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TÖRTÉNELMI KRÓNIKA 

Szeptember 20. 

Az érthetetlen késlekedés 
meg a sikerágazat 
Göncz Árpád párizsi útja elé 

Csernus Sándor 44 éves ad junk tus néhány hete tért 
vissza Szegedre a párizsi külszolgálatból a JATE Közép-
kori és Koraú jko r i Egyetemes Történet i Tanszékére . 
Most már nyugodtan leírható: kétlaki életet él, hiszen 
Szegeden kezdett az egyetemen, azután öt évig Lyonban 
tanított, majd ú j ra magyar földön a diákseregnek diplo-
máciatörténetet oktatott vagy az európai politikai struk-
túrák fejlődéséről adott elő, azután négy évig a párizsi 
Magyar Intézet oktatási és kulturális t i tkáraként szol-
gált. És most ú j ra itthon. Nyugodtan mondhat juk: fran-
ciaszakértő. Logikus, hogy őt kérdeztük. 

1213. Péter ispán, Kacsics 
nembeli Simon és Bánk ná-
dor veje: Simon vezetésével 
az összeesküvők a pilisi er-
dők közelében tartózkodó 
Gertrúd királynéra és kísére-
tére törnek. Péter ispán és 
Simon, a nádor veje meg-
gyilkolja a királynét. 

1322. III. Frigyes osztrák 
herceg és német ellenkirály a 
mühldorfi csatában veresé-
get szenved IV. (Bajor) La-
jos némel királytól. Az ütkö-
ze tben a herceg oldalán 
Köcski Sándor vezetésével 
magyar katonaság is harcol. 

1396. A Nikápoly felmen-
tésére érkező 1. Bajezid szul-
tán a nikápolyi csatában le-
győzi a keresztesek seregét. 
Zsigmond király vízi úton 
Konstantinápoly felé me-
nekül. 

1421. V. Albert osztrák 
herceg Pozsonyban feleségül 
veszi Zsigmond király le-
ányát, Erzsébetet. Kötelezi 
magát, hogy teljes haderejé-
vel részt vesz. a husziták elle-
ni háborúban. 

1526. Ibrahim török nagy-
vezír hadai kifosztják és fel-
gyújtják Szegedet. 

1619. Rákóczi György fő-
kapitány elrendeli a felső-
magyarországi megyék sze-
mélyes fölkelését. 

1630. A kolozsvári or-
szággyűlés fejedelemmé vá-
lasztja Bethlen István kor-
mányzót, a néhai fejedelem 
fivérét. 

1651. Meghal Rákóczi 
Zsigmond felesége, Pfalzi 
Henrietta Sárospatakon. 

1705. Rákóczi az ország-
gyűlés elé ter jeszt i a ma-
gyarországi és erdélyi kuruc 
hadsereg katonai törvény-
könyvét. 

1790. Bécsben meghal 
galántai Esterházy Miklós 
herceg, tábornagy, aki 1761-
től Joseph Haydn mecenása 
volt. 

1830. I. Ferenc fiát, V. 
Ferdinándot Pozsonyban ki-
rállyá koronázzák. 

1848. A szegedi közgyű-
lés kihirdeti a népfelkelést. 

1850. Ger inger Károly 
császári biztos alárendeli 
Szeged várost Csongrád me-
gye főnökének. 

1895. Louis Pasteur fran-
cia kémikus és mikrobioló-
gus, a mikroorganizmusok 
forralással történő elpusztítá-
sának felfedezője (pasztöri-
zálás) és oltóanyagok felta-
lálója meghal Villeneuve-i 
Etang-ban. 

1909. Nemzeti programjá-
nak részeként az önálló ma-
gyar jegybank felállításáért 
folytatott sokhónapos egye-
sítő tárgyalásokat Wekerle 
Sándor koalíciós kormánya, 
de Ferenc József nem hajlan-
dó engedni, így a kormány 
másodszor is l emond. A 
kudarcok hatására a koalíció 
szétesik, a függetlenségi párt 
kettéválik. 

1991. Bukares tben ro-
hamrendőrök oszlatják szét 
az Egyetem teret megszállva 
tartó bányászokat és tünte-
tőket. Az RMDSZ bejelenti 
részvételé t a kormányá t -
alakítás! tárgyalásokon. 

