
1989 óta radikálisan megváltozott a nemzet-
közi intézmények felépítése: 1994-ben az
EBEÉ-bõl alakult az EBESZ, az Általános
Vám- és Kereskedelmi Egyezménybõl a WTO,
majd 1999-ben a NATO is átalakult, így vált vé-
delmibõl  intervenciós szövetséggé. Az 1993-ban
alapított EG (Európai Közösség) tagállamainak
létszáma 2004-re szinte megduplázódott; ekkor
alakult meg az Európai Unió. A keleti nyitás és
a Szovjetunió összeomlása után lehetõvé vált a
NATO érvényességi határának kiterjesztése,
amit az EU „keleti bõvítése” követett. Putyin
miniszterelnöksége alatt Oroszország kezdte
visszaszerezni energiai és katonai nagyhatalmi
pozícióját. A korszak globális versenyének jel-
legzetessége, hogy elõretört Brazília, Kína és
India. A G7 államok  G20-ra bõvültek. Az USA
az iraki háború kirobbantásával (2003) újra
megosztotta az éppen egyesülõ európai föld-
részt, kialakítva egy „régi” és egy „új” Európát.
Ugyanakkor az Európai Unió államai közös al-
kotmányért szálltak síkra.

Hogyan reagált az egyesülés óta Németország
ezekre a változásokra? A németek nyugati in-
tegrációs politikája felélénkült és ezt az 1993-as
Maastricht-i szerzõdés még inkább megerõsítet-
te. Ezen felül szorgalmazták a közös pénznem
elõkészítését, és az 1995-ös  EU-bõvítést, amely
során „semleges” államok csatlakoztak az Uni-
óhoz. Kohl hangsúlyozta, hogy az új Németor-
szág egyetértésben van a nyugattal, valamint el-
kötelezettje a régi integrációs politikának. Új
közép- és kelet-európai politikáját viszont
ugyanúgy meg kellett tervezni, mint az integrá-
ciós politikát. Ez a 90-es évek közepe óta meg-
történt az Európai Biztonsági és Együttmûkö-
dési Szervezettel és az Európai Unióval. A né-
metek nem voltak jelentéktelen tervezõk. Sok
szól amellett, hogy a berlini köztársaság kezde-
téhez, a „keleti bõvítést” tartalmazó tárgyalá-
sok megkezdésérõl szóló határozat (1998) ve-
zetett. A bonni köztársasághoz viszonyítva nyil-
vánvalóvá vált a különbség a szerbek elleni há-
borúban való részvétellel, Miloševic Kosovo po-
litikája (1999) miatt. Genscher számára elkép-
zelhetetlen lett volna egy német NATO bevetés

„out of area” ENSZ-mandátum nélkül. Ugyan-
akkor a berlini köztársaság fokozta stabilizálási
politikáját a nyugat Balkánon (KFOR, Kosovo
Force). A dél-európai stabilizálási megegyezés,
a „keleti bõvítés” szorgalmazása az Európai
Unióban, és a  „big bang”-megoldás (1999–2004/
07) védõbeszéde, ami ilyen mértékben csak
Schröder és Fischer alatt vált lehetségessé. Ez
hozta meg újból Németország  vezetõ szerepét.
Az afganisztáni bevetés csak azért jött létre, mert
Schröder a szövetségi gyûlésben tüntetõen fel-
tette a bizalmi kérdést. Ilyen típusú politikát
nem lehetett folytatni, a német nyilvánosság szé-
les hozzájárulásával. A katonai bevetések a
Hindukusnál nem voltak eladhatóak, különö-
sen nem az az agyrém, hogy pont ott kell meg-
védeni Németország biztonságát. Ez annál ne-
hezebbé vált, mert tekintetbe kellett venni a
burjánzó konfliktusokat és könnyen elmérgese-
dõ balkáni problémákat. Amennyire ez a kor-
mány támogatta a szeptember 11. keretében az
ISAF-bevetést, ugyanakkor tanulékonyságáról
tett bizonyságot az ifjú Bush és Blair általi iraki
katonai beavatkozás hivatalos megtagadásával.
A kormány számára viszont fontosak voltak a
kapcsolatok Moszkvával. Hiába szorgalmazott
a német kormány „EU-alkotmányt”. Ezt sike-
rült egy szûkített reformszerzõdés formájában
megõrizni az új nagy koalíció által az EU né-
met elnöksége (2007) alatt. A Merkel–Stein-
meier-kormány megbirkózott a pénzpiac és a
gazdasági krízis (2008) kezelésével, mialatt a
Merkel-Westerwelle fekete-sárga koalíció, a
görög állam adóssági kérdésében és az euró-
szisztéma (2009–2010) strukturális hiányai ke-
zelésében, gyengeséget mutatott.

