
Európai Utas2

OsztrákOk és magyarOk

Kufsteintől Felsőpulyáig
– feljegyzések 2008 őszéről –

Idén októberben két olyan rendezvényt is tartottunk 
intézetünkben, a KeKI-ben, amely a magyar–osztrák 
kapcsolatok jelenét vizsgálta, szemügyre véve a törté-
nelmi előzményeket is, a monarchiabeli időszakot, il-
letve az I. világháború óta eltelt évtizedeket. Sikerek és 
kudarcok Magyarország és Kelet-Közép-Európa moder-
nizációjában című sorozatunk egyik rendezvényeként 
négy történész: Gecsényi Lajos, Katona Tamás, Ujváry 
Gábor és Hermann Róbert elemezte, miből adódnak a 
hasonlóság mellett a szembetűnő különbözőségek az 
elmúlt száz év magyar és osztrák történelmében. E vi-
tát megelőzően pedig Smuk András vezetésével a bécsi 
magyar Európa Klub mutatkozott be nálunk. Bemu-
tatta jubileumi évkönyvét, s vetített képes előadáson 
beszámolt azokról az ismeretterjesztő utakról (Olasz-
ország, Szlovákia, Románia), amelyeken egyes városok, 
régiók magyar vonatkozású emlékeit keresték fel.

Az Európa Klub tanulmányi utazásai Toscanában 
vagy a Szepességben, Erdélyben vagy Rómában nyil-
vánvalóvá tették, hogy egy-egy európai régió, város, 
intézmény több kultúra emlékeinek is őrzője, s a kü-
lönféle hagyományok erősítik az intézmény, a város 
jelenét, reputációját, idegenforgalmát. Amikor e soro-
kat írom, nem árt hangsúlyozni, hogy egy másik kul-
túra emlékhelyei nem csökkentik annak az államnak 
a szuverenitását, hegemóniáját, amelyben találhatók. 
Fontos ezt leszögezni, mert napjainkban is fellobban-
nak kicsinyes értelmezési viták, amelyek át akarják 
írni évszázadok történelmét. 

Az osztrákokkal nincsenek ilyen problémáink. 
Nem érzik sérelmesnek azt, hogy mi, magyarok Bécs-
nek nevezzük Wient, és a jelen kultúrában azt keressük 
(korántsem problémamentes) közös történelmünkben, 
ami összekapcsolhat bennünket.
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Ebben az összeállításban beszámolunk a szeptem-
beri kétnapos felsőpulyai magyar tanácskozásról, a 
X. Kufstein Találkozóról, amelyen az egyes helyeken 
szórványossá váló magyarság, magyar kultúra to-
vábbélésének lehetőségeit vizsgálták.

Összeállításunk további részeiben a friss előadá-
sok, interjúk és beszélgetések mellett közreadunk né-
hány olyan írást is, amelyek az osztrák–magyar kap-
csolatokat személyes hangvétellel, belső átéléssel, ko-
rábbi nézőpontokból taglalják. Lázár Ervin naplója a 
magyarok történelmi indítékú szorongásairól beszél, 
Nemeskürty István pedig e szorongások oldódásáról 
és arról, mit volna érdemes átvenni, megtanulni nyu-
gati szomszédainktól.

Az Európai Utas sokszor foglalkozott a magyar-
ság és szomszédainak sokféle kapcsolatával, ellenté-
teivel és közös érdekeivel, kultúráink egymásra hatá-
sával. Az osztrákokhoz fűződő viszonyunknak több 
teljes lapszámot is szenteltünk, hogy bemutassuk a 

pszichoanalízistől a futballig terjedő kapcsolatain-
kat, és azt, hogy mit jelentett a magyarokat befogadó 
Bécs a magyar írók, művészek és a megtorlás elől me-
nekülők számára. (Jó volna a kapcsolatoknak ezt az 
egyszerre olvasmányos és tárgyszerű leltárát közös 
könyvben is megjelentetni. Osztrák részről erre vol-
na is hajlandóság…)

2008 őszére visszatérve, fontos megemlíteni, hogy 
a négy történész által az osztrák és magyar fejlődés 
különbözőségeiről tartott tanácskozásnak voltak előz-
ményei. Ezek közül a legjelentősebb talán az 1955-ös 
osztrák államszerződés fél évszázados jubileumára 
rendezett kiállítással egybekötött rendezvénysorozat 
2005-ben, majd egy évvel később a magyar ’56 és az 
osztrákok máig tartó kapcsolatainak megvitatása, a be-
fogadott menekültek életéről szóló kiállítással. Volta-
képpen ebből az időszakból eredeztethető az idei őszi 
bécsi Európa Klub és a felsőpulyai találkozó is. 
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