
örömömre szolgált) olyant is, hogy a fa lugondnokot keresvén Julis néninél találtam, amint 
éppen a búvárszivattyút szerelte a kútban, mert elromlott és nincs aki megcsinálja. N e m 
állítom, hogy nincs probléma a működés során, de nem ez a jellemző. Ezek az emberek 
képzettségüket tekintve, motivációjukat tekintve nagyon különbözőek. Nagyon félnék attól, 
ha a falugondnoki funkciót szakosítanánk, vagy valamilyen tanfolyam elvégzéséhez köt-
nénk, ha részletes munkakör i leírást fogalmaznának, ha a feladatuk és munká juk nem a 
mindennapok kényszerében, alkalmai szerint, a pillanat ihletésére, az emberi kapcsolatok, a 
személyes kérések és problémák mentén szerveződne. Az ilyen tevékenység nyilvánvalóan 
elsősorban nem képzettséget igényel, hanem emberséget, kapcsolatteremtő képességet. És 
csak másodsorban mindenféle tudást, amit meg is lehet közben szerezni. Van a falugondno-
kok közöt t nyolc általánost végzett autóbuszsofőrtől kezdve a lelkészfeleségig pedagógus és 
népművelő is. Számos kérdés természetesen megoldatlan, így például a fa lugondnok és a 
polgármester viszonya. Amikor 1988-1989 elején tudtom és szándékom nélkül a Szolnok 
Megyei Tanács tervgazdasági osztálya az én brosúrám alapján minden előkészítés és 
körültekintés nélkül sit ty-sutty bevezette, ot t bizony az történt , hogy a polgármester 
kifutófiúja, sofőrje lett a falugondnok. A polgármester és falugondnok viszonya lehet ilyen 
hierarchikus, de megint csak azt mondom, nem ez a jellemző. Lehet a polgármester a 
falugondnokkal nagyon korrekt , partneri kapcsolatban. Van három olyan falugondnok, akit 
időközben megválasztottak polgármesternek. 

Egyre inkább úgy érzem: számomra az élet nagy ajándéka, hogy ezt az ötletemet meg 
tudtam valósítani. Kétirányú nyomásban élem meg ezt a kérdést. Egyrészt látom az igényt, 
hogy minél több helyen szeretnék a falugondnoki intézményt megcsinálni, hiszen a kis falvak 
fokozatosan kinyílnak a bezárkózottságból. Fokozatosan, mert az első hetekben nem mertek 
az emberek a buszba beülni. N e m hitték el azt, hogy történik valami olyan, ami az ő 
érdeküket szolgálja. Féltek attól, hogy adóban majd fizetni kell érte. Másrészt pedig néhány 
helyét kereső főhatóság is úgy gondolja, hogy ez jó dolog, és több-kevesebb hivatalnoki 
gyakorlattal, ambícióval szeretné felkarolni az ügyet, ígér tíz-húszmillió for intot , és talán 
integrálni szeretné. Ho lo t t a dolog nem integrálnató, nem tartozik egyik tárcához sem. 
Ennek a dolognak a falu saját intézményévé kell válnia, azt még egyelőre nem tudom, hogy 
miként. 

Valószínű, hogy az egyszeri beruházást nem tudják megfizetni a falvak, az évi 500-600 ezer 
forint működési költség egyelőre szintén sok számukra. De alapvetően szükséges, és a 
legolcsóbb módja annak, nogy a helyi erő egyáltalán létrejöjjön, hogy a falu magához 
térhessen. A másik megoldás, hogy évről évre pályáztatják, de ez elbizonytalanítja őket. 
Marad a harmadik megoldás, hogy alapítványt hoz tunk létre és az állami pénzből 
megpróbáljuk az autóbuszokat előteremteni, úgy, hogy a falugondnoknak ne az önkor-
mányzat legyen a munkáltatója. A létező fa lugondnokok egyesületet alapítottak, s vágyaim 
szerint a fa lugondnokok egyesülete majd létrehozza a szövetségét, a szövetség pedig az 
alapítványt. Nem szeretném, s legrosszabb álmaimban se jöjjön elő, hogy valamelyik jó 
szándékú minisztériumban egy ügyosztály, egy főelőadó, egy miniszteri tanácsos foglalkoz-
zon ezzel, mert akkor elvitte az ördög. A napokban hirdeti meg a Népjóléti Minisztérium az 
Ormánság huszonöt falvára és a Somogy megyei Koppányvölgy tizenhét falvára az öt-öt 
falugondnoki pályázatot. Az az öt falu nyeri el a tízmillió forint támogatást, amelyik a 
legtöbbet tudja hozzátenni. 