Merkel világa alapjaiban eltér Kohlétól: sok-
félébb, összetettebb, konfliktusdúsabb és átte-
kinthetetlenebb. Ellentétben a hidegháború ide-
jével, amikor Berlint még fal szelte át és a „vas-
függöny” szétválasztotta a kontinenst, mára el-
tolódtak a konfliktusok Európa peremére (Gö-
rögország, Ukrajna, Egyesült Királyság, Ciprus).

A „keleti felépítést” követõen Németország
nemcsak politikai középhatalomként tért
vissza, hanem régi exporterõsségét visszanyer-

ve vált Európa központi gazdasági és pénzügyi
hatalmává. Kereskedelmi, gazdasági és pénz-
ügyi érdekei középhelyzete alapján nem enge-
di meg, mint a korábbi évtizedekben az egyol-
dalú transzatlanti vagy nyugat-európai irány-
vonalat.  Németország politikája nem lehet
csak multilaterális vagy nyitott minden égtáj
irányában. Az eurokrízis (2011–2015) legyõzé-
sében Merkel volt a hangadó európai válság-
manager. Viszont meg kellett tanulnia a kan-
cellárasszonynak, hogy a menekült áradattal
való megbirkózásban, néhány EU-partner
megtagadja a szolidaritást egyfajta bosszúként
az elmúlt években, Németország által elrendelt
takarékossági kurzus miatt.

A különbség az 1989. elõtti idõszakhoz ké-
pest abban mutatkozik meg, hogy Németország
ma kevésbé irányul Washington felé, hanem
megerõsítette politikáját Berlinben és Brüsszel-
ben az EU keretén belül. Németország térképe
ma Bismarck szellemében ismét Európában,
kelet és nyugat Európájában van. A különbség
ehhez a korszakhoz képest abban áll, hogy ma
Németország nem rekeszti ki és szigeteli el Fran-
ciaországot, hanem továbbra is bevonja politi-
kájába és együttmûködik vele.

Régen elsõsorban nyugat-európai transz-
atlanti irányvonalú volt a német külpolitika, el-
lenben a német keleti politikával egyenérték
és további súlypont jött hozzá. Mindamellett
nem létezett soha kinyilatkoztatott „Közép-
Európa” politika. Az egyesülés után a német
külpolitika jóval messzeb ment a közép-euró-
pai térségen, mint korábban. Az EU „keleti bõ-
vítésével” kötelezettséget vállalt Németország.
Schröder, messze túl a „közép-európa” politi-
kán a Balti államok (2004) Bulgária és Romá-
nia (2007) felvételének támogatásával. Ugyan-
az vonatkozik a részben korábban, vagy majd-
nem egyszerre végbemenõ „keleti NATO bõ-

vítésre”, mely nemcsak stabilitást hozott, ha-
nem új konfliktusokat is. Berlin jóval támadóbb
keleti politikát folytat, mint a 70-es évek
szociál-liberális koalíciója. Közép-Európán
messze túlment a német integrációs politika,
ami sok új pénzügyi kereskedelmi, befektetési
és gazdaságpolitikai lehetõséget nyitott meg,
és így indirekt politikai befolyásra tett szert.
Mindez a hivatalos német külpolitika „alatt”
ment végbe, megengedve a bankok, vállalko-
zások és biztosítók terjeszkedését. A német
külkereskedelmi és külgazdasági politika siker-
története volt az EU „keleti bõvítése”.

A magángazdaság közvetlen befektetései és
üzemtelepítései megelõzésének segédletével és
oldaltámogatásával az EU keleti bõvítése a né-
met külkereskedelem és külgazdaságpolitika si-
kertörténet lett. Ebbe beágyazottan az euró-
paizált és globalizált német külpolitikát a nyil-
vánosság alig vette észre.

MICHAEL GEHLER egy. tanár
Németbõl átültette RUMPLER DIÁNA

Hányszor hangzott el a kiáltás történelmi orszá-
gunkban az ezerszáz év alatt, hogy a reánk törõ el-
lenség ellen össze kell fognunk, félretéve kisded vi-
táinkat. Többször volt jogos az aggodalom, mint
nem, de ritkán hallgattunk a hívó szóra, még ritkáb-
ban tartott ki a kezdeti lelkesedés. A XX. század nem-
csak a magyarság számára hozott szörnyû megpró-
báltatásokat, egész földrészünknek. Nagy írónk és
gondolkodónk, Márai Sándor 1939-ben, az új világ-
háború küszöbén fölidézte, hogy „baljós bölcsek jó-
solták pusztulásodat, Napnyugati Birodalom.” De a
barbárság idõleges gyõzelme után Európa nyugati
fele föltámadt, soha nem remélt magasságba emel-
kedett, megteremtette az eddig leghumánusabb, és
technológiailag a legmagasabb szintre emelkedett
civilizációt. Amerika, az Újvilág, az európai Óvilág
javított kiadása, száz éve a világ legerõsebb hatal-
ma, és belátható idõn belül az is marad. 25 évvel
ezelõtt, a Gonosz Birodalmának kimúlásakor sokan
azt hittük, hogy pár év alatt a demokrácia és a sza-
bad piacgazdaság birodalma el fog terjedni az Atlan-
ti-óceán keleti partjától a Csendes-óceán nyugati pe-
reméig. Alig öt éve pedig a ma annyit kárhoztatott
és (alaptalanul) az Egyesült Államok nyakába varrt
„arab tavasz” azt ígérte, hogy az arab világ is magáé-
vá teszi a szabadság, egyenlõség, testvériség eszmé-
it és talán az abbászida Harun-al-Rasid kalifa kultu-
rális aranykora is föltámad. Nem tekintem felada-
tomnak megválaszolni (nem is tudnám), hogy a vi-
lágias arab diktatúrák helyébe miért léptek törzsi és
vallási háborúk, miért nincs béke az olajfák és a pál-
mafák alatt. De veszélyben van Európánk békéje?
Ideje, hogy mi is újra bevezessük a (csak felfüggesz-
tett) általános hadkötelezettséget, ami egyébként
érvényben van Ausztriában és Skandináviában is?

