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"Lássátok, halljátok egymást!"
Tízévvel a kötet megjelenése előtt, 1970. január el
sején Bécsben kezdődön. és négy évig tartott az a
nagyszabású felmérés. amelyből Szépfalus! István
könyve született. 904 meglátogatott családbóI709·.
állt rendelkezésére, s folytatott a szerzővel beszél
getést, töltött ki kérdőivet , vallva életéről, magyar
ságtudatáról, hitéről, kapcsolatairól az ó- és újha
zával. Ausztriában jelenleg mintegy 70 ezer ma
gyar él. akik a Icgkülönfélébb okokból és időkö

zökben hagyták el Magyarországot és a magyatek
lakta területeket. A felmérés során megkérdezettek
kétharmada protestáns - nagy részük evangélikus

-, egyharmada pedig római katolikus. Ez az arány
éppen fordítottja az Ausztriában élő magyarok
vallási megoszlásának. Ez a tény is szükségessé tet
te, hogy 1974 őszén a szerző négy római katolikus
és egy református lelkészt felkérjen. és engedélyük

kel egy vasárnapi istentiszteleten "ellenörzö kérdé
seket" intézzen híveikhez. Maga a vállalkozás
egyetlen ember -. az író - kezdeményezése, a meg
valósításhoz azonban az érdekeltségi pontokra
hivatkozva anyagi segítséget adott az 1962 áprili
sában megalakult Osztrák Evangélikus Egyház
Magyar Lelkigondozó Szolgálata. A felmérés után
öt évig tartott részben a felmérés eredményeinek
rendszerezése, részben pedig az ausztriaí magyá
rokkal kapcsolatos adatok összegyűjtése. A
könyvben egymás mellett kaptak helyet a felmérés
tapasztalatai és az ehhez kapcsolódó adatok, egyes
esetekben erősítveegymást, máskor viszont felesel
ve, vagy éppen ellentmondva egymásnak. Az ered
mény pedig: egy irodalmi és tudományos igénye
ket is kielégitő szociográfia. Idézi Illyés Gyula sza
vait. aki 1970 őszén azt mondta: "Fontosnak tar-o
tanám a környező államokban élő magyarság szo
ciográfiai, felvételét is".

Az Ausztriában élő 70 ezer magyar szociográfiai
felvételéhez éppen Szépfalusi István könyve nyújt

egyedülálló, dokumentációs szempontból pótolha

tatlan segitséget. De nemcsak a hazai és külföldi
szakemberek forgathatják jó haszonnal, hanem
mindazok, akiknek szivügye a környező államok
ban vagy bárhol a világon diaszpórában élő ma
gyarság életútja, lehetősége, kapcsolatai. Ezen a
ponton is szerenesés módon találkozott a szerző és
a mű. Szépfalusi István számára a magyarság "ki
zárólag egyéni döntést, vállalást jelenthetett".
Származása, vonzó és taszitó tapasztalatokkal teli
magyarországi és ausztriai életútja formálták, ala
kították ezt a döntést. Ökumenikus érdeklődéseés
gondolkodása hozzájárult ahhoz, hogy megértse és
tiszteletben tartsa mások másfajta nézeteit is. Teszi
ezt anélkül, hogy kozmetikázná, dugdosná a saját
véleményét. Jobb dolog, ha ketten feleselnek egy
mással, vitáznak, mintha az egyik mindig csak en
ged, a másiknak meg mindig igaza van _. még ak
kor is. ha nincs ... A kötet egyik magyarországi
méltatója helyesen jegyezte meg: "A differenciálat
lan egységnél többet érhet az azonos érdekek szer
vezte csoportosulások sokszínű gazdagsága", és
"bizonyára nehezebb irányítani, felügyelni e soka
ságot, de a személyiség mozgásterét talán köny
nyebb megtalálni". Az ausztriai magyar egyesüle
tekre célozva születtek a fenti mondatok , megértve
a sokféleségben is ott rejlő lehetőségeket. Janko
vich Ferenc ugyanezt így fogalmazta egy versében:
"Ezerfelé is húz a sok ág, gally s hajtás, egy gyö

kérből szív mind ez a tölgyfa-tartás."
Szépfalusi István könyve ezerfelé húzó ágakról.

s egyúttal a többségnél ma még létező "gyökér-tu
datról" is árulkodik. A közös gyökér elsősorban az
"anya- vagy apa-nyelv" ismeretét, ápolását. a ma
gyar kultúrát, a magyarságtudat erősítését segíti,
ugyanakkor beilleszkedést is jelent az új hazába.
A teljes beolvadás és a teljes elkülönülés helyett
aurea mediocritásként ott van a helyes út is (Lássá
tok, halljátok egymást! - Mai magyarok Ausztriá
ban. Európai Protestáns Magrar Sz abadegvetem,
Bern. 1980).

BÖRÖCZ ENIKŐ

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg
könnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmáso
lás többlet-költségeitől. ... Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9- I6 óráig.
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