Befejező gondolatnak annyit, hogy ebben a témában sikerült összekapcsolni a hagyo-
mányt és a modernizációt. A hagyományt nem másolni kell, hanem újjáteremteni. 

Kemény Bertalan 

A burgenlandi Felsőpulya önkormányzata 
A burgenlandi magyarság etnikai hátteréről tudnunk kell, hogy a Fertő vidékére a 

nagybirtokosok cselédeket telepítettek, és az 1920-as népszámlálás adatai szerint kb. 
3500-4000 magyar élt itt. 1921 után a nagybirtok is felmorzsolódott és az ő életlehetőségük 
is megszűnt és itt a Fertő mentén, egy-egy faluban a legidősebbek maradtak ott , és az ő 
kihalásukkal ezen a területen megszűnt a magyar lakosság. A másik, tehát a városokban élő 
lakosság, tehát Jennsdorf , Grüssing, Németújvár , Nagymar ton , Kismarton egy-egy sziget 
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volt. Az egész járásban szinte nem is volt magyar, csak a járási székhelyeken, akik az 
államigazgatásban, közigazgatásban dolgoztak, és 1921 után, amikor Ausztr iához került ez a 
terület, egzisztenciájukat elveszítve elköltöztek és szinte pillanatok alatt megszűnt a járási 
székhelyeken lévő magyarság. A magyarság harmadik csoport ja az ún. őrvidéki magyarok. 
Ez a legkompaktabb egység. Ennek is két területe van. Az egyik a Pinka völgyében. Ör - és 
lövőfalvak: Alsóőr, Felsőőr, ő rsz ige t , a másik pedig a Csáva völgyében két falu: Középpulya 
és Felsőpulya. Az őrvidéki magyarokat az államalapítás idején a gyepűvonal védelmére 
telepítették ide, kiváltságokat kaptak és ezeket később megőrizték. Bár Felsőpulya nem őrzi 
nevében az őr vagy lövő szót, mégis ezekhez tartozik. De Középpulya nem. Felsőpulyát 
Nemespulyaként emlegették, Középpulya viszont földesúri falu volt. A magyarság 1921 
utáni helyzetét tekintve bizonyos mértékig ez is meghatározó, mert Felsőpulya kisparaszti 
bir tokosok által lakott, míg Középpulya paraszti falu volt, de az 1800-as évek második felétől 
járási székhellyé vált, központ i szerepkört töltött be, és ezért itt a lakosság másik része is 
magyar volt. Ugyanolyan szerepet töltött be, mint Güssing vagy Gyanafaiva magyarsága. 
1921 után, mikor meghúzták az új határvonalat, Felsőpulya helyzete felerősödött. Most már 
nemcsak közigazgatási szerepet kapott, hanem intenzívebb kereskedelmit is. Ú j iskolákat 
nyitottak, kórházat kapott . Teljesen kiépült járási székhellyé vált. Jöttek az új alkalmazottak, 
most már az osztrák közigazgatás keretei közöt t . Az itt élő magyarok közül azok, akik nem 
mezőgazdasággal foglalkoztak - vasutasok, alkalmazottak - ugyanúgy, mint a többi 
városból, jórészt a járási székhelyekről is, elköltöztek. 

