
Az utcára kilépve, a han-
gulatos terek (Walter Platz, 
Dominikanerplatz stb.), kas-
télyok (Maretsch, Runkelstein 
stb.), múzeumok (Dél-Tiroli Ré-
gészeti Múzeum, Természettudo-
mányi Múzeum stb.) mellett az 
ember a  város „természetadta” 
furcsaságait is szemügyre veheti: 
a 20. század első felének történel-
mét, a fasizmus időszakát juttat-
ja eszünkbe a Győzelem emlék-
műve és Mussolini domborműve 
egyaránt. „Hic Patriae fines siste 
signa / Hinc ceteros excoluimus 
lingua legibus artibus” (Itt van az 
anyaország határa. Innentől kiin-
dulva tanítottunk másokat nyel-
ven, törvényen és kultúrán ke-
resztül) – olvasható a Mussolini 
parancsára 1928-ban épített Győ-
zelem emlékműn, a több mint 
tíz évig készült Mussolini dom-
bormű pedig a „Crede, obbedire, 
combattere” (Higgy, vesd alá ma-
gad és harcolj) szlogennel „hó-
dít”. Létezésükről – értelemsze-
rűen – megoszlanak a vélemé-
nyek: az olaszok szerint a „mű-
alkotások” önazonosságukat feje-
zik ki, a németek viszolyogva te-
kintenek rájuk. Idén januártól az 
olasz művelődési minisztérium-
tól a dél-tiroli kormány hatáskö-
rébe kerültek át, amely egy szak-
értői vegyesbizottságot kért fel az 
emlékművek sorsának intézésé-
re, a mindkét közösség számára 
elfogadható megoldás azonban, 
úgy tűnik, várat még magára.

Világhírű borvidék a dél-ti-
roli, nem csoda, hogy a közel-
ben, a Bolzanótól 30 km-re fekvő 
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A törvényhozó testület tagjai közül többen is 
a teljes függetlenedésre voksolnak

Ínyencségekből is bőven lehetett válogatni

Szűk utcák, árusok, turisták a város központjában

Magyarok Dél-Tirolban?

A fiatal politológus szerint szük-
ségtelen boncolgatni az egymás 
mellett élés és az együttélés kö-
zötti különbséget: „az egymás-
sal való békés együttélést ép-
pen az egymásmellettiség szava-
tolja, ez a kettő egymást feltétele-
ző, nem pedig egymást kizáró té-
nyező, főleg olyan erős kollektív 
önazonossággal rendelkező régió 
esetében, mint amilyen Dél-Ti-
rol”. Hozzáteszi ugyanakkor: az 
elkülönülésre lehetőséget bizto-
sító rendszer saját maga megszi-
lárdítását, megerősítését is előse-
gíti. A szakmai kérdések mellett 
amolyan „mindennapi” dolgok-
ra is áttérünk: kiderül, hogy na-
gyon sok magyar él Dél-Tirolban, 
közülük legtöbben a vendéglátó-
iparban dolgoznak. Az iwiw kö-
zösségi oldalon több mint 630 
tagja van például a Südtiroli ma-
gyarok csoportjának, itt az ér-
deklődők a térségben sorra kerü-
lő magyar koncertekről és egyéb 
rendezvényekről értesülhetnek, 
tájékozódhatnak az állás-, fuvar- 
és utazási lehetőségekről is.

„A fiaim rosszul 
beszélnek olaszul”

Mauro Minittivel, a dél-tiroli 
parlament elnökével és Veronika 
Stirner Brantsch parlamen-
ti képviselővel találkozva újabb 
információk birtokába kerülünk 
a törvényhozó testület nem is 
túl nagy, nem is túl kicsi szék-
helyén: kiderül többek között, 
hogy a közel száz év alatt kihar-

lam nyelvét is megtanulják, de 
a legjobb az lenne, ha minden a 
maga természetes rendjén alakul-
na a nyelvtanulásra és a másik 
emberrel való kapcsolatteremtés-
re vonatkozó igény tekintetében 
egyaránt, az állam számára is ez 
lenne a legjobb – magyarázza a 
romániai gyökerekkel is rendel-
kező Stirner Brantsch. 