Mohács óta egészen a rendszerváltozásig nem vol-
tunk igazán független, saját sorsáról maga rendel-
kezõ ország. Élve a visszaszerzett szabadsággal az
országos népszavazáson támogatott NATO, majd EU-
tagság azt ígérte, hogy nem lesz több Mohács és Tri-
anon, nem lesznek többé reánk törõ idegen nagyha-
talmak, nem lesz a nagy konc miatt ellenünk össze-

Veszélyben a haza?
fogó új kisantant, és még életszínvonalunk is lassan
beéri a boldogabb nyugati országokét. És most újra
veszélyben a haza, meg kell védenünk magunkat?
Sõt egész Európát, egész nyugati civilizációnkat fe-
nyegetik Góg és Magóg tömegei, az a vallási funda-
mentalizmus, amellyel Zsigmond királyunk 1396-os
nikápolyi csatájától egészen az 1791-ben a bulgári-
ai Szisztovóban a Habsburg-birodalom és az Oszmán-
Török Birodalom által megkötött békéig (Orsova ek-
kor került vissza Magyarországhoz) szinte szüntelen
harcban álltunk, szövetségben a Német-Római Biro-
dalommal?

Európa, és benne magyar hazánk, sokszor került
bajba külsõ vagy belsõ okok következtében. Pár év-
vel ezelõtt hét szomszédunk majd mindegyikével
jobb volt a viszonyunk, mint ma. Egyetlen igazi vita-
témánk, a hozzájuk csatolt magyar kisebbségek hely-
zete ma is elmarad az annyit emlegetett „európai
normák”-tól, de fegyveres konfliktus, vagy akár csak
valamiféle hidegháború elképzelhetetlen velük. Hi-
szen többségükkel szövetségesek vagyunk a NATO-
ban, és/vagy gazdasági integrációban élünk az Eu-
rópai Unió révén. Isten mentsen, hogy bármelyiket
is felmondanánk, otthagynánk. Jó (egyesek szerint
túl jó) a viszonyunk a Szovjetunió utódállamával, az
Orosz Föderációval, önmagában véve ez örvende-
tes, de azért épeszû ember nem gondolja, hogy át-
lépve egy Eurázsiai Szövetségbe ott nagyobb jólét-
ben és nagyobb biztonságban élnénk. A (jobb) mun-
kát keresõ magyarok sem Kazahsztánban próbálnak
szerencsét.

Az én nemzedékem szüleitõl, olvasmányokból
még tudja, milyen szörnyû a háború. De a fiatalok is
eleget látják a képernyõn, mi történik ott, ahol nin-
csen béke. Tudatában kellene lennie mindenkinek,
hogy Európa nyugati felében a háborúk veszélyét a
NATO és az európai integráció szüntette meg. Bár-
mit is gondolunk a jelenlegi tömeges migrációról,
az vitán felül áll, hogy fõ és közvetlen kiváltó oka a
háború, ami ugyan évtizedek óta folyik Közel-Kele-
ten, de Szíriában és Irakban csak az elmúlt években

 A magyar–magyar széthúzás problémája a politi-
kai és társadalomtudományi diskurzusok sok évszá-
zados témája.

 A történelem során Magyarország geopolitikai
helyzetébõl következõen, a magyar társadalom
hosszú idõn keresztül kényszerült egymással össze-
egyeztethetetlen, élesen ellentétes érték-és érdekvá-
lasztásokra. Az ezek következményeként (is) kiala-
kult gyakran mesterséges, merev dichotómia-
rendszer (császári-törökös, kuruc-labanc, nemzeti-
liberális) a mai napig érezteti hatását.