Középpulya helyzete bizonyos mértékig más volt, itt került kisebbségbe a magyarság. A 
gazdaság nem bírta a versenyt, közel volt Bécs, közel Bécsújhely, az árutermelésben nem 
tudtak lépést tartani. A kisüzemi kereteket szétrobbantották, és aki a földjét elvesztette, nem 
tudot t mit kezdeni magával. Elkezdett Bécsbe ingázni, később esetleg oda is telepedett. Tehát 
Középpulya magyarsága nem úgy csökkent, hogy kisebbségbe szorultak, hanem éppen úgy, 
hogy elvesztették egzisztenciájukat, földjeiket és elvándoroltak. 1921 és 1981 között 
Középpulya lakossága 38%-kal csökkent, míg Felsőpulyáé 65%-kal megnövekedett. A 
beáramlók németek voltak, és nyilvánvalóan ebből az következett , hogy a magyarság aránya 
csökkent. Míg 1921-ben Középpulya nyolcvan százaléka magyar volt, 1981-re 12%-ra 
szorultak vissza. Tehát nagyon kevesen vannak, erős kisebbségben. A másik pedig, hogy 
elöregedtek. Míg Felsőpulya fiatal társadalom, éppen a gazdaság szerkezetéből következően, 
Középpulya elöregedett, s a magyarok elsősorban az öregek, mert a fiatalok elköltözködtek. 
Ilyen k ö r ü l m é n y i közöt t kell tehát azt a munkát vállalni, amiről most Kulman Ernő 
polgármester úr beszámol. 

Bedécs Gyula 

Tisztelt Honismereti Akadémia, tisztelt hölgyeim és uraim! 

Felsőpulya magyarságának helyzetét meghatározó tényezők közül az egyiket, az etni-
kumra vonatkozó elemeket Bedécs Gyula tanár úr ismertette. Nem kell bizonygatni, hogy az 
etnikum és a kultúra megmaradása szempontjából milyen hátrányos és kedvezőtlen 
helyzetben van itt a magyarság. De minden más - gazdasági, kulturális, komfor t - tényezőt 
illetően kedvező a helyzet. Városunkról joggal és nem kis büszkeséggel állítom, hogy 
virágzik. Elérte a Burgenlandot észak-déli irányban átszelő autópálya, egy járás központja 
vagyunk, spor tközpontunk messze földön híres, szálloda épül a sok KÍS panzió mellé, 
kórházunk ma is jelentős és tovább bővül. Az új ipari és kereskedelmi központ tervei már az 
asztalon vannak, és minden az itt élők javát szolgálja, legyen az magyar vagy osztrák. Csak 
az a tragikus ebben, hogy mindez nem növeli az itt élő magyarság esélyeit. Ebben a 
helyzetben kell a magyarság érdekeinek megfelelően politizálni. 

H á r o m részt vizsgálok részletesen. Az elsőben a város önkormányzatát muta tom be, majd 
a magyarok helyét vizsgálom a képviselő-testületben. Nézzék el neltem, ha kicsit személyes 
elemek is elhangzanak, de ez természetes, hiszen én vagyok ennek a testületnek az első 
embere és magyar is vagyok. A harmadik részben azt elemzem, hogy milyen konkrét módon 
van jelen a magyarság Felsőpulyán. 
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Ausztr ia szövetségi állam, kilenc tar tomány szövetsége. A tar tományok jelentős önálló-
sággal rendelkező, történelmileg kialakult alakzatok. Egyrészt önkormányzat i szervek, 
másrészt az állam középszintű területi egységei. Ilyen szempontból leginkább a magyaror-
szági megyékhez hasonlíthatók, lényegük azonban más. Saját jogalkotással rendelkeznek, és 
b izonyos ügyekben teljesen függetlenek a szövetségtől. N e m igazgatási szempontból hozták 
létre őket , hanem a történelmi fejlődés eredményeként jöttek létre. A tar tományok járásokra 
oszlanak, melyek azonban nem önkormányzatok , hanem kizárólag államigazgatási egysé-
gek. Az ország közigazgatásának alapja a község. Léteznek még az ün. városközségek, és 
piacközségek is, de ezek jogkövetkezmény nélküli puszta címek. 