• Mi indokolja azt, hogy 
Göncz Árpád csak most jut 
el hivatalos delegáció élén 
Franciaországba ? 
- Azt kell mondjam, semmi 

sem indokolja ezt a késleke-
dést, de én inkább arra helyez-
ném a hangsúlyt, hogy egyálta-
lán létrejött ez a hivatalos láto-
gatás, hiszen ez egy valódi pre-
mier. Működő köztársasági el-
nök ugyanis most utazik elő-
ször Franciaországba. Tény vi-
szont, hogy a látogatás kései 
időpontja nem tekinthető dip-
lomáciai sikernek. 

• Ön részt vett a program 
kialakításában. Mit tartha-
tunk az út lényegi elemé-
nek? 
- Az elmúlt időszakban ki-

alakult a köztársasági elnök 
szerepe és feladata a magyar 
diplomáciában. Ehhez illeszke-
dik Göncz Árpád elnök űr 
mostani hivatalos látogatása, 
amelyben épp az az elem kap 
hangsúlyt, hogy a magyar álla-
miságot megtestesítő politikus 
egyszerre nyújtja hazánk gaz-
dasági és kulturális megszemé-
lyesítését. És hát az is lényegi 
kérdés, hogy erre eddig Fran-
ciaországban nem volt módja. 

• Négy évig dolgozott a 
magyar kulturdiplomáciá-
ban, közvetlenek a tapasz-
talatai. Változott-e a fran-
ciáknak hazánkról alkotott 
képe? 
- Mindenképpen . De ezt 

nem mindig vesszük észre, ho-
lott a változás már a nyolcva-
nas évek elején megkezdődött. 
Ebben szerepe volt a magyar 
külpolitikának és propagan-
dának, melynek köszönhetően 
ma evidencia a franciák szá-
mára, hogy hazánkat a közép-
európai változások élére he-
lyezik. A nyolcvanas évek ele-
jén egy turisztikai kampány 
keretében a párizsi metrót el-
árasztották a Magyarország kü-

lönböző feliratú plakátok, s ez 
az idegenforgalmi akció végül, 
észrevétlen politikai tartalmat 
kapott. Ma teljesen bevett szlo-
gen, hogy a magyarok külön-
böznek. Ézen túl a magyar iro-
dalmi, tudományos és politikai 
produktum iránt is igen jelen-
tős érdeklődés mutatkozik, az 
utóbbi három esztendőben há-
rom Máray, három Krúdy és 
négy Kosztolányi jelent meg a 
többi húsz magyar mű mellett. 
Most például Mészöly Miklós 
Volt egyszer egy Közép-Euró-
pa című munkája jelenik meg a 
francia könyvesboltokban. 

WÉs a publicisztika? 
- Itt is tetten érhető a váltás. 

A sokszínű és egymással is vi-
tatkozó cikkek mögött infor-
mációs bázist se j the tünk , 
amely, köztünk szólva, koráb-
ban nem volt feltétlenül jel-
lemző. 

• Egyre több francia rend-

számú autót látni hazánk-
ban. Érezhető volt Párizs-
ban is a gyarapodó érdek-
lődés? 
- Mivel a Magyar Intézet 

szolgált a turisták számára is 
információs központként, kö-
zelről láthattuk, hogyan nő az 
érdeklődés. Be kell vallanom, 
nem tudtuk kellő mennyiségű 
és minőségű prospektussal el-
látni a franciákat, tájékoztatá-
sunk színvonala alig érte el a 
kielégítőt. Ismerve a fordulat 
éve utáni felfokozott érdeklő-
dés jelentőségét, kijelenthetem, 
hogy óriási lehetőséget hagy-
tunk ki. 

• Ön eleitől fogva törté-
nész• Témánkat érintve mit 
tapasztalt a francia kollé-
gák munkásságában? 
- Felnőtt francia földön is 

egy új történész nemzedék, 
amely másként gondolkodik 
hazájuk szerepéről és már más-

ként közelíti meg Közép-Euró-
pát. A sors iróniája, hogy ez a 
modern csapat egy olyan kon-
zervatív magyar történész ge-
nerációval találkozott, amely-
től épp az elődeik miatt kaptak 
szemrehányást. Magyarán: egy 
fáziskésés következtében épp 
azokat bírálták a trianoni béke-
diktátum és annak hagyomá-
nyos francia értelmezése miatt, 
akik már túlléptek a nagyhatal-
mi megközelítéseken. 