 Annak ellenére, hogy a XIX. század során a nem-
zet eszmerendszerének megszületésekor, a reform-
korban a nemzeti és a szabadelvû gondolatok szo-
rosan összekapcsolódtak (sõt egymásból következ-
tek, hiszen a korábbi feudális társadalmi tagoltság-
gal szemben a nemzet fogalmába beletartozók mind-
annyian egyenlõ jogokkal bírtak), a nemzetek ébre-
désének korszaka szükségszerûen kitermelte a nem-
zeti eszme mellett az internacionalista, kozmopoli-
ta szellemi áramlatokat is.

 A nemzeti és a nemzetek fölötti szolidaritás me-
rev elválasztása a hazafi, nemzeti- illetve kozmopo-
lita, nemzetellenes ellentét megszilárdulásához ve-
zetett. E téves logika szerint a hazafi nem lehet egy-
ben világpolgár, a kozmopolita pedig nem létezhet
csak a nemzeti keretek között. A probléma okainak
elemzése, gyakran a párbeszéd színvonalát illetõen
is, hasonlóvá vált a kocsmai verekedések során em-
legetett: „Ki ütött elõször?” kérdéshez. A cikk kere-
teit ugyanakkor túlfeszítené annak körüljárása, hogy
a kialakult helyzetért mennyiben felelõs a balolda-
li, balliberális szellemi áramlatok nemzeti kérdések
iránt tapasztalható közömbössége, illetve a konzer-
vatív, vagy jobboldali eszmekör a nemzet képvise-
letének jogát privilegizálni kívánó szemlélete.

 Annak ellenére, hogy a magyar szellemtörténet-
ben a szociális és a nemzeti szolidaritás gyökerei azo-
nosak voltak, elég, ha az urbánus-népi háború dest-
ruktív, mesterséges szembenállásokat generáló,
máig ható romboló, negatív hatásaira gondolnunk.

 A XX. század súlyos történelmi kataklizmái tovább
mélyítették a kérlelhetetlennek látszó ellentéteket, a
traumák kibeszéletlensége pedig nagymértékben hoz-
zájárult a gyûlöletstruktúra továbbéléséhez.

 A magyar nemzeti karakter széthúzásra hajlamos-
ságát szintén gyakorta emlegetik. Ezt erõsítették a
Hugo Münsterberg nevével fémjelzett nemzet-

Köztársaság Bonntól Berlinig
25 évvel az egyesülés után újból felvetõdik Németország Európában betöltött szerepének a kérdése

karakterológiai irányzatok, melyek korszerûek vol-
tak a XIX. század végén, ma azonban nem csak el-
avultak, de olyan a fatalizmus irányába ható követ-
keztetéseket is megalapoznak, mint a széthúzás
problémájának azonosítása a fajtajellegbõl követke-
zõ, megváltoztathatatlan adottsággal.

 A XXI. század elején, az Európát és benne a ma-
gyarságot is érintõ globális kihívások: gazdasági vál-
ság, migrációs krízis, radikalizálódás stb., illetve az
azokra adott válaszok világosan megmutatták, hogy
a szupranacionális szolidaritásból következõ Európai
Egyesült Államok koncepciója nem képes felülírni a
nemzeti és nemzetek közötti szolidaritás társadalom-
szervezõ, érték-és demokrácia megõrzõ erejét.

 Ebben a helyzetben (is) egyrészt alapos felülbí-
rálásra szorul az alapvetõen a XIX. század eszmei
áramlatainak téves szembeállításából következõ, a
történelmi traumák által felerõsített ideológiai
szembenállás, másrészt elengedhetetlen a széthú-
zással szemben a nemzeti minimum, vagyis a párt-
állástól független közösségi összetartozás alapjai-
nak lefektetése.

Az eszmerendszerben gyökerezõ különbözõsége-
ket felnagyította és végletekig élezte a 2004. Decem-
ber 5-i állampolgársági népszavazás és az azt köve-
tõ esztendõk, amikoris a nemzetpolitikai párbeszéd-
nek egyetlen fóruma mûködött, a parlamenti dimen-
zióban a Kárpát-medencei Magyar Képviselõk Fóru-
ma, mely asztalhoz már a diaszpórában élõ képvise-
lõi is meghívást kaptak. Feladatának a napi politikai
szembenálláson túli stratégiaépítést tekintette.
Ugyanakkor e kérdések nyugvópontra helyezésére
csak 2010 után kerülhetett sor.

A határon túl élõ honfitársainkat érintõ néhány
alapvetõ kérdésben egyetértés alakult ki. Ilyen az
állampolgárság megadása, a választójog, illetõleg
az autonómia kérdése. Szükséges azonban egy
olyan átfogó,  a XXI. századi globális kihívásokra
távlatosan is válaszokat adni képes egységes nem-
zetpolitika megteremtése, amely a nemzet és an-
nak tagjai kitettségét, kiszolgáltatottságát minima-
lizálni képes.

Ehhez kell megteremtenünk elsõsorban a párbe-
széd készségét megalapozó azon fel- és beismerést a
politikai pártok részérõl, hogy van néhány olyan
alapvetõ nemzeti ügy, amelyben szükségképpeni az
együttes fellépés.

