
í rw3.í : ffixáetxgá§jg*;i'i'

I/ isebbsé Peket é ri n t  nemzetközi ilj ú sági konferen-
l§.cián veh-ettUnk ré szt a hú své t el lri hé ten Dll-Ti-
rolban. A jelenlev k az Európai Né pcsoportok lfjú sága
(Youth of European Nationalities) tagszervezeteinek
ké pvisel i voltak, de jöttek más meghí Vottak is. A Ien-
dez  ,südtiroler lugending" legtöbb tagia né met anya-
nyelv , bár a ladinokróI é s az olaszokróI sem feleitkezhe-
tünk meg. A konferencia logoja é s té má ja, mint a lap
tetelé n is látható, olvasható| ,1í , határdtlé pó'í z" . Az
egé sz konferencia az emberi é letben felbukkanó hatá-
rok é s azok átlé pé se köró szervez dött, nagyon köz-
Vetlen hangvé telben,

De vaion mié rt olyan na€yon fontos a dé l-tiro]iak-
nak a hatdr - é s annak átlé póse, hogy é ppen ezzel akar-
tak bemutatkozni az Európa minden táiáról összese-
reglett fiatalok el tt. Vajon meg iehet-e é rteni í gy utó-
lag a szervezók indí té kait? Egy nap mint nap megé lt
heiyzet tudatossá válása vagy a vé letlen szolgáltatta
aZ ötletet? S vaion hány határt kell egy dé l-tirolinak
átlé pnie, mire megtalálja önmagát? Na é s nekünk, ne-
ked, _ _.nekem?

Dé l-Tirol az els  világháború  után kerüIt Olaszor-
szághoz- Ez az addig tisztán né met nyelv  tedlet Hil-
ier é s Mussolirri alkudozásainak tárgya lett. ,A né met
nyelv  lakossáq szabadon elköltözhet, de aki itt marad, annak
olasszá kell váInia!" - hangzott az egyezmé nyben, Követ-
kezmé nyei - mint számos más elcsatolt területen: in-
tolerancia é s er szak, Ma már egyedül talán a kocsik
rendszámán látszik, hogy Olaszországban vagyunk,
Persze, a feliratok k ntlelv eh, de hát annyi ké tnyelv  vá-
Ios Van szerte Európában: Helsinki, Brüsszel, Basel.. _ Eu-
rópa polgárainak mindegy, hogy melyik ország terú le-
té n é inek, egyforma iogok illetik meg óket_

Az olaszok nagyon szigorú an ellen rizté k a határo-
kat mé g az rij autonómiaszabályzat elfogadása ( l972)
után is, Emlé kszem, amikor Ausztria belé pett az EU-
ba, a dé l-tiroliak ünnepeltek a legönfeledtebben. (Úgy
látszik, valamit  k is tanultak olasz honfitársaiktól. )

Vehetjük akár szó szerint, hogy a dé l-tiroliak a páneu-
rópai szellemisé g segí tsé gé vel mára legy zté k leg-
frusztrálóbb határukat, a politikait, amely mint egy fe-
kete felh , ott lebegett Ausztria é s Olaszország viszo-
nya fölött, elválasztva egymástól É szak-, Dé l- é s Ke-
let-Tirolt. Ebb l a szempontból igen é sszer  volt te-
hát a konferenciací m megváIasztása. Ugyanakkor sike-
res is, hisz egy igen aktuális té mát pendí tettek meg:
nincsen olyan európai állam, amely ne lenne é rintett
valamilyen határké rdé sben, Vagy azé rt, mert nyit, vagy
pedig azé rt, mert elzárkózik; vagy azé rt, mert esetleg
kirekesztik,
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Hogy Dé l-Tirol azzá a felvilágosult, önálló ré gióvá
vált, amivel most szembesülhettünk, az sok-sok é v fá,
radhatatlan munkájának köszönhet , Nem kis szerep
hárult ebben a Dé l-Tiroli Né ppártra é s az er s hatalmr]
katolikus eggházra. Az els  lé pé st az l948,ban autonóm
területké nt való elismeré s ielentette, amit számos
módosí tás, pontosí táS é s meger sí té s követett a het-
venes é vek legelejé n, Az itt é l k mindenfé le helyzet-
ben bátran használiák mind az olasz, mind a né met
nyelvet, Sok más országhoz hason]óan Olaszország-
nak is nehezé re esett belátni, hogy a nemzetállam el-
Ve utópia, A saiát identitással rendelkez  friuliakat é s a
szlové nokat pé ldául máig nem ismerte el kisebbsé g-
ké nt,

