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Két választás között a Hamburgi Magyarok Egyesületében 
 
          Minden valamennyire is szervezett közösség életében kisebb-nagyobb szerepet játsza-
nak azok az összejövetelek, melyeken saját létezése problémáit szokta megbeszélni, elemezni, 
értékelni. Így van ez nálunk is: az ilyen találkozásokat nevezzük taggyűléseknek. Két fajtáju-
kat ismerjük: évnegyedzárót és választásit. Az alábbiakban róluk lesz szó, mert… 
          mert már megint választanunk kell, s már megint félidő (két év) után. A formaságok új-
ból erőt és időt vesznek el jobb célra érdemes tartalékainkból. Mert a formaságok fontosabbak 
a tartalomnál. Mert nem tudjuk úgy fölfogni a szabályzatot, hogy az a V., amelyik elkezdi 
munkáját, négy évig folytathassa is, attól függetlenül, hogy indulására úgy  került sor, hogy az 
előző nem töltötte ki négyévre szóló megbizatását. Mintha az EÁ kormányát választanók, 
olyan merevek vagyunk. Ahelyett, hogy értelmes műsorokra jönnénk össze (ritkák). Ahelyett, 
hogy az E. problémáit azon frissiben a negyedévi taggyűléseken tárgyalnók meg (rosszul láto-
gatottak). Ahelyett, hogy hozzánk évente kétszer (na, mikor?) leereszkedő tagtársainkat sike-
rülne gyakoribb ittlétre ihletni. Ahelyett, hogy eredményesebb diplomáciai tárgyalásokat foly-
tatnánk egyházi emberekkel annak érdekében, hogy inkább segítsék az E. működését,… É.í.t. 
          De térjünk vissza a választásokhoz! Mit akar a hamburgi magyarság? Olyan V-t, amely 
zökkenőmentesen irányítja az E. életét. Mit jelent ez? Főleg folytonosságot, mégpedig 
szellemiekben csakúgy, mint szervezésiekben. Az elsőn azt értjük, hogy ápoljuk nemzeti érté-
keinket, de tekintsünk túl is a határainkon, a másodikon azt, hogy megkönnyítjük a tagság és 
minden érdeklődő számára az E-be való eljutást. Az első kérdéskör maga is külön tárgyalást 
kér, ezért rá máskor visszatérünk. A másodikról viszont mint formai, szervezési kérdésről 
most kell beszélni. Zökkenőmentesség azt jelenti elsősorban, hogy a mindenkori negyedévi 
műsort időben kézhez kapjuk. Vagyis: kézhez kapjuk. A posta által. Hogy ma már fejlettebb 
eszközeink is vannak terjesztésére, tudjuk. Él is velük a V. (pl. telefon, elektronikus levél, az 
E. honlapja). Meg is állapodtunk 2004. decemberében (a negyedévi taggyűlésen!!), hogy az 
utóbbit (honlap) az elsővel (papíron, postán) párhuzamosan használjuk egy kerek évig (2005-
ben), majd 2006-tól csak a világhálós változat marad. Ez érthető és logikus, mert már majd 
mindenkinek van számítógépe, a megtakarítás viszont tetemes általa (pénz, idő, energia).  És 
itt bukkan föl a probléma másik oldala. Abban is megállapodtunk ugyanis ugyanott és ugyan-
akkor, hogy a műsorterv közzétételére a honlapon is minden évnegyed kezdete előtt mini-
mum 1-2 héttel kerül sor. Hogy mindenki idejében eldönthesse, mely rendezvényeken óhajt 
részt venni, s így elkerülhesse az ütközéseket más terveivel. Mert a telefon és az e-mail (mint 
2004 végén) nem megoldás, különösen 1-2 nappal a rendezvények előtt nem, mert sokak 
számára akkor már elkésett dolog, és egyáltalán: nem vagyunk katonák, hogy adott időre és 
jelszóra menetkészen megjelenjünk. „Az uralkodó udvariassága a pontosság” – mondotta 
XVIII. Lajos. Ezt az udvariasságot várjuk el a V-től is. Hogy emberi méltóságunk se 
szenvedjen csorbát. És még egy tisztázandó és alapvető kérdés: a program közzétételének 
halasztását nem indokolhatja semmi, vagyis semmilyen tervezett „fontos” rendezvény 
időpontja rögzítésenek nehézségei. Ez koncepcióbeli kérdés már csak azért is, mert a fontos-
ság relatív fogalom. Konkréten: két ilyenjellegű hivatkozás okozta a 2004. utolsó negyedévi 
műsor kiküldésének halogatását, majd végleges elmaradását. Ezekről csak ennyit: Lehet a 
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disznótoros vacsora, vagy őszi/tavaszi magyar bál (előbbi fedőneve) egyesek számára életük 
nagy eseménye, a V. számára pedig szervezési csúcsteljesítmény, mindez nem igazolhatja 
mások információigényei kielégítésének elmaradását, életük rendezett menete fölborítását. 