A mai osztrák közigazgatási jog körvonalai a múlt század közepén kezdtek kialakulni. A 
szabad állam alapja, a szabad község elv már az 1848-as forradalom óta él és ma is ez jelenti a 
községi önkormányzat alapját. Az 1820 óta lényegében változatlan alkotmány szabályozza a 
községi önigazgatás főbb elveit. Eszerint létezik önkormányzat, önigazgatás a községek és a 
tartományok szintjén. Az állami igazgatás négy szinten működik, ennek lényege, hogy az állam 
ésszerűségi okokból bizonyos hatásköröket lead alsóbb szintekre. így a község az alkotmány-
ban rögzített feladatai mellett ellát tartományi, illetve szövetségi feladatokat, ugyanígy a 
tartomány is ellát szövetségi feladatokat is. Ezenkívül igazgatási szint maga a szövetség, a 
központi szervek és a járások, melyek azonban kizárólag csak igazgatási feladatokat végeznek. 

Az önigazgatás alkotmányos szabályozása szerint alapelv, hogy amit az alkotmány nem 
utal kifejezetten szövetségi hatáskörbe, az a tar tományok hatáskörébe tartozik. így 
szövetségi hatáskörbe tartozik többek közö t t az alkotmányozás, a parlamenti választások, a 
külügy, személyállapoti és állampolgársági ügyek, a pénz- és bankügyek, az iparügy és 
szabadalomügy, a közlekedés, a bányászat és az erdőgazdálkodás, a munkajog, az egészség-
ügy, a rendőrség, az oktatásügy és a kultúra, a honvédelem, a népesedéspolitika. E 
területeken szövetségi feladat a jogalkotás és a végrehajtás is. Az ügyek egy másik csoportján 
a szövetség végzi a jogalkotást, de a végrehajtás már tartományi feladat, például lakásügy, 
közlekedésrendészet stb. Az ügyek harmadik csoportiában a szövetség csak kereteket állapít 
meg, s mind a törvények megalkotása, mind pedig a végrehajtás tar tományi feladat. 
Kizárólagos tartományi hatáskörbe tartozik például a községi reformok és a községi 
területrendezés. A község saját önkormányzat i feladatait is az alkotmány rögzíti. Ezeket nem 
lehet a községtől elvonni, illetve a község nem ruházhatja át őket. A Községek önálló 
gazdasági egységek, joguk van bármiféle vagyonnal rendelkezni, gazdasági vállalkozásokat 
fenntartani, önálló költségvetést vezetni és saját adókat megállapítani, feladatainak jobb 
ellátása érdekéban más községekkel társulhat és községszövetséget hozhat létre. A községek 
saiát szervezetének létrehozása és működése rendjének meghatározása a községi alkalmazot-
tak munkaügyeinek rendezése, területi szervezés, községfejlesztés, bíróságon kívüli vitás 
ügyek intézése. Ezekben az ügyekben a község önállóan jár el és felsőbb szintről nem 
utasítható. A tartományi és szövetségi szervek csupán törvényességi felügyeletet gyakorol-
hatnak a községek felett. Alkotmányos alapelv, hogy az osztrák községek egyenlő jogokkal 
rendelkeznek, az osztrák községi jog egységes. Ez annyit tesz, hogy valamennyi osztrák 
község a kis falutól a nagy városig ugyanazokkal a hatáskörökkel rendelkezik és ugyanolyan 
feladatai, jogai és kötelességei vannak. Ez természetesen a gyakorlatban nem érvényesülhet 
így. A jog egy esetben tesz Kivételt. Létezik 13 járási jogú, saját státussal rendelkező város, 
amely a járási hatásköröket, vagyis az első fokú állami hatásköröket is gyakorolja. Ezek (egy 
kivétellel) a tartományi fővárosok, néhány további város történelmi hagyományoknak 
köszönheti kiemelt jogállását. Mindenesetre a városok sem törekednek a státus elnyerésére, 
mert ez esetben saját pénzeszközeikből lennének kénytelenek a járási feladatokat ellátni, 
vagyis anyagilag nem érdekeltek a kiemelt helyzet megszerzésében. 