• En hiányolom a delegá-
cióból a magyar kultuszmi-
nispert. 
- Én is. Tény, hogy még 

művelődési miniszter sem járt 
hivatalos úton. kétoldalú kap-
csolatok keretében a francia 
fővárosban. Fodor Gábor elő-
dei a Franciaországban műkö-
dő nemzetközi szervezetek ol-
dalvizén hajóztak francia part-
ra, s talán ennek is köszönhető, 
hogy ma nincs érvényes kultu-
rális munkaterv a két ország 
között. 

• Ezzel együtt diplomáci-
ánk sikerágazata a kulturá-
lis. 
- Ezt én is kijelenthetem, de 

csak keserű szájízzel. Helyze-
tünk ugyanis sokkal jobb is le-
hetne, hiszen rengeteg helyze-
tet hagytunk ki, lehetőséget 
szalasztottunk el. Sőt: hogy 
mégis sikerágazat lehet a kul-
túra, nem kis mértékben épp a 
franciákon múlott. 

Dlusztus Imre 

Építőanyag áruházunkban 
LB-Knauf csemperagasztó 
AKCIÓS ÁRON 695 FT/25 KG 
belső és külső térre egyaránt 
alkalmas 
Szeged, Dorozsmai út 5-7. 62/326-735 

GSM 900 NO 
P I K - P A K K F T . I 

Nokia, Motorola, Ericsson, Siemens mobiltelefonok, 
tartozékok, antennák, bőrtokok 

Szeged, Roosevelt tér 5. Telefon: 62/319-849. 

Teheráni támadás 
Meghal 11 a mai jyan főtanácsos fel esége 

Túsz lett 
a parlament 

A salvadori hadsereg obsito-
sai elfoglalták a parlament épü-
letét. miközben egy másik kö-
zép-amerikai országban, Nica-
raguában a sandinista hadse-
regtől leszerelt katonák száll-
ták meg Venezuela managuai 
nagykövetségét. Az akciók oka 
mindkét ese tben hasonló: 
pénzt, illetve megélhetési lehe-
tőséget követelnek a munka 
nélkül maradt harcosok. 

A salvadori kormány és a 
gerillaszervezet 1992-ben kö-
tött békeszerződését követően 
a hadsereg létszámát a felére 
csökkentették és a megálla-
podásban előirányozták az el-
bocsátott katonák végkielégíté-
sét. illetve megművelhető föl-
dek kiosztását a volt harcosok 
között, függetlenül attól, hogy 
melyik oldalon álltak. A par-
lamentbe hétfő délelőtt beha-
tolt mintegy száz fegyveres en-
nek, a személyenként mintegy 
1.500 dollárnyi - juttatásnak az 
azonnali kifizetését és a föld-
osztás meggyorsításán követeli. 
Ugyancsak pénzsegélyt kérnek 
a polgárháború lezárultát köve-
tően feloszlatott félkatonai osz-
tagok egykori tagjainak is. no-
ha a véres megtorló akciókban 
részt vett brigádok számára 
szerződés ilyet nem írt elő. 

• Orosz források közlése sze-
rint Borisz Jelcin elnök a tár-
gyalások során ismét felvetette 
egy Boszniával foglalkozó ma-
gas szintű nemzetközi értekez-
let gondolatát. - Bili Clinton 
nem utasította el a javaslatot -
fűzték hozzá. 

A fegyverembargó feloldá-
sának ügye konkrétan még 
nem került szóba, de napiren-
den szerepel. 

A külügyminisztériumban 
tiszteletére adott ebéd előtt Bo-
risz Jelcin orosz újságíróknak 
úgy nyilatkozott, hogy „na-
gyon őszinte megbeszéléseket" 
folytattak a délelőtt folyamán. 
Azt mondta, hogy mint min-
dig. most is voltak „pluszok és 
mínuszok, mindenesetre komp-
romisszumra jutot tunk". De 
hogy miről, arról nem volt haj-
landó nyilatkozni. 

