
Európai nemzetisé gi fiatalok szemináriuma

A közel tizenöt órás vonatozás után,
a Brenner-hágónál Olaszország h -
vösen szitáló hóesé ssel fogadott,
Már csak né hány kilomé ter válasz-
tott el ú ticé lunktól, Hegyi lankákon,
szinte soha vé get nem é r  alaguta-
kon keresztül a ködtitokba burkoló,
dzott fenyvesek Iátványától elb völ-
ten Bolzanóba, azaz Bounbe é rkez-
tünk, A ké tnyelv  feliratok - hiába a
talján föld - mindenütt
szembet n ek é s kótelez ek. Az eu-
rópai nemzetisé gi ifjú sági szerveze-
tek közössé ge (IEV - Iuqend
Europiiischer Yllksgruppen) idé n ezt a
he]yet Választotta hagyományos,
hú své ti szemináriuma megrendezé -
sé re, E nemzetközi ifiú sági szervezet
1963 óta m ködik, de csak 1984-
ben vált függetlenné , Cé I|ai közt
szerepel az európai kisebbsé gek ha-
gyományainak, kultú rájának, sokszí -
n sé gé nek meg zé se, az EU mun-
kájának segí té se, az emberi é s ki-
sebbsé gi |ogok vé delme_ Programjai közt kiemelked 
szerepet töIt be az é venké nt más-más helyszí nen meg-
rendezé sre kerú l  nemutisé 4i ftataloft kongresszusa. Í gy a la-
goknak Jehet sé gük nyí lik ana is, hogy saját környeze,
tükben mutatkozhassanak be társaiknak, beszé lienek
konkré t problé máikról, iIletve elké pze]é seikr l. A JEV
ezenfelül kulturális rendezvé nyek é s fesztiválok házigaz-
dáia, a kisebbsé gben é l  fiatalok munkáját segí t  szak-
mai továbbké pzé sek rendez je,

Bo]zano/Bozen az |972-t ] autonóm területté  nyilVá-
ní tott Dé l-Tirol kuhurális é s gazdasági központia. A tar-
tományban a lakosság 65 százalé ka né met anyanyelv ,
mí g az olaszok itt valódi kisebbsé gben, 28 százalé kban
é Inek, fu I. világháború  után a Saint Germain-i bé kekö-
té s ezt a területet olaszországhoz csatolta, Mí s50llni pe-
dig er szakos olasz betelepí té ssel,,,olaszosí tással" pró-
bált gátat szabni a nemzetisé gi jogoknak. Az  slakoso-
kat választás elé  állí tották; vagy elhagyiák szülóföldjü-
ket é s Ausztriába, Né metországba távoznak, vagy ma-
radnak é s felveszik az olasz állampolgárságot, feladva
ezzel nemzetisé güket. AZ itteniek 8ó százalé ka a költö-
zé s mellett döntött, azonban a háború s viszonyok miatt
erre nem kerülhetett sor. A IL világháború  után aztán a
dé l,tiroliak is é rvé nyesí thetté k alapvet  nemzetisé gi jo,
gaikat, s a óO-as é vekt l Ausztí ia is segí ti ,,kiszakí tottjai-
kaf',

Bolzano fölé  girbe-gurba utakon emelkedünk, szinte
a felh ket é í intve_ Lichtenstein viszonylagos sftja meg-
könnyebbülé st í gé r a körben komoran vigyázó hegyóri-
ások lábainál, többszáz mé terre] a tengerszint felett, A
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né meí  ,,Katllikus Családsziivetsé g Háza" ew hé ten át adott
otthont a tizenöt országból összesereglett, tizenhatfé le
nemzetisé gi csoportbó) sú rmazó fiataloknak. A több
mlnt száz deJegált a JEV hivatalos nyelvein (angol, né -
metJ é í intkezett, Amióta a FÁK országaiból megjelentek
az els  nemzetisé gi ké pvisel k, az orosz is a kommuni-
káció nyelvé vé  lé pett el . Lengyelországi í aslú  ismerke-
dett az örmé nryel Crú ziábóI, dání ai n&net szorí totl kezet a
své dorvigi finnel, de barátké nt üdvözölte az osztrák
gradistqa horvát a ré toromáu svái.it is. A dé l-tiroli házigaz-
dák ez alkalommal a ,,Hatáiárók" cí mszó alatt nemcsak
földrajzi, hanem mentális é rtelemben is arra buzdí tot-
tak, lé piük át saiát be]s  határainkat, korlátainkat, fé lel-
meinket. A ré sztvev k ennek jegyé ben ismerkedhettek -
nyolc speciális munkacsoportban - politikával, m vé szi
tánccal, szobrászattal-fé nyké pé szettel, helyi konyham -
vé szettel, meditációval, a termé szet energiáit felfedez-
ve: bizalomé pí té ssel, hegymászással, a modern szí niát-
szással, s termé szetesen önmagukkal é s társaikkal, A
szervez knek gondjuk volt arra is, hogy megismerhes-
sük a környé k nevezetessé geit, számos órdekessé ggel
ta]álkozhassunk. Egy kiadós gyalogtú ra után a dé l-tiroli
dolomitok földpiramisainak rendezettsé gé t csodálhat-
tuk meg, Csú csaikon hatalmas mé retí í  kövek,,egyensú ,
lyoznak" az es k, a csuszamlások, a szé l ellené ben.