Kiadóvállalatnál, 
egyetemen

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy 
az Athesia kiadóvállalatnál még 
a plafonon is „szaladgálnak” a 
különböző sajtótermékek szóró-
lapoktól a folyóiratokig, az új-
ságokon át: a cég többek mel-
lett német, olasz és angol nyel-
vű, valamint vegyes kiadványo-
kat, kalendáriumokat, könyve-
ket és egyéb nyomtatott és elekt-
ronikus termékeket jelentet meg, 
s Bolzano mellett Brixenben, 
Bruneckben, Meranóban, Inns-
bruckban stb. is működtet ki-
rendeltségeket. A kiadóválla-
lat központi székházában van a 
Dolomiten című katolikus ori-
entációjú napilap szerkesztősé-
ge, ahol 51 belső munkatárs dol-
gozik, emellett mintegy 150 kül-
ső munkatárssal, tudósítóval szá-
molnak. Az újság heti 6 alkalom-
mal, naponta 42 oldalon jelenik 
meg, átlag példányszáma 70 ezer 
körül mozog. Története 1882-ig 
nyúlik vissza, ekkor jelent meg 
ugyanis először Der Tiroler né-
ven, az évek során névváltoz-
tatásokra és időszakos megszű-
nésekre kényszerült. 1926-ban 

eleget tenni a munkaerőpiac irá-
nyából érkező igényeknek is, arra 
biztatva hallgatóit, hogy miután 
végeznek, „a környéken” vállal-
janak munkát, s ezáltal  „otthon” 
tartsák a megtermelt szellemi tő-
két – tudjuk meg a művészeti 
és tervezői kar látogatása során, 
ahol este fél 8 körül félig telt ház 
fogad bennünket. Naná, hiszen 
az alkotási folyamat nincs időhöz 
kötve, gondolhatjuk, akkor kell 
művelni, amikor az embernek 
ihlete, kedve és persze energiája 
van hozzá. Mialatt oktatójuk az 
egyetemről, az oktatás gyakorlat-
orientáltságáról, a közelről s tá-
volabbról érkezők igényeinek ki-
elégítéséről beszél, a diákok szé-
pen csendben, 3-4 fős csoportok-
ban egyeztetnek a vizuális kom-
munikáció témájában. Nincse-
nek sokan, de elegen ahhoz, hogy 
együtt dolgozzanak, s ki tudja, 
majd ha végeznek, mostani mun-
kájuk révén is hasznos tagjai le-
gyenek a társadalomnak. Érde-
kes, hogy három- (német, olasz, 
angol) vagy többnyelvűként em-
legetik az egyetemet, miközben 
az óvodai és iskolai képzést ille-
tően világosan elkülönülnek egy-
mástól a német és az olasz tan-
nyelvű intézmények (természe-
tesen kötelező tantárgyként ta-
nítják a másik nyelvet).

Múzeumok, terek, 
furcsaságok 

A Museiont, a bolzanói Kortárs 
és Modern Művészetek Múze-
umát leginkább a nyitott jel-
zővel illetném, ami az intéz-
mény belső tereinek a külvilág-
gal való kapcsolatára és a kor-
társ művészetek iránti fogékony-
ságára egyaránt igaz. Letizia 
Ragaglia múzeumigazgató veze-
tésével járjuk körbe az éppen lá-
togatható tereket, egészen ponto-
san a massachusettsi születésű 
Carl André minimal art szobrász 
munkáiból szervezett tárlatot. Az 
érdeklődő megtapogathatja, és 
akár meg is szagolhatja a fát, rá-
léphet a szőnyegszerű fémlapra, 
egyszóval kölcsönhatásba kerül 
az alkotásokkal. Hangsúlyosan 
érvényesül az a fajta elképzelés, 
hogy a terek jóval dinamikusab-
bak, mint ami a klasszikus múze-
umképbe belefér: a Museion ha-
gyományos múzeum és a kortárs 
művészetek központja sem akar 
lenni, sokkal fontosabbnak tart-
ja, hogy a modern és a kortárs 
művészet legkülönfélébb típusa-
it bemutassa.

