
Joschka Fischer Budakeszin

A német alkancellár és külütymtnlszter, Joschka Flscher a budakeszl Német
Klsebb§égt Önkotmányzat elnökasszonyával, Kóthyné Hercze8 Márlával és a
váro§l Prohágzka clmnázlum l8azgatónőiével, Dr, Merkl Hlldával beszélget,

háttérben a német nagykövet, Ha§so Buchrucker és szemereki zoltán
polgármestet

,,Qlqan ez, mintha uissnutaznék a múltba, miközben 1ővőnk, a

közös Európa íelé haladunft..." , mondta a német külügymi-
nisztel és alkancellár ]oschka Fisrizr Budakeszin, ahon-
nan családiát 194ó-ban te]epítették ki. l999, január 7-

én néhány órás látogatásra Magyarországra érkezett és

]átogatását a fővárosközeli városkában kezdte,
Budakeszin volt, aki a németországi ,,Zöldek"egykori

fenegyerekét, mások a meghiggadt politikust Várták, Az-
tán a jólértesüitek körbesúgták, útban van a repülőtér-
ről loschka Fischer és kísérete. Amikor megérkezett, a
polgármester, Swmereki Zoltán fogadta. Fischer érdek-

lődve nézett körül, helyet foglalt a neki fenntartott első
sorban és Végighallgatta a beszédeket, Szó esett Buda-
keszi ezer éves múltiáról, a magyarországi németek
szakértelméről és szorgalmáról, Iót nevetett, amikor Dr,

M,'lt}nai ]ános külügyminiszter elmondta, utánanézetti
a Fischer család ötven éwel korábban éIkezett Magyar-
olszágra, mint a saját ősei, Meehatódott az asszonykó-
rusnak a kitelepítésről szóió bús dalán, megtapsolta a

budakeszi német tánccsoport szép produkcióját, majd a
mikrofon elé lépve elmesélte, milyen gyerekkori ízek,

emlékek élnek ma is benne Budakeszi nevének halla-
tán. (Ő pe§ze németül Wudigess-nek nevezte a helyet.)
Emlékezett a sváb konyha ízeire, a paprikásra, a rétesre

és a ,,kemes'!re, E}mondta, sokszor megkérdezték ko-

rábban, milyen név ez a,,]oschka", művésznév talán? És
ő büszkén mondta, nem, ez a Josefnek a magyar bece,
neve és úgy is hangsúlyozta, mint mi idehaza: |dsftd,

Budakeszi, ahol évszázadok óta magyarok és néme-
tek élnek együtt, példa lehet a jövő Európájának arIa,
hogyan őrizhetik meg anyanyelvüket, ápolhatják kul-
túráiukat a különböző népek az együttélés során -
mondta, A kérdésekre diplomatikusan válaszolt. Arra
a kérdésre például, hogy befolyásolja-e származása a

politikában a magyar-német Viszonyt, azt válaszolta: a
politikát a kölcsönös érdekek határozzák meg, Termé,
szetesen van érzelmi kötődése Magyarországhoz, de a

két ország közötti kapcsolat már eddig is olyan ió volt,
hogy nem sok mindent tudna még jobbá tenni. A kö-
zös érdekek mentén - és ez az egyesült Európa - dol-
gozunk tovább - nyilatkozta,

Ellátogatott nagynénie házába, ahová már csak kol-
légája, Martonyi ]ános kísérte el. Este, a TV-
Híradóban láttuk, hogyan nézegetik egyutt a régi csa-
ládi fényképeket,.,

Később a delegáció megkezdte hivatalos proglam-
ját: elkezdődtek a táI€yalások Magyarolszág európai
integrációjának soron következő kérdéseitől. A nem-
zetközi sajtótáiékoztató után, az esti órákban, kísére-
téVel egyutt elutazott Magyarországról.

Budakeszin - rokonai, barátai, régi és ú1 ismerősei
- még sokáig fognak beszélni látogatásáról. Ember-
ként és politikusként is nagy hatással volt mindenki,
re, Szeretik őt, Díszpolgáná választották és mindig
szívesen váriák vissza, Haza, 
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