Itt iegyzem meg, hogy a YEN közgy lé se határozat-
ban tiltakozott Iaques Cliirar államelnökné ] azé rt, ami-
é rt Franciaország, mint pé ldamutató, haladó gondol-
kodású  európai állam, máig nem ratifikálta a Helyi é s
Kisebbsé gi Nyelvhasználatról elfogadott Európai
Chartát. Franciao rszág b retl n, klnikai, flamand, 0 kcitán,
provansnil, katalán, né met é s ú aszÉ  anyanyelv  kisebbsé -
geit semmilyen törvé ny nem Vé di!

he té riünk most vissza Dé l-Tirol ladinjaihoz, Keve-
L|sen hallottak róluk, pedig nagyon keáves né p,  k
Dé l-Tirol harmadik né pcsoportja; a leg sibb ezen a te-
rületen, s egyben a leghisebb lé lekszámú ; csak né hány
folyóvölgy menté n le]het k fel a Doiomitok vidé ké n,
Ma már tel!es egé szé ben a turizmusból é lnek. Nyelvi-
leg a ré torománok é s a friuliak rokonai, de maguk is szá-
mos nyelvjárásra tagolódnak. Kiadnak egy hetilapot,
abban három ladin nyelvjáráson í ródnak a cikkek,
Mint Dé l,Tirol lakosai,  k is ké nltelenek megtanulni
olaszul é s né metül, hiszen ott ez a ké t hivatalos nyelv,
De akkor hova fé r mé g be sa|át anyanyelvük?

A ladin gyerekek csak óvodáskorukban használják teljes
joggal anyanqelvüket. Iskolába kerülve fokozatosan átté r,
nek a né metre é s az olaszra, a ladint csak akkor hasz,
nálja taní tóiuk, ha valamit el akar nekik magyarázni,
amit se olaszul, se né metül nem é rtenek meg. Ráadá-
sul - viccen kí vül - egyik hé ten olaszul, a másik hé ten
né metül tanulnak, Valaki azt hihetné  ezek után, hogy
csupa zagyvalé k a feiük. Bí zvást állí thatom, hogy aleg-
táié klnttabb, ugyanakkor a legszeré nyebb né pek egyike,
Talán pont azé rt, mert mé g eggyel több határt kell át-
lé pniük é letük során.,,

É s ott vannak az Alpok hegyvonulatai, amik akkor is
határt szabnak, ha az ember már átlé pte a politikai é s
a nyelvi határokat. Micsoda akalat szú ksé geltetik ah-
hoz. hogy valaki megmásszon egy magas hegyet! A
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gyönyör  látvány szinte táplál|a lelkünket. Csak ezzel
magyarázható, hogy é pesz  emberek több ezer mé ter
magas hegyeken é pí tenek maguknak házat, odavezet 
utat, viaduktot, alagutat, szerpentint é s köté lpályát,
hogy aztán nap mint nap megtegyé k a csodálatos utat
a városba le é s vissza. S t, akadnak megszállottak is,
akiknek ez sem elé g, hanem mindig ú iabb é s ú jabb,
egyre magasabb hegycsú csok felé  töí nek. Egyikük,
Hans-Peter, a hegyek szerelmese, a konferencián cso-
portvezet  Volt. AZ   é leté ben a tiroli hegyek után a
Mlunt Everest, maid Himaláia köVetkezett, í gy tett Szert
világhí rné vre, s ma is tú ravezet ké nt dolgozik. Nem  
az e]s  é s nem is az utolsó, aki é leté t kockáztatja egy-
egy ú iabb magassági határ átlé pé sé é rt. Hans-Peter is
hallott már sok balesetr l, ismeí  sei, barátai is oda-
vesztek, de egé szen idé n februárig ezek a hí rek csak
táVolról é Iintetté k, Most februárban azonban Saját
csoportiából vesztett el három embert, ami óriási
megrázkódtatást ielentett a számára.