A község legfőbb szerve a tanács. Az önkormányzat tagjainak számát a törvény a település 
nagyságának arányában határozza meg. O t t , ahol a választásra jogosultak száma nem éri el az 
ötszáz főt , a képviselő-testület tagjainak száma tizenhárom fő, és ahogy nő a választásra 
jogosultak száma, úgy egyre nagyobb létszámú a testület. Felsőpulyán háromezer fő körül 
van a választásra jogosultak száma, így a mi képviselő-testületünknek 23 tagja van. Nálunk 
is, mint Magyarországon, elsősorban a pár tok vesznek részt a választási küzdelemben, és 
ennek megfelelően pár tok szerint rendeződik a képviselő-testület. A két nagy párt 
erőviszonya és küzdelme határozza meg a helyhatóság összetételét. Az Osz t rák Szocialista 
Párt és az Osztrák Néppár t osztozik már hosszú idő óta a mandátumokon. A törvény ugyan 
megadja bármely társadalmi szervezet számára a jelöltállítás lehetőségét, ha megfelelő számú 
jelöltet állítanak listájukra. A pártokkal mégsem versenyeznek. Ennek oka, hogy a 
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községekben m ű k ö d ő pártok egy országos szervezet részei és a párt tartományi vagy 
országos szereplése ad hátteret a településen a választási küzdelmet folytató párt tagozatainak 
vagy alapszerveinek. Ez közvetett formában is megnyilvánul, de közvetlenül is azzal, hogy 
egy apparátus áll rendelkezésre a választási kampány lebonyolítására. Szerintem fontos az is, 
hogy a párt az egész községet átfogja, míg az egyletek vagy más társadalmi szervezetek 
csupán a lakosság egy-egy rétegét, csoportját tömörí t ik . Ezeknek a kisugárzása is jóval 
kisebb, és szerényebb anyagiakkal rendelkeznek. Felsőpulyán nem is tudom, hogy mikor 
indult pártoktól független erő a választásokon. Törvény nem íria elő a magyarok képviseleté-
nek szükségességét, és csak általánosan szabályozza a jelöltállítás lehetőségét. Mivel 
bármilyen szervezet állíthat listát, ez a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület számára is adott . 
Azonban nem a kisebbségi jogok, illetve azok törvényes előírása alapján, hanem az általános 
választási jog rendelkezései alapján történik. Vagyis egy magyar nem azért lehet egy 
képviselő-testületben, mert kisebbséget képvisel és számukra külön jogok fogalmazódnak 
meg, hanem azért, mert osztrák állampolgárok. Ez azt jelenti, hogy egy jelentős csoport nem 
képviselheti érdekeiket és törekvéseit. Persze a választási küzdelemben a pártok számolnak a 
magyarok támogatásával és figyelnek, hogy olyanokat is jelöljenek, akik magyar származá-
súak és beszélnek magyarul. Ná lunk Felsőpulyán a néppárt a kormányzó erő és ez -
számokban is kitűnik - , kedvező a magyarok szempontjából . Mivel a magyarok a pártnak 
mind a négy tagozatában (kereskedő, iparos, alkalmazott és gazda) aktívan politizálnák és 
tekintélyük is van, a néppárt bizton számíthat rájuk. A pártnak tizenöt képviselője van a 
képviselő-testületben és közülük hét magyar. Azt mondhatom, hogy szinte minden 
foglalkozást képvisel valaki a testületben. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert a képviselő-
testület legtöbb bizottságában van egy-egy magyar. Hogy miért fontos ez? Azért, mert 
mindnyájan kettős kötésben élünk. H o g y ez mit jelent, haad mondjam a magam példáján. 

Édesapám és édesanyám is magyar. O t thon velük magyarul beszélek. Elemi iskoláimat 
Pulyán, magyar iskolában végeztem, de már nem magyar gimnáziumban érettségiztem. 
Ezután azonnal az államigazgatásban helyezkedtem el és esti tagozaton szereztem oklvelet. 
A telekkönyvi hivatal vezetése mellett a polgármesteri tisztséget mellékállásként töltöm be. 
A származásom és elemi iskoláim révén, rokoni és baráti szálak kapcsán erős a kötődésem a 
magyarsághoz és természetesen bensőmből fakadó erkölcsi parancs, hogy vállalnom kell a 
magyarságot. Ugyanakkor hivatali apparátusban dolgozom, és azonosulni tudok egy 
ausztriai párt elveivel, mint egy ausztriai kisváros polgármestere pedig felelősséget érzek az 
egész község gazdasági és társadalmi jólétéért, gazdasági, kereskedelmi, szociális virágzásá-
ért. Természetesen ennek a feladatnak is legjobb erőm szerint kell megfelelnem. Ez vállalás 
kérdése, mind a kettőt , a magyarságot és a személyes ambíciómból és meggyőződésemből 
fakadó tisztséget is vállalnomkell, nem választhatom el egyiket a másiktól. 