Ugyanez vonatkozik egy olyan, értékszempontból formálisan látszólag magasabban elhelyez-
kedő  rendezvényre, mint egy vezető politikus látogatása. Mert egy ilyen találkozóról eleve 
tudható, hogy tartalmi értéke igen alacsony, vagyis rá is áll a macluhani megállapitás: the 
media is the message. Ezért egy ilyen rendezvény fontos eleve csak a sznobok számára lehet, 
akik úgy vélik, saját presztizsük növekszik azáltal, hogy egy levegőt szívtak  egy VIP-pel. 
Lehet, hogy a konkrét személy emberi kvalitásai (nem ezeket vonom kétségbe, csupán egy 
formális találkozóéit!)  utólag igazolják a jelenlétet, de sosem igazolhatja semmi a műsorfü-
zetnek az egész tagság számára egy egész negyedévig tartó elmaradását (példátlan eset). Jobb 
ezért a műsorvázlatot  a  véglegesít(het)etlen pontokkal együtt ismertetni. Később aztán lehet 
minden modern eszközzel a tisztázott részleteket a tagsággal tudatni. És ez is bőven elég 
munkát jelent a V-nek,  
           mert azt is tudnunk kell, hogy ezesetben V-en de facto egy személyt kell értenünk, 
Kulin Miklóst. Legalábbis a telefonálások, e-mailezések és az összejövetelek fizikai feltételei 
megteremtésének munkájában (teremnyitás, -előkészítés stb.). Vagyis arról van szó, hogy 
mindezért őt dicséret és elmarasztalás egyaránt éri, főleg azért, mert a V. munkájából túl sokat 
akar  - vagy kényszerül -   egyedül elvégezni (holott egy elnök elsődleges feladata az irányí-
tás!). Segítséget főleg László Ildikó és Gorzó István részéről kap, a V. többi tagjának hozzá-
járulásáról az E-i munka jó menetéhez nem tudnék pontosabbat mondani. Ezt sajnálom, lehet, 
hogy az én hibám, és remélem, hogy a választói gyűlés után tájékozottabb leszek. Itt azért 
megemlítendő még, hogy Gorzó István az E. honlapját is gondozza, és egyáltalán örömünk-
nek kell hangot adnunk azért, hogy e honlap  létrejött és már pár éve létezik (hogy nem 
mindenben tartjuk egyértelműen dicsérendőnek, azt máskor részletezzük).           
          De térjünk vissza ismét a választásokhoz. Mégpedig annak a reményünknek a 
kifejezésével, hogy a két évvel ezelőtt összeállt csapat a „próbaidő” után jelenlegi felállításá-
ban tovább folytatja munkáját (beleértve a szükséges és szóvátett, ill. még teendő korrekció-
kat). Mert erre jogosít föl az a spontaneitás, mellyel önként jelentkezőkből akkor mintegy 
varázsütésre kipótlódott a korábbi V. minden borulátó előrejelzése ellenére az űr, amely négy 
volt V-i tag egyszerre történt visszalépésével keletkezett. Jól emlékszünk a szinte nemtetszést 
kifejező meglepetésükre e fordulat miatt, és arra is, hogy e gyűlésen több olyan melléfogás is 
történt, melyeket a jövőben jó volna elkerülnünk. Ilyen volt a nyílt szavazás, a régi V. 
fölmentésének elmulasztása és a beszámoló hézagos volta. Utóbbin azt értem, hogy belőle az 
előző időszakban történteknek csak a szép,  pozitív oldalai derültek ki, vagyis a V. teljesítmé-
nyei, az E. néhány kellemetlen konkrét ügye, melyek közben megoldódtak, de csak lassan és 
mintegy a volt V. akarata ellenére, ezek bizony kimaradtak. Borítsunk mi is fátylat rájuk és 
térjünk elvi szintre annak megállapításával, hogy egy elnöki beszámolónak jót-rosszat 
egyaránt tartalmaznia kell, ha a számbavett időszak objektív történéseinek nem csupán 
szubjektív képe, hanem érvényes és az egész V. által vállalt rajza kíván lenni. 
          Végül még egy látszólag apró, valójában azonban igen fontos kérdésről. Amennyire 
bosszantó a formákhoz való merev ragaszkodás, éppolyan kellemetlen a rendet és a kiszámít-
hatóságot veszélyeztető formátlanság. Többször szóba került már, de még nem született meg-
oldás arra, hogy a műsorok kezdetét vissza kellene helyezni a hivatalosan meghirdetett idő-
pontra (20 óra). Mert mára a valamikori „akadémiai negyedórából” nem fél- hanem sokszor 
há romnegyedórányi késés lett. És ez az előadásokat követő élénkebb eszmecserék esetén  - 
ezeknek nagyon örülünk! -  már erősen veszélyezteti azok hazajutását, akik nyilvános közle-
kedési eszközökre vannak utalva (még akadnak ilyenek)! Különösen télidőben kellemetlen ez 
az amúgy is ritka járatok miatt. Vagyis javaslatom: pontosabb kezdésre van szükség. 
 
Tisztelettel,  Horváth Tibor 