Egy nevének elhallgatását 
kérő amerikai kormánytisztvi-
selő az első tárgyalási forduló 
után újságíróknak elmondta, 
hogy Bili Clinton a megbeszé-
lésen felvetette az Iránba irá-
nyuló orosz fegyvereladások 
ügyét, bár nincs sok remény rá, 
hogy a csúcstalálkozó kereté-
ben dűlőre tudnak jutni a kér-
désben. Amerikai becslések 
szerint Moszkva csaknem egy-
milliárd dolláros bevételre tett 
szert az utóbbi egy évben iráni 
f egyve rexpor t j ábó l . A wa-
shingtoni kormányzat viszont 

• Ismeretlen tettes vagy tet-
tesek tegnap virradóra betörtek 
Nagy József magyar kereske-
delmi főtanácsos teheráni laká-
sába. Megtámadták és súlyo-
san bántalmazták a feltehetően 
alvó Nagy Józsefet és felesé-
gét. A támadás következtében 
Nagy Józsefné a helyszínen 
meghalt, Nagy Józsefet élet-
veszélyes állapotban kórházba 
szállították. A betörés indítékai 
egyelőre ismeretlenek, a rend-
őrség megkezdte a nyomozást 
- vált ismeretessé illetékes ma-
gyar forrásokból. 

Az esetről hírt adott az 

erőteljesen ellenzi fegyverek 
eladását olyan országoknak, 
mint Irán, Irak, Líbia és Észak-
Korea: arra törekszik, hogy a 
legnagyobb fegyverexportálók 
jussanak megál lapodásra a 
szállítások beszüntetéséről. 

ÍRNA iráni hírügynökség is, és 
jelentése szerint a tettes a tá-
madás után elmenekült az elő-
kelő Mahmudije negyedben lé-
vő lakásból. Az ÍRNA jelenté-
sét idéző francia hírügynökség, 
az AFP szerint az iráni hatósá-
gok különbizottságot hoztak 
létre a bűnügy kivizsgálására. 

A hivatalos forrás tájékozta-
tása szerint Oroszország azzal 
érvel, hogy fontosnak tekinti a 
fegyverüzletet , hiszen hadi-
ipara egyike azon kevés ága-
zatnak, amelyben még ver-
senyképes tud maradni. 

A hírszolgálati iroda mindeh-
hez azt is hozzátette, hogy a 12 
milliós Teheránban rendkívül 
ritkák a külföldiek ellen elkö-
vetett támadások, az iráni met-
ropolis a világ egyik legbizton-
ságosabb nagyvárosának szá-
mít. Mindazonáltal a bűnügyi 
ráta az elmúlt 2-3 évben meg-

i 

emelkedett, a külföldieket súj-
tó betörések száma megsok-
szorozódott. A jelenség úgy tű-
nik, közvetlenül összefüggésbe 
hozható a súlyos gazdasági 
válsággal. 

Dr. Pálmai Géza, Magyaror-
szág teheráni nagykövete tele-
fonon közölte: Nagy József ke-
reskedelmi főtanácsoson helyi 
idő szerint 13 órakor agymű-
tétet hajtottak végre. Állapota 
vá l tozat lanul vá lságos . A 
nagykövet megerősítette azt a 
korábbi hírt, hogy a főtanácsos 
fe lesége a támadás során a 
helyszínen meghalt. 

• Csúcstalálkozó 

Bosznia-értekezlet 
és a fegyverszállttások 

Napfény, tenger, 
egzotikum... 

Tdrsasutuk repülővel, 
programokkal!T 

Szentföldi körút 8 nap, 
szept. 29., nov. 15. - 73 900 Ft 

Eilat - üdülés a Vörös-tengernél 
1 hét, nov 8-tól hetente - 49 900 Ft 

USA - Big Apple 1 hét, 
okt.l4.-nov.18 - 109 900 Ft 

USA - Best West 1 hét, 
okt. 21., nov. 10., dec. 1 . - 129 900 Ft 
Mexico 1 hét körút+1 hét Acapulco, 

okt. 28. - 179 500 Ft 

Slágerajánlatunk: október 20-tól hetente 
Bangkok—Pattaya 1 hét - 99 900 Ft 

2 hét - 109 900 Ft 

TAN-TÚRA UTAZÁSI IRODA, 
Szeged, Kálvária sgt. 16. 

Tel.: -62/325-488, 323-287 
Nyitva: H-P 8-17 óráig, 

Sz.: 9-12 óráig. 
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