen ez volt az 
alapgondolata, hogy megalakult a kerekasztal, tudniillik mi valóban arra törekszünk, hogy az 
Ausztriában élő magyarok, függetlenül az állampolgárságuktól, függetlenül attól, hogy diák 
vagy dolgozó, ezekkel a magyarokkal is szeretnénk törődni, képviselni őket. Az a lényeg, 
hogy mi nem vagyunk konkurenciája semmiféle eddig létező csúcsszervezetnek, ennek a 
legjobb példája Steip Ferenc barátom, aki egy független csúcsszervezetnek az elnöke, ahol 
több tagegyesület van, és mind az öt tagegyesületnek, plusz saját magának, mint 
csúcsszervezetnek az alapszabály értelmében megengedett, hogy belépjen a kerekasztalba. 
Tehát semmiféle konkurencia vagy egyéb ilyen harc nincs, mi arra törekszünk, hogy minden 
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magyar felelős minden magyarért, és ennek értelmében próbáljuk azt megvalósítani, ami e 
mondat mögött van. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm.  
Smuk András úr, szintén egy perc. 
 
DR. SMUK ANDRÁS elnök (Europa Club): Köszönöm szépen a szót.  
Tényleg csak egy percben arról, hogy mit lehet csinálni. Nemrég jártam Muzslyán. 

Muzslya a Bánságban van, Nagybecskerek mellett, és ott létesült egy szórványkollégium a 
magyar állam segítségével, gondolom, hogy sokan ismerik. Hihetetlen, hogy a magyarság 
jövője számára milyen fontossággal bír ez a néhány száz diákot befogadó szórványkollégium, 
és ez egy minta lehet, hogy mit lehetne csinálni, és ez a magyar állam támogatását bírta, a 
szalézi rend működteti a muzslyai kollégiumot, ami szenzációs példa erre. 

Amit az asszimilációhoz szeretnék mondani, ez az, hogy az asszimilációt megállítani 
nagyon nehéz ott, ahol az emberek vegyes házasságokban élnek. Ismert, sajnos nem is kell 
említenem, hogy az asszimiláció őrült tempóval halad nemcsak Erdélyben vagy a Felvidéken. 
Röviden csak annyit, hogy az asszimilációt nagyon nehéz leállítani, különösen ott, ahol 
nincsenek iskolák.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Ahogy jeleztem, Cserján úr következik, kérem szépen, hogy egy percben tegye meg 

reflexióját. 
 
CSERJÁN KÁROLY (Grazi Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klubja): A kutatási 

munka még egy eredményére szeretném a figyelmet felhívni. Megkérdeztük azt, hogy milyen 
rendezvényeket csinálnak az egyesületek, és a rendezvények skálájában az oktatás, azonkívül 
a kulturális, történelmi, zenei és egyéb előadások, rendezvények voltak előtérben. Az 
egyesületek közötti kommunikációra és kooperációs munkára is rákérdeztünk, és 2,3 százalék 
a rendezvények aránya, tehát nincs a többi rendezvénnyel kapcsolatban az egyesületek közötti 
kommunikációnak energiai alapja. Amennyiben valamit kell a jövőben csinálni, akkor ez az, 
hogy rendszeresítsék az egyesületek közötti egyeztető munkát. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, öné a szó. 
 
KISS NORBERT helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások Minisztériuma): 

Excellenciás Nagykövet Úr! Elnök Asszony! Kedves Jelenlévők! Mint a magyar kormány 
egyetlen tagja, természetesen én is meg kell, hogy köszönjem önöknek azt, hogy missziót 
végeznek Ausztriában. 30 évvel ezelőtt páter Schön és páter Havasi meghívására érkeztem 
először Bécsbe. Az imént ön megemlítette a szaléziakat, és én az ifjúságért és a sportért 
vagyok felelős a magyar kormányban, mint helyettes államtitkár, és azt kell mondjam, egy 
kicsit szomorú voltam, mert a sport szó egyetlenegyszer sem hangzott el a mai 
megbeszélésen. Ezért azt kell, hogy javasoljam önöknek, ez lehet az egyik megoldás arra, 
hogy hogyan lehet közösségeket összetartani, Don Bosco hatására, a sport és az ifjúság 
szinergiájának megteremtésére akár pont ők is példa lehetnének.  

Fél pernél tartok, de van még körülbelül 18 olyan szó, amit itt leírtam: állandó 
kapcsolat, egy cél, tradíció, fejlődés, rend, rendszer, egység, transzparencia, képzés, fejlesztés. 
Igaz, hogy a sport szó egyetlenegyszer sem hangzott el a mai megbeszélésen, de ez mind 
sportkifejezés, úgyhogy abban bízom, hogy egyszer önöket együtt, egy pályán - és nem Szent 
Pál apostol kizárólagos pályáján - viszontláthatom. A jó isten áldja meg önöket!  
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Bízom abban, hogy az új alaptörvény és a kettős állampolgárság lehetőséget biztosít 
arra, hogy magyar emberek, magyarok Ausztriában is az Isten szeretetével egy ezeréves 
ország múltjával tovább dolgozhassanak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr, köszönöm önnek.  
Azért azt kell, hogy mondjam, a sport csak-csak elhangzott itt, tekintettel arra, hogy 

mindenki arról beszélt, hogy azonos mezben futunk, versenyt az idővel, ez történt most itt az 
elmúlt percekben is.  

Két dologra szeretnék még reflektálni, mert Kalmár Ferenc képviselőtársam jelezte, 
hogy a jegyzőkönyvet küldjük tovább. Azt gondolom, hogy a kormánynak azok a 
munkatársai, akik a különböző tárcáknál, akár az illetékes Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumnál, illetőleg a Külügyminisztériumnál ezt a missziót betöltik, jelen vannak, de 
természetesen mi is megtesszük, hogy a felmerült kérdésekben, amiben szükséges, felhívjuk a 
figyelmet. Ebbe beleértem azt a kérdést is, ami azoknak a cégeknek a felügyeletét jelenti, akik 
nem megfelelő tájékoztatás alapján hoznak ide munkatársakat, de szerintem az összes 
többiben is ezeket meg kell tennünk ugyanúgy, ahogy ezt valamennyi kihelyezett ülésünk 
után megtettük. 

Nagykövet úr, már csak egy dolog van, hova menjünk ebédelni? 
 
SZALAY-BOBROVNICZKY VINCE, Magyarország bécsi nagykövete: Köszönöm 

szépen, alelnök asszony. 
Mindenkinek köszönöm a jelenlétet, és továbbra is, ahogy azt alelnök asszony mondta, 

felhívom a figyelmet, hogy az ebéd kiváló lehetőség arra, hogy a párbeszédet folytassuk, 
folytassanak, úgyhogy mindenkit szeretettel meghívok egy fogadásra. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Ezzel a kihelyezett ülésünket bezárom. Ha a mai alkalommal biztosítottunk annyit, 

hogy egy asztalhoz le tudjanak önök is ülni, akkor már szerintem megérte. Mivel advent 
következik, kívánok önöknek áldott ünnepet és szép készülődést a karácsonyra családjaiknak 
és közösségeiknek is. Köszönöm szépen.  

Viszontlátásra! (Taps.) 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 32 perc)  
 

  

Potápi Árpád János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika  