Magréban igazi borparadicsom 
működik: több száz éves, cserép-
tetős házak fogadják a látogatót, 
igazi középkori hangulatot bizto-
sítva a kisvárosi térben elmerülő 
turistának, hogy aztán a Ladeger 
család vállalkozását felkeresse. A 
finom nedű előállításához szük-
séges berendezések, hordók, il-
latok között sétálgatva megtud-
juk, hogy a pincészetet a jelenle-
gi tulajdonos dédapja alapította 
meg 1855-ben, azóta apáról fiúra 
hagyományozódott a közel 160 
hektárnyi szőlősből leszüretelt 
gyümölcs sorsa. Kétfajta márkát 
gyártanak, a Tenutæ Lagederből 
250 ezer, az Alois Lagederből pe-
dig 1,2 millió palackot készíte-
nek évente, ennek pedig mind-
össze 35 százaléka marad Olasz-
országban, az Egyesült Államok-
tól Japánig, Ciprustól Romániáig 
több országba exportálják azokat.

Programok, események te-
kintetében tehát volt választék 
Dél-Tirolban, s az imént felsorol-
tak mellett ki tudja, még mi min-
denről szólhatnék: a kultúra tá-
mogatási lehetőségeit boncolga-
tó kerekasztal-beszélgetés, a ma-
gyar–örmény 4 free birds zene-
kar és a Wattican Punk Ballet 
koncertje egyaránt részét képez-
te a programnak, emellett látoga-
tásunk idején zajlott a bolzanói 
filmfesztivál is, a szerencséseb-
bek talán még az 5300 éves jég-
embert, Ötzit is szemügyre vet-
ték a Régészeti Múzeumban. 
Mindent összevetve sikeres volt 
a study visit, úgy is mondhat-
nám: várjuk a következőt!

colt önrendelkezést – értelemsze-
rűen – meg is szeretnék őrizni, 
így fontosnak tartják a jól kiépí-
tett intézményrendszer zavarta-
lan működését. A törvény bizto-
sította jogok és lehetőségek mel-
lett azonban nem szabad elfe-
ledkezni arról, hogy Dél-Tirol je-
len pillanatban Olaszország leg-
gazdagabb régiója: a képviselők, 
többi társukkal egyetemben elé-
gedettek ugyan mindazzal, amit 
sikerült kivívniuk és megvalósí-
taniuk, de úgy tűnik, ennél töb-
bet szeretnének. A jelenleginél is 
nagyobb autonómia megszerzé-
se, az Olaszországtól való teljes 
függetlenedés gondolata is fog-
lalkoztatja őket, az azonban egy-
előre a jövő titka, hogy hogyan 
és milyen eszközökkel tennének 
ennek érdekében. Érzékletes pél-
dával szolgált Veronika Stirner 
Brantsch, a parlament korábbi el-
nöke: bár a közhivatalokban jól 
érvényesül a kétnyelvűség, az 
emberek továbbra sem lehetnek 
kétnyelvűek. – A fiaim pédául, 
akik 14 és 16 évesek, elég rosz-
szul beszélik az olasz nyelvet, 
ugyanis német az anyanyelvük. 
Nyilván szeretném, hogy az ál-

kapta a Dolomiten nevet, majd 
1994-től, Toni Ebner jelenlegi fő-
szerkesztő, MIDAS-elnök kezde-
ményezésére strukturáltabb lett 
az újság, világosan elkülönül-
nek benne a bel- és külpolitikai, 
valamint a kulturális hírek a ré-
gió és a kistérség eseményeitől 
és a sporttól. A munkatársakkal 
beszélgetve tetten érjük az „új-
ságírós” gondolatmenetet: „ami-
kor este 8-kor kilépek a szer-
kesztőségből, reménykedem ab-
ban, hogy aznap már nem törté-
nik semmi fontos. A barátnőm is 
ezt teszi.”  

Többek szerint is jó hatás-
sal volt az egyetem létrehozá-
sa Bolzanóra. Az 1997. október 
31-én keltezett alapító okirat vi-
lágosan kimondja, hogy az egye-
tem a dél-tiroli akadémiai kép-
zés érdekében jött létre, hogy ez-
által is elősegítsék a térség kultu-
rális, szociális és gazdasági fejlő-
dését. Fogadja ugyanakkor a világ 
különböző térségeiből érkezőket, 
s hídként szolgál az olaszok és a 
németek, valamint Olaszország 
és Közép-Európa között. 

Az egyetem államilag elis-
mert diplomát ad, és igyekszik 
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