Hogy mit jelent mindez a mindennapi életben? Elsősorban azt, hogy annak a gazdának a 
portája, aki képviselő-testületünk tagja, mindig nyitva áll a magyar parasztok előtt, hogy a 
kereskedő bankszakember a közös osztrák-magyar együttműködést kutatja. Domscnitz 
Frédi, városunk közismert vendéglőse általam küldi üdvözletét a csabai focistáknak, a 
polgármesternek pedig azt, hogy a város további virágzása ne növelje tovább a magyarság 
gondját. A társadalmi mozgásokat magam is átéltem, a magyarság morzsolódását, az 
elköltözéseket, a magyar iskola- és tanításnélküliséget, az elszigeteltséget, a szaporodó vegyes 
házasságokat. Természetesen az önkormányzati munkában aztkell tennünk, hogy mindezek a 
magyarságot morzsoló erők ne hassanak tovább. Igaz, mint minden házasság, a vegyes 
házasságok is az égben köttetnek, ebbe a képviselő-testület nem tud beleszólni, de abban, hogy 
az óvodában legyen magyar csoport, már szerepe lehet. És tovább: hogy milyen iskolában 
tanítsák a magyar nyelvet, hogy diákjaink ösztöndíjasként eljussanak a magyar iskolába, hogy 
érezzék a magyar nyelv értékét és visszajöjjenek felső iskola elvégzése után - az már a 
képviselő-testület munkáján is múlik. Talán nem kell bizonygatnom, hogy milyen fontos 
szerepe van a magyarság megmaradása szempontjából az iskolának, de ezzel kapcsolato-
san gondunk is van. Egy-egy iskolatípusban kevés a magyar tanuló, ők is más-más szinten be-
szélik a magyart. Ot thonról sem hoznak minden esetben kellő indítékot a plusz magyarórára. 
A polgármesteri hivatal közvetlenül nem avatkozhat be, csak közvetve ad segítséget. 
Kapcsolatot teremtettünk a Győri Pedagógiai Intézettel, az intézet pedagógiai szolgálataival és 
felajánlásaival szeretnénk élni. Mindenütt nagy szerepe van a kultúrának, de itt nálunk 
kiemelkedő fontosságúnak tartom. Az a törekvésem, nogy a magyar kultúra - legyen az 
bármilyen jellegű, színvonalú, tartozzon a kultúra bármely ágához - a magyarság létszámánál 
és társadalmi súlyánál jóval nagyobb arányban legyen jelen a város kulturális életében. Tehát 
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nem kell félnünk, emelt fővel járhatunk, de ez csak lehetőség, ez egy feltétel. A Liszt Ferenc 
Kórus szereplése, a győri Kisfaludy Színház művészeinek fellépése, a győri diákok és a 
szombathelyi főiskolások műsorai nem csupán az itteni magyarokhoz szólnak. Ez az egész 
városnak esemény, és a város előtt növeli a magyarok tekintélyét. 