SZILI KATALIN – MILE BALÁZS

„Ki ütött elõször?”
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Határok nélkül

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Támogatási akciónk 2002. júniusi beindítása óta – ide értve az Õrség naptárunk révén átutalt adomá-

nyokat – a Bécsi Napló 2015/6. számában közzétett 87.215,43 euró (helyesbített) összeg 2016. január 20-ig
az alábbi hozzájárulásokkal növekedett:

A támogatások eddig befolyt teljes összege 90.144,43 euró.
Hálás köszönet mindazoknak, akik támogatásukkal lehetõvé teszik a Bécsi Magyar Otthon fenntartását, mely
a legkülönbözõbb rendezvények, társas összejövetelek mellett a „Bécsi Magyar Iskolának” is otthonul szolgál.

Mag. Hollós József elnök, Albert László fõtitkár,     Dr. Seidler Andrea pénztáros

További támogatások az alábbi bankfolyószámlára utalhatók át: P.S.K., A1010 Wien, Georg Coch-Paltz 1,
Bankleitzahl/Bankirányítószám 60000, Zentralverband Ungarischer Vereine und Organisationen in Österreich,
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Ellentétben sokakkal én a magyarságnak a 19. szá-
zad második felétõl különbözõ hullámokban történõ
kiáramlását a nagyvilágba mint kikerülhetetlen de
pozitív jelenséget ítélem meg (még nem is szólva ar-
ról, hogy soha senki sem beszél azokról a magyarok-
ról, akik visszatérnek Magyarországra, Erdélybe s a
Felvidékre). Csupán ugyanazt tesszük, amit minden
más nép tett és tesz, t.i. kivándorolni oda, ahol jobb
megélhetési lehetõségek adódnak. Miért csak az ango-
loknak, a németeknek, az olaszoknak, a spanyoloknak
vagy a lengyeleknek lehetne ezt tenniük s miért ne a
magyaroknak? A kivándorolt magyarok megteremtet-
ték a maguk magyar világát egy nem magyarok által
dominált világban. A mi hibánk inkább az volt, hogy
nem építettünk ki egy olyan ideológiát, amely a ma-
gyarság mai szóval ‘globális’ térnyerése szellemi alap-
jait megadta volna. Mi úgy gondolkodtunk, ahogy a
Szózat mondja: ‘A nagy világon ekívül nincsen számod-
ra hely, áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned s hal-
nod kell’.  Cs. Szabó László mondta ki egy a BBC-ben
elmondott beszédében a Hollandiai Mikes Kelemen
Kör ‘Nyugati Magyar Irodalom’ címû Tanulmányi Nap-
jainak a kapcsán a tabutörõ szavakat: ‘A nagyvilágon
ekívül is van számodra hely’. A mi létünk itt Nyugat-
Európában, de Ausztráliában, Dél-Amerikában, Észak-
Amerikában, szerte az egész világon a bizonyítéka an-
nak, hogy Cs. Szabó László szavai a valóságnak megfe-
lelnek, tehát igazak.

A mi hazánk a Kárpát-medence és a földgömb. Eh-
hez azonban szükséges, hogy a hazánk a fejünkben és
a szívünkben legyen és összetartsunk. Ehhez nekünk,
nyugat-európai magyaroknak kell a gondolati tartal-
mat nyújtanunk. Mi ugyanis itt élünk földrajzi közel-
ségben a Kárpát-medencéhez, de más országok polgá-
raiként, tehát nemzetileg kettõs élettérben. Ez napja-
inkban nagyon is ismert életforma. Ennek a kettõsség-
nek le kell vonnunk a stratégiai következményeit. In-
dividuálisan mozgó és mûködõ magyarok vagyunk,
akiknek mindent a fejükben kell hordozniuk és a ma-
guk és utódaik jövõjét individuálisan és közösségileg
történelmi távon kell szemlélniük és megteremteniük.
Ez nekünk létérdekünk. Külön kapcsolatteremtési csa-
torna. Magyarnak lenni és maradni nem védekezés,
hanem elõrelépõ támadás, extra lehetõségek felhasz-
nálása a magunk érdekében. A ‘Magyar Szellemi Haza’
a mi életterünk. Bárhol a világon.  A Diaszpóra a mi
életterünk, az egyetemes magyarság élettere.

