
A KFM-ként rö vi dí tett „kö zép-eu ró -
pai kultúrkalauz” (Kulturführer Mittel-
europa) a bé csi Du na-ré gió és Kö zép-
Eu ró pa In té zet (Institut für den Donau-
raum und Mitteleuropa, IDM) ál tal
éven te, a Wi e ner Ze i tung mel lék le te ként
ki adott ma ga zin, amely nek idei lap szá -
ma az or szág ha tár ok ál tal meg osz tott,
„ket té vá gott” te le pü lé sek rõl szól. 

Az in té zet el nö ke, Erhard Busek
(ko ráb bi oszt rák al kan cel lár) kö szön tõ -
jét kö ve tõ en Mé hes Már ton szer kesz tõ
az össze ál lí tás kon cep ci ó já ról ír, mely
sze rint a lap szám a mes ter kél ten meg -
osz tott te le pü lé sek pél dá ján mu tat ja fel
az eu ró pai kul tú ra egyes, ed dig nem
min den ki szá má ra is mert ér té ke it. Va -
jon ho gyan be fo lyá sol ja a szer ves
össze tar to zást a tér ké pen (és a va ló ság -
ban) ha tal mi kéz zel meg hú zott ha tár?
Mennyi ben be fo lyá sol ja az éle tet eze -
ken a te le pü lé se ken „a múlt ter he”, és
mennyi ben eny hí te nek ezen a jö võ re
mu tat ko zó ter vek? 

Ami az utób bi a kat il le ti, Thomas
Stadler salz bur gi kép zõ mû vész és ta -
nár, a Kör for ga lom Mû vé szi Kez de mé -
nye zés pro jekt ve ze tõ je a Meg osz tott vá -
ro sok (geteilte-staedte.eu) ne vû mû vé -
sze ti prog ram hoz tár sí tott kez de mé -
nye zé sek rõl ír, be ve ze tõ jét kö ve tõ en
pe dig a vá lo ga tás két in ter jún és öt vá -
ros port rén ke resz tül, konk rét em be ri
sor sok és vé le mé nyek tük ré ben is is -
mer te ti ezt a bi zarr eu ró pai re a li tást. 

Az in ter jú ala nyok egyi ke Ani ta
Lackenberger oszt rák film ren de zõ, a
Gmünd/České Velenice (Ausztria–Cseh-
ország) éle té rõl szó ló 2016-os do ku -
men tum film, az Élet a vas füg göny nél
szer zõ je. A má sik meg in ter jú volt kap -

csán pe dig egye ne sen „ma gyar ér de -
kelt ség rõl” is be szél he tünk, hi szen
Zelei Mik lós író az, aki nek A ket té zárt
fa lu cí mû, idén új ra ki adott do ku men -
tum re gé nye, akár csak a Zol tán új ra te -
met ve cí mû, az iker fa lu hely ze tét fel -
dol go zó – és Vidnyánszky At ti la ren de -
zé sé ben je len leg is ját szott – tragigro-
teszk szín da rab ja tel jes em be ri mély sé -
gé ben tár gyal ja a té mát.

Ami a vá ros port ré kat il le ti, meg ta -
lál ha tó ezek kö zött Görlitz/Zgorzelec
(Németország–Lengyelország) – Mat-
thias Krick, a „Görlitz-Zgorzelec Kul tu -
rá lis Vá ros” kez de mé nye zés és egye sü lés
ve ze tõ je lát ta tá sá ban, Cieszyn/Češky
Ťesín (Lengyelország–Csehország) –
An na Flack, a polen-pl.eu por tál új ság -
író ja ál tal be mu tat va, Kostajnica/Hrvats-
ka Kostajnica (Bosznia-Hercegovina–
Horvátország) – Mirjana Lahovsky-
Žličarić port ré ja ke re té ben, Gorizia/Nova
Gorica (Olaszország–Szlovénia) – Gise-
la Hopfmüller és Franz Hlavac Friaul-
bloggerek, új ság írók op ti mis ta szö ve ge
ál tal, va la mint a hoz zánk kö ze lebb esõ
Nagylak/Nãdlac (Magyarország–Romá-
nia) is – en nek a le írás nak a szer zõ je
Ba kos And rás, a sze ge di Délmagyaror-
szág új ság író ja. 

Összes sé gé ben a kez de mé nye zés
el sõ sor ban ami att fi gye lem re mél tó,
mert – az egyik vársportré cí mét meg -
idéz ve – hoz zá já rul ah hoz, hogy ha a
va ló ság ban nem is, de leg alább a fe jek -
bõl egy re in kább el tûn je nek a ha tá rok.
(Kulturführer Mitteleuropa. Info Europa
2017. 2., a bé csi Wi e ner Ze i tung mel -
lék le te 2017. má jus 17-én)
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