St. Ulich az alpesi városkák tipikus é leté t é li, A né me,
tek mellett itt a jeient s számú  ladin kisebbsé g minden-
napjaiba pillanthattunk be, fu  sré gi olasz nyelvet be-
szé l  ladin né pcsopoft hozzávet leg tizenhatezer lelket
sámlál, Megé lheté süket els sorban a turizmus é s ké z-

Dé l-firolban

Magyaforságl é s áüsztriai horvátok a konferencián



m vessé g ré vé n biztosí tlák, Egyre nagyobb nehé zsé get
jeJent számukra az anyanyelv meg zé se, hiszen szó-
kincsük szegé nyes, kevé s az í rott sZó, Egyetlen hetilapju-
kat 3200 pé Idányban nyomják, ám hiányoznak a tan-
könyvek, a szé pirodalmi a]kotások, A háromnyelv sé g vi-
szont ezen a tájon nemcsak el ny, de egyenesen né lkü-
lözhetetlen. A biwni vendé qlátóipai szahközí piskola nemcsak
a többnyelv sé gr l adott tanú bizonyságot, hanem ma-
gas szint  szakmai oktatásról iS. Brixen, azaz Bressanlne,

az egykori püspöki szé khely, sz k utcácskáiva], szí nes há-
zakból ,,kirakott" f teré vel igazi turistacsa]ogató, S bár
Bo]zanóból id hiány miatt nem sokat ]áttunk, a lé gem-
berrel való ta]á]kozás máig feledhetetlen, A'90-es é vek
elejé n tudományos körókben nagy port kavart, hogy sí e-
lól egy csoportia Ö knl közelé ben,3300 mé tel magasság-
ban ötezer é ves emberi maradványra bukkant, A
boLzanói mú zeumban  zött, jé gb l szabadult testet aZ,
óta emberi tekintetek pásztázzák,
persze csak az ablaküvegen keresz-
tül. A hat fokos helysé gben 9ó-98
százalé kos páratartalomban konzer-
vált tetem megsárgult b ré vel, fur-
csán görbül  kariával, iz€almas lát-
ványosság, A felté telezé Sek szeí int
.,ÖtZ|' 45-49 é ves lehetett, pásztor
vagy vadász volt, A gleccserek |ege
nemcsak a testé t tartósí totta, hanem
többé -kevé sbé  bels  szerveit is, tc>
Vábbi ldláIgatásokra adva okot a mai
kor emberé nek.

A szeminárium 1egfontosabb
esemé nyé t az utolsó napon tartot-
ták, amikor is a közgy lé s ké t é vre
ú j elnöksóqet Választott, egyú ttal
ú  jabb jelentkez k felvé telé r l dön-
tött, A ]Ev-elnöksé gé be a ké t alel-
nök ielölt közül elsöpr  szayazati
röbbsé ggel került Szalonna Zo|Lán
a \,4agyarországi 1fiú  Né metek Kö-

zössé ge alelnöke, A hazai né mei fi-
atalok l993-ban lé ptek be a JEV-
be, s három é ve Baián, els ké nt
Magyarországon, szervezhetté k
meg a hú své ti szemináIiumot.
ldé n októberben pedig a millenni
um jegyé ben Pé csváradra hí viák a k]-

sebbsé gi tiatalok vezet it - szak-
mai tovjbbké pzé sre, Az eu rópa i

szervezetbe idé n az oroszorszáqi né -

metek mellett a magyarorszáqi bolqá-

roh é s az erdóItli Maquar lí iú sáqi Szer-
vezetek Szövetsé Oe is sikeresen ,,felvé -
telizett", A .,Bolgár lfjú sági Szerve,
Zeí " 1997 -ben alakult Budapesten,
s amint azt Jarsey Nikoiai elmond-
ta, els sorban kultuí ális alapokon
szervez dnek, taglaik közt sok az
egyetemista. Az erdé lyi ifiú sági
köZpont tiZenhé t tagszervezetet
koordinál Románia tizenhat váro-

sában, Ké rdé sünkre Nagt1 PáI kije]entette, terueikben
szerepe1, hogy hamarosan házigazdaké nt is bemutat-
kozhassanak. A,,Cradistuei Horvát Fiatalok EqlJesülete"
igaz már tavaly felvé telt nyeí t a JEV-be, de adminiszt-
rációs né Zetelté ré sek miatt valódi tagságuk mé g ké -
sik. ldé n feladatul kapták egy biciklitú ra megszeruezé -
sé t, hiszen a szervezet szigorrai figyeli az állandó tag-
ságra jelentkez k tevé kenysé gé t, Amennyiben a m -
ködé s megfelel nek bizonyul, jöV re telies jogú  taggá
nyilvání tják a nyugat-magyarországi horvát fiatalok
IomorU leSet,

A bú csú zásnál Dé l,Tirol napfé nyú ton eresztette ú tiá,
ra a taIálkozó ré SZtVeV it, A 200l-es kongresszus szerve-
z i a szlovákiai né metek, iöv re é lmé nyekben gazdag öt
napra Kassára csábí tiák maid Európa tettfeké sz nemze-
tisé gi fiataljait,

Horváth Tí mea

Egy hé ttg itt laktak a tizenöt országból é tkezett flatalok

Egy iellegzete§ alpesl városka: st. Ulrich
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