Ehhez azonban szükséges, hogy stratégiai összetar-
tozás-tudatunk legyen, hogy tudjunk és akarjunk  szá-
mítani egymásra. Ennek az alapja a közös értéktudat,
a közös szellemi származástudat. Nyomatékosan hasz-
nálom a szellemi származástudat szót, mert ez nem
egyenlõ a biológiai származástudattal. Ez a történelem-
ben fejezõdik ki. Bennünket magyarokat a közös tör-
ténelmi tudat köt össze. Kik azok a történelmi szemé-
lyek, akikben önmagunkra ismerünk? Árpád apánk, az
árpádházi szentek, a Hunyadiak, Zrínyi Miklós, Bocs-
kai István, Bethlen Gábor, II. Rákóczi Ferenc, Széche-
nyi István, Berzsenyi Dániel, Petõfi Sándor, Arany Já-
nos, Deák Ferenc, a két Tisza, Ady Endre. Ebbõl a listá-
ból tiszta, hõsi, lovagias, idealisztikus de egyben rea-
lisztikus arc tûnik szemünk elé. Például Nagy Imrét
szerintem az igazolta 1956-ban a magyarság elõtt,
hogy annak a szellemi õsképnek az elemeit mutatta
fel, amely ezekben a személyekben is láthatóvá vált.
Õ nem kért magának kegyelmet. Ezzel is igazolta ön-
magát és nemzetét a történelem színe elõtt.

Merre megyünk?
A fentiekhez szeretnék hozzáfûzni egy kérdést: hová

megyünk? Merre kívánunk menni? A válaszom erre:
olyan helyzetbe, amelyben magyarok az egész világon
vezetõ emberi szolgáló szerepet töltenek be az emberi-
ségnek azon részében, ahova õket Isten állította s egy-
ben szolgálni a magyarságnak is. Ez a történelmi straté-
giai célmeghatározás hosszú távú stratégiát jelent.

Mi magyarok tehetséges emberek vagyunk. Ezt be
is bizonyítottuk a világ minden táján. Alig van olyan
egyetem, ahol nem lenne magyar tanerõ és/vagy ma-
gyar diák. A gazdasági  életben jelen vannak a magya-
rok minden szinten. A mûvészet különbözõ területein
ugyanez a helyzet. Mi egy olyan nép vagyunk, amely
az ideáljaiból és az ideáljaiért él. Ezek az ideálok álta-
lános emberi és nem szûk nemzeti ideálok. A mi sza-
badságharcaink általános emberi szabadságharcok
voltak, nem szûkkeblû nacionalista felkelések, nem
mások ellen, hanem az egyetemes szabadságért. A
magyar Aranybulla az Európai Kontinens elsõ, a világ
második ‘Magna Cartája’.  A Magyar Szent Korona or-
szágaiban mindenki megõrizte a maga nemzeti identi-
tását. Mi egy kis Európai Uniót tartottunk fenn, melyet
a Szent Korona Tan eszmei és a Kárpátok hegylánca
földrajzi egészben tartott egybe. Ezt tettük elvi, mond-
hatnám idealisztikus alkotmányjogi alapokon s ennek
az árát fizettük meg Trianonban, mert a 19. század
nyelv-nacionalizmusai ezt a megközelítést félretolták.

Egy szerb költõnõ mondta nekem egyszer: ‘Miklós,
most mondok neked valamit, amit soha senki neked
nem mond meg s amit Te soha tõlem mégegyszer nem
hallassz. Titeket magyarokat minden körülöttetek élõ
nép bámul és irigyel, mert nektek olyan kisugárzáso-

Stratégiai összetartozás-tudatunk
tok van, amely nekünk nincs és sose lesz. Ismétlem,
ezt soha senki nem fogja neked bevallani s te ezt tõ-
lem soha többé nem fogod hallani.’ Ennek része az,
amit egy holland impresszárió nekem ezzel a szóval
jelölt meg: ‘a magyar báj’.  Ha van ebben biológiai örök-
ség, akkor ez az. Bennünket nem érdekel, hogy a má-
sik embernek mi a vallása és mi a nemzetisége. Az a
fontos számunkra, hogy milyen ember. Így vagyunk
mi magától értetõdõen a született közvetítõk ember
és ember között és vezetõk bárhol a világon. Úgy
gondoljátok, hogy túlzok? Kétségtelenül. Nem minden-
ki felel meg ennek a képnek. Mindenki tudja azonban,
hogy alapjában véve a kép igaz s másokról ilyen álta-
lános képet festeni nehezebb mint magunkról.

Tehát a cél a magyarok aktív jelenléte szerte a vilá-
gon mindenütt, az élet minden síkján. Ennek a gondo-
latnak benne kell lennie minden magyar fejében. Nem
csupán  az a feladatunk, hogy ‘megtartsuk magyarsá-
gunkat’, hanem az, hogy mindenütt jelen legyünk a
világban s a labdát egymásnak adjuk tisztességes, em-
beri módon az egész emberiség és egyben a magunk
jól felfogott érdekében és javára.  Hogy történhetik ez
meg a diaszpórában? Mindenekelõtt úgy, hogy nyel-
veket tanulunk s tudatosan beépülünk más népek
kultúrvilágába e kultúrvilágok általános emberi érté-
kû kifejlesztésére s a magunk gazdagítására. Miközben
ezt tesszük, tudatában vagyunk annak, hogy magya-
rok vagyunk, mert a magyarság egyik alapjellege ép-
pen ez az ‘általános emberiértékûség’.  Aki ezt teszi, az
új lehetõségeket teremt, nem ‘a magyarságát adja fel’,
de rajta az a kötelesség nyugszik, hogy ne adja fel ma-
gyarságát. Tehát jelen kell lennünk azon országok éle-
tében, amelyekben élünk. A gazdasági, a kulturális és
az egyházi és a politikai életben. Egymást oda be kell
vinnünk. Ezt nem kell szégyelleni, hanem büszkének
kell lennünk arra, hogy mi erre képesek vagyunk. Erre
tesz bennünket képessé a bennünket szenvedéseink
tisztítótüzében megtisztító, más kultúrvilágokra min-
dig nyílt történelmünk.

Tanulni, tanulni, tanulni!
Mint magyarnak mindig a szellemi élvonalban kell

igyekezned helyet foglalni.
Ki kell építenünk közösségeinket a világ minden

sarkában, azokat egymással összekötni s ehhez meg-
teremteni az anyagi alapokat s ezért áldozatot hozni.
Nem Magyarországtól kell a támogatást várni, hanem
nekünk kell a jövendõben, kívülrõl, Magyarországot
támogatnunk. Nem megy ez most? Akkor mennie kell
a jövõben!

Milyen stratégiai vonalat kell követnünk? Mindenek-
elõtt tíz körömmel belekapaszkodni Magyarországba
s azt nem engedni el. Megõrizni azt szellemi bázisunk-
nak minden tekintetben. Aztán ott befektetni pénzün-
ket. Magyarország a magyaroké! De csak akkor, ha
abba pénzt teszünk. Közép-Európa felfejlõdik. Közép-
Európa pedig mindenekelõtt Magyarország, de mint
összetartozó egység: a Visegrádi államok. Reméljük,
hogy Szlovákia és Csehország magyar-ellenességüket
lassanként le tudják vetkõzni s megértik, hogy törté-
nelmünk leckéje az, hogy együtt dolgozzunk. Romá-
nia ebbõl a képbõl kilóg s mindig ki is fog lógni. Ott a
magyarság mindig egy keleti irányú blokkal áll szem-
ben: az orthodox román egyházzal, amely a valóság-
ban Románia tényleges központi politikai hatalmi szer-
vezete. Hasonló az eset Szerbiában is. Mi azonban
összekötõ erõ lehetünk a románok és a szerbek szá-
mára is Európával, s a valóságban azok is vagyunk.
Általában mi ezer éve megszoktuk, hogy a szomszéd
népek fejével is gondolkozzunk. Ezt még jobban kell
tennünk a jövendõben.

Tekintettel arra, hogy a magyarságot a diaszpórá-
ban az egyházak tartják meg, a magyar államnak meg
kell teremtenie a diaszpórában mûködõ egyházak tá-
mogatását, hogy fõállásban tevékenykedõ lelkészek
gondoskodhassanak a magyar csoportokról. Ehhez a
teológiai oktatásnak is hozzá kell járulnia. A lelkészek
természetes társadalmi összekötõ erõforrások. Nekik
is rendelkezniük kell azzal a ‘kettõs’ hozzáállással,
amelyrõl fentebb szóltam (azaz mind a magyar, mind
az illetõ ország társadalmi és kultúrvilágában való rész-
vétellel). Ideális lesz, ha amerikai és ausztráliai szüle-
tésû és neveltetésû lelkészek is szolgálnak magyarok
között mind a diaszpora-területeken, mind Magyaror-
szágon, mind pedig az utódállamokban. Az egyházak
állami támogatásának Magyarországon általában fenn
kell maradnia, sõt ki kell bõvülnie. Ez fontos egyete-
mes nemzeti, sõt általános emberi érdek, mert az egy-
ház egy erkölcsi test, amely létével az erkölcsi rendet
sugározza. Itt meg kell jegyezni, hogy a keresztyénség
általános emberi értékmértékkel mérve túlszárnyalha-
tatlan lévén az egyetemes aktív szeretet vallása. Min-
denkinek van szükségképpen vallása, amellyel elhe-
lyezi önmagát és azt a közösséget, amelyben él, a lét
egészében. A szeretet – az aktív tevékeny szeretet, nem
a szánalom! –, az ember kifejlésének, tehát az általa
létrehozott értékeknek a teremtõ ereje. Ez a keresz-
tyénség mint életteremtõ értékvilágnak központi ele-
me, motorja.