Azt sem kell bizonygatnom, hogy mit jelentett az itteni magyaroknak a vasfüggöny. A 
merev elhatárolódás, a számunkra cseppet sem vonzó társadalmi berendezkedés, a riasztó 
politikai struktúra a magyarokat az osztrákok felé terelte. Ez most a fordulattal, az új 
rendszerrel, a vasfüggöny elbontásával megváltozott . Az identitástudat kialakítását előnyö-
sen befolyásolja a szabad mozgás, a kapcsolattartás teljes rendeződése, lehetősége és 
szabadsága. Mindez disszimilációhoz vezet, vagyis az asszimilánsok vissszaintegrálódtak, 
azaz az ausztriai magyar mivoltunk normalizálódott , európaivá vált, hiszen csak attól 
várható valójában el a másik őszinte megbecsülése, aki sajátját nem veti meg. Ezzel mélyen 
egyetértek, de sok konkrét tevékenység szükségeltetik az asszimilálódás feloldásához. Meg 
kell ismernünk múltunkat , az egész magyar kultúrát is, meg a mi pátriánk múltját is. Ez sem 
megy magától. Ezért támogat juk a városunk múltjának feltárását, brosúrák megjelentetését. 
A Magyar szó Felsőpulyán című könyv kész. Ami az útikönyvekből kimaradt mottóval 
készül brosúra a magyarországi tanárok, diákok és a mi magyarjaink számára. Úgy vélem, a 
szabad határ szabad mozgást tesz lehetővé, de ennek a mozgásnak az irányítása, befolyáso-
lása fontos feladatunk. N e csak a bevásárlásban merüljön ki a szabad mozgás lehetősége. 
Kapcsolódjon össze a mi kis világunk megismerésében is. Itt van szerepe a képviselő-testület 
munkájának, politikájának. H o g y kapcsolataival, szervezett politikai hátterével adjon 
szerepet a népi diplomáciának. Ez utóbbi kötetet közösen jelentetjük meg a Győr-Sopron-
Moson Megyei Önkormányzat ta l . Testvérvárosi kapcsolatnak is beillő közös munkánk 
Győrrel, a kiállítások cseréje a két város közöt t , kirándulások szervezése Magyarországra, 
kirándulók fogadása nálunk. Tervünk, hogy a városi újságunknak legyen egy állandó magyar 
rovata, ahol elsősorban a mi magyarjaink számára bemutat juk városunk múltjának egy-egy 
epizódját. Például a századfordulón működöt t egyletek a mai egyletek ősei. Ezt közkinccsé 
kell tennünk magyarjaink identitástudata erősítése érdekében. Egy oldal arról, hogy milyen 
volt Pulya a reformkorban, ugyancsak fontos kötőerő lehet. 

Tisztelt konferencia! N e m tudom, hogy mindez sok vagy kevés, csak azt tudom, hogy ez 
így nem elég a magyarság számára. Mindaz, amiről itt mint tervekről vagy eredményekről 
beszámoltam, személyes törekvésből, és nem a törvény betűiből fakadt. Vagyis törvény nem 
vigyázza a magyarság érdekeit, és ezért az bármikor elsikkadhat. 

Kulmann Ernő 

Barangolás Murokországban 
Murokország nem szerepel semmiféle térképen, mégis létezik. Hogy merre? Attól függ, 

hol kérdezzük. Csíkban és Gyergyóban úgy tudják, valahol Vásárhely Környékén, a Nyárád 
mellett zöldell ez az ország, onnan hozzák a murkot , petrezselymet, zellert a piacra. Ha a 
Nyárádmente központ jában, Nvárádszeredában érdeklődünk, azt válaszolják, menjünk 
lennebb a folyócska mentén, Ákosfalván alul kezdődik Murokország. S végül, na a 
marosvásárhelyi piacon beszélgetünk veteményt áruló asszonnyal, aki történetesen lukafalvi 
vagy ilencfalvi, biztosan azt mondja : „murokországi vagyok én, lelkem". Az alsó-nyárád-
menti Lukafalva és Ilencfalva lenne hát Murokország? 

Orbán Balázs híres monográfiájában, a Székelyföld leírásában a két faluról szólva éppen a 
kertkultúrát tartotta feljegyzésre méltónak. „Kerti veteményt (zöldséget") saját használatra 
mindenütt , a Vásárhely vidéki és mezőségi faluk eladásra is termelnek, legnagyobb 
mértékben Ilencfalva és Lukafalva Nyárád által öntözöt t határain oly bőségben, hogy azt az 
ország minden részébe széthordják s azzal nagy kereskedést űznek . . . " A Murokország 
elnevezés is ebben az időben - pontosabban 1866-ban - jelent meg először nyomtato t t 
szövegben. A marosvásárhelyi Székely Néplap című újságban Gergely Lajos Murokország 
néven ismertette szülőföldjét: Lukafalvát és Ilencfalvát. Azt írta, hogy bár a veteményter-
mesztés nem korlátozódik erre a két falura, itt termelik a legtöbb murkot (sárgarépát), ezek 
ketten Murokország „fővárosa", s a környező falvak úgy viszonyulnak hozzájuk, mint 
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