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Három nyelvű meghívót hozott a posta a magyar-
szlovák osztrák hármas határról szeptember közepén.
Egyhetes rendezvény,sorozatról értesített, melyre a
Kittsee-Köpcsényi Batthyány-kastélyban került sor, A
,Xözbs kultúra egqmás rnellett - Kultúra spolupráce a spoluzitia

- Die Kultur des Miteinander und Nebeneinandel' elnevezésű
konferencia helyszíne önmagában is szimbólikusnak te-
kinthető, az ünnepélyes megnyitást Elisabeth Gehrer
osztrák oktatási miniszter és Karl Stlí, BurgenIand tarto,
mányfőnöke vállalta magára, Az eIőadás-napok közpon,
ti témái| Határ-történetek, Származás-történetek, Idő-
történetek és Emlékezés-történetek voltak. A minket
kedvelő és ló] ismerő dr. Erhard Buseí, korábbi osztrák
minisztet egykori alkancelIár például l95ó-os győri em-
lékeit, az andaui magyar menekültek hídiát, mald az
l989-eS - NDK-S turisták számára történő - határnyi-
tást idézte ,,Magyaí impressziók' összefoglaló címmel,
A kiváló politikus jelenJeg az lnstitut füí den
Donaulaum und Mitteleuropa e]nöke, a Southeast
European Cooperative Initiative koordinátora és aZ EU
bőVítésének kormánymegbízottia_ Béhési Sándor pro,
fesszor ViSZont a bécsi egyetemen Végzett történeti és
földrajzi tanulmányokat, diplomálát a minket összekötő
Fertő-tóról írta, így történészként az egyik leghivatot-
tabb volt e kultúrtá| ,,feltérképezéSére",

A Batthyány,kastélyban három műhely munkájában
is lészt vehettek az érdeklődők és a szakemberek. ,,A
hallás isholója" például a burgenlandi horvátok, romák
és zsidók zenei tradícióival foglalkozott, a kiváló oszt-
rák szakértő - dr, Urslla Hemetek, bécsi egyetemi tanár
irányításáVal, ,AIátás iskoláid" -nak vezetője a hannoveri
dr. Alfons Dworshq professzor volt és a workshop a tá;
Valamint aZ építészet összefüggéseit Vizsgálta- ,,P,z em-

Iékezés iskoláia" az identitás,tudat problémakörét bon-
colgatta, egyrészt a pozsonyi dr. Gabrlela Kiliánová
asszony, a Szlovák Tudományos Akadémia tagjának,
valamint Michael Weese bécsi művészet-pedagógus
közreműködésével,

fu Osztrák-Magyar Monarchia koráb,an Köptséng - a
mai Kittsre - a pozsonyiak kedvelt kirándulóhelye volt
a város peremén. A XVII. század eleiétől álló kastélya
előbb az Esterházyak, mald a Batthyányak tulaidoná-
ba került éS több átépítéSt ért meg a századfordulóig,
A bécsi ,,Österreichisches Museum für VoIkskunde"
(Osztrák Népraizi Múzeum) anyagából negyedszázada
nyílt meg itt - Kelet- és Délkelet-Európa országainak
népműVészetét bemutató - Etnográfiai MúZeum. A
kerámiától az ékszeren és a textílián át a játékie, a
háZtartásban használt edényekig és szerSZámokig ter-
ied a gyúitókör és a válogatás széles skáláia- Nem vé-
letlenül emlegetjk megnyitása óta az osztrák szlovák,
magyar hármas-határon elhelyezkedő intézményt az
,,ablak keletre" becenéwe].
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A magyar látogató rögtön otthon érzi magát, hiszen
a beiárattói jobbra egy cifraszűr fogadja. A mestel-
munka l9ló-ban készült, ajándékba l_ Károly osztrák
császár (a mi IV Károly királyunk) számára. Mellette
madzagon lóg egy bukovinai csángó függő-bölcső,
égetett, geometrikus mustrával dekorálva. Egy vitrin-
ben kizárólag magyar népművészeti tárgyak: győIi és
mezőkövesdi bokályok, stilizált növényi girlandokkal,
madarakkal, mórágyi óIommázas dísztá}, virág must-
rával, a nagócsi szabó-céh kétfülű, zöld mázas edénye
l828,bó1, magyar körfelirattal, A |ellegzetes kulacsok
között tallózva, fából faragott és festett példány épp-
úgv akad, mint,,szőrös" is, hímzett koronás címerrel,
G, ]. monogrammal, avagy költői idézettel: ,,Dráqa hin-
csem, galambocshám / Csiftóbőrös kulacsocskám _. -" Másik
tárlóban az erdélyi Mezőségről, a Barcaságból és a
moldvai Bukovinából, a Dés mellettj NiO ldlól és a
Valea Seaca (szárazvölgyi) Strázsáról származó üveg-
ikonok, mint a magyar-szász-csángó-székely együtt-
élés beszédes dokumentumai,

Az egykori Felvidékről (a mai Szlovákiából) habán
fajansz vizeskancsó (l703.), fehér alapon sárga-kék
Batthyány-címerrel, a jellegzetes pelikánnal, az önfel-
áldozás szimbó]umával A közelében egy pelikán-
alakú román dísz-korsó tárlatíendezői telitalálat, akár-
csak a nagyszebeni majolika söröskancsó {l710,),
zöld-sárga florális mustrával, az életfa-motívumma]
díszített, a szász Leschkirchben készült kék-fehér dísztá-
nyér ( l793,) társaságában, és a ,,békés egymás mellett
élés" jegyében ahénidbóI oraiovai román kerámiák, Az
ősi román tátról egész falat töltenek be a XlX, század
második felétől az első világháborúig áI]ított, fara-
gott-égetett, harsány kolorittal festett Sírkeresztek, A
remekbe készült guzsalyak részlegén Brassó, Hunyad
és Kolozs vármegyét Htitszeq, Fogaras, Seúes, i]letve
Szentqqörqq festői helységei képviselik. Láthatók még
német, cseh és morva kerámiák, lengvel edények Galí-
ciából, gyöngyhímzések és női fém,ékszerek a mai UÉ-
ralnábóI_ Talán ennyi is elég ízelítőt nyújt a sokféleség-
ből,

A másik magyar részlegen alföldi mintás fém fokos-
fe|ek, és a fából faragott, kampós végű pásztorbotok
mellett, szíjból font karikás-ostorok vehetők szemügy-
re, A múzeum-alapítás ideién leltek rá a Batthyány-
kastély pincélében a kiáliított máZatlan, rusztikus,
füstös és kormos konyhai edényekre, de osztrák vagy
családi címeres, habán mázas faianszok is láthatók,
Ezek búcsúztatiák az alkalmi látogatót a folyosón so-
rakozó tárlókban, s Erzsébet királyné és császári férje
l859-es festményei, a kristály-csillárok, neobarokk ko-
vácsollvas kandelláberek aIart.,
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