Tudnunk kell, hogy egy-egy nép gondolkodásbeli
egység. A francia Descartes deduktív racionális  mód-

ján gondolkodik, egy angol Locke induktív módján
gyakorlatilag, egy német Kant analitikus és Hegel min-
dent egészbe rendszerezõ módján. Nos nekünk is meg-
van ez a tipikusan magyar filozófiai gondolkodásrend-
szerünk a Kolozsvári Filozófiai Iskolában, Böhm Ká-
roly, Bartók György, Ravasz László, Kibédi Varga Sán-
dor gondolkodásában. Univerzális, tényszerû, rendsze-
res filozófia, amely nem vész el a részletekben, de a
lényegest megtartja. Magyar, mert rendszeres, ténysze-
rû  és kiegyensúlyozott mint a Szent Korona Tana,
amely minden tagjának megadja az õt megilletõ méltó
helyet. Ezt nekünk ismernünk kell. Ezáltal ismerjük
meg önmagunkat s helyezzük el magunkat a világ né-
pei között. A Mikes International honlapján mindez
megtalálható.

Be kell magunkat állítani arra, hogy a nemzet nem
csak nyelvében él. A nemzet közös érték- és önérték-
tudatban, közös történelem- és küldetéstudatában él.
Szükség van arra, hogy a világ minden nyelvén, amely-
ben magyarok vagy magyarok leszármazottai vagy
azokhoz magukat tartozónak tudó emberek élnek, ren-
delkezésre álljon egy magyar szövegtár, amelybõl fel
lehet olvasni a gyermekeknek este az ágyban magya-
rul vagy angolul vagy norvégul. Ezekben a szövegek-
ben a nemes, tiszta magyar keresztyén mentalitásnak
világosan jelen kell lennie. Mondhatnám: Magyar Bib-
lia. Mert ezek vagyunk mi. Ezt nagyon fontos követel-
ménynek, tehát feladatnak tartom a jövendõre. E szö-
vegekben benne kell lennie a tiszta, szent szellemvi-
lágért mindig harcra és azért magát bátran feláldozni
kész magyar történelmi tudatnak. Közülünk sokan a
magyar Szabadságharcnak köszönhetik ‘nyugati’ létü-
ket. A magyarság a szabadság népe.

A legfontosabb mindennek összegezéseként az,
hogy nekünk tudatosan elõre kell mennünk a világban
abban a meggyõzõdésben, hogy miénk a jövendõ. Fon-
tos, hogy a maximumot követeljük meg önmagunktól
minden területen. Ha magyar vagy, mindig duplán kell
túlteljesítened a normát. Ahol vagy, ott vezetõ funkci-
ót tölts be, annak tudatában, hogy arra képes vagy,
mert áttekinted a terepet, felül tudsz emelkedni az apró
részleteken s elõítélet nélkül tudsz embereket az õket
megilletõ helyen alkalmazni. Mi katonanép voltunk s
annak hasznát húzhatjuk a mindennapi életben is.

Sok mindent mondtam itt, amivel sokan nyilván
nem értenek egyet. Öntelt, buta magyarkodásnak le-
het ezt nevezni. Nos, úgy is beszélhettem volna, hogy
ezeket a gondolatokat nem hívom ki. Igen ám, de az

elmúlt 70 év alatt annyira kiirtották szántszándékkal
a magyarokból az önbecsülést, az önértéktudatot,
hogy úgy gondoltam, egy más hozzáállással is lehet a
magyar jövendõre tekinteni. Nõjjön ki csendesen de
valóságosan a diaszpórából egy ‘magyar hálózat’ az
egész világon, mindenütt. Jelenleg tele van a világ ‘Az
új Világrend’ amerikai stratégiai gondolatával! Ennek
az eredménye többek között a jelenlegi ‘menekült’-ára-
dat, ezt tudnunk kell. Nekem attól borsódzik a hátam,
de nekünk magyaroknak mindenre készen kell len-
nünk. Nekünk mindenhová be kell férkõznunk, min-
denütt aktívnak kell lennünk, mindenütt egymásnak
kell tudnunk adni a labdát de mindig az egyetemes
erkölcsi értékek, a szellem mértékei szerint, a szellem
egyetemes világa építése céljából. A realitás szüntelen
figyelemben tartásával. Ha nem ezt tesszük, akkor fan-
taszták vagyunk.  A keresztyénség ezt úgy nevezi: Az
Isten Országa Építése. A hagyomány szerint Szent Ist-
ván felajánlotta Magyarországot a Boldogasszonynak,
azaz  a magyarság feladatát az egyetemes szent szelle-
mi értékek megvalósításában határozta meg.  Ebben
az értelemben mondom: Magyarnak lenni küldetés!

Frankfurt, 2015. szeptember 12. A Nyugat-Európai Or-
szágos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) köz-
gyûlésén.

TÓTH MIKLÓS

 (Volksgruppen, 2016. január 7.) ÚJÉVI OPERETT

GÁLAESTTEL nyitotta meg idei rendezvénysoroza-
tát a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület
Õriszigeten. Vízkereszt napján az immár évek óta
hagyományosan megrendezett hangversenyen a
legismertebb magyar operett dallamok hangzot-
tak el. A magyar színmûvészek valamint az Õrsé-
gi Fantázia zenekar elõadására