A konferencia tiszteletbeli tagja Volt aZ ötezer é Wel
ezel tti gránzgánger, Ötzi, a ié gbefagyott ember, akit
vé letlenül pont az osztrák olasz határon fedeztek fel.
Határtalan barangoIásai az Alpok hegyoldalain vé gül
is határt szabtak é leté nek, szervezett keretek között
mi is adózhattunk emlé ké nek a bozeni (bolzanoí ) ré gé -
szeti mú zeumban.

Ezzel a látogatással átlé ptük az id  határát, Szemünk
el tt feküdt valaki, aki van, é s mé g sincs mál aki ugyan-
olyan embet mint mi, csak sokkal-sokkal id sebb. Ké -
pet kaphattunk öltözeté r l, táplálkozási szokásairói, lát-
hattuk a b ré re tetovált jeleket, A boncolásáról ké szült
videofelvé teleknek köszönhet en szemünk el tt tárult
fel minden porcikáia, Vajon hol hú zódnak az ilyen
,,egyedülálló jelensé gek' megismerhet sé gé nek erköl,
csi határai? Ötzi - embe1 vagy ré gé szeti tárgylelemé ny?

É s mé g egy logikai feitör ; Ötzi é leté nek (halálá-
nak?) ötezer é ve alatt vaion hányszor kerú lt át a határ
másik oldalára ané lkül, hogy egy lé pé st is tett voIna?

Habár igazából mindegy, Ennek megválaszolása
ugyanis nem visz minket közelebb korunk problé mái-

nak megoldásához. Hacsak azáltal nem, hogy levon-
iuk a törté nelmi tanulságot: a határoft nem vé gé rvé nqesek-

PuSZta meglé tük is egy adott kor embereinek a gon-
dolkodásmódiától függ: attól, hogy szüksé gesnek tar-
iák-e határ kiielölé sé t.

Egyre ú jabb határké rdé sekkel kell korunknak szem-
bené znie, Olyanokkal, amik korábban fel se merültek
volna. Lé t é s nemlé t ké rdé se ma nem ú gy vet dik fel,
hogy é l  vagy halott (vagy: ha meghal is é l), hanem
ú gy, hogy valóságos vagy virtuá]is. A hozzánk é rkez 
információk egy ré szé t már nem tudiuk közvetlenül
megtapintani, nem tudunk ré szt venni benne. Csak
ké tdimenziós ké pké nt tárul a szemünk elé , vagy elekt-
romosan gerjesztett hangké nt é rkezik el a fülünkhöz,
é s azt próbália velünk elhitetni, hogy   a töké letes va-
lóság. Egyre elvontabb, ugyanakkor egyre profánabb
lesz minden. Yaion hol hú zódnak absztrakciós ké pessógeink

egé szsóges hatdrai? Jó-e, ha a felnövekv  nemzedé k mi-
né l el bb megtanul mozogni a virtuális té rben? Vajon
a másik oldalon nem látla-e maid kárát? Otthlfi í Ooia-e
mé g maqát órezni a valóságban? É s vajon az-e a valóság,
amiben a többsé g hisz? Mikor mondom valamile azt,
hogy ,,na, ebb  elé g leqqen|"? Meddig hiszem el, amit a

hatalom, a mé diák, a reklámok mondanak? Nem ad-
dig-e, amí g sa ját tapasztalatomnak ellent nem mond?

r^7 iderül, hogv mé giscsak az a leg|onlosabb. hogy va-
l\ lOs, sajdt á'purrÜl.to, legyen a világról é s ön
magamról, A lentr l ós a fentr l, a hegyekr l é s völ-
gyekr l, az é letr l é s a ha]álról, a gazdagságról é s a
szegé nysé gr l, az elé gedettsé gr l é s az elé gedetlen-
sé gr l, a bé ké r l é s a bé ké tlensé gr l, az örökké való-
ságról é s a mú landóságról, az elfogadhatóról é s az el-
fogadhatatlanról, az é rté kesr l é s a giccsr I, a szüksé -
gesr l é s a feleslegesr l, a kisebbsé gr l é s a többsé g-
í ol.

Akkor majd kiderü], hogy a határok egyé nle szabot-
tak, A te határaid tereád, az é n határaim é nreám.
Ezé rt kellene a t\leranciának határtalannak lennie.

iacsev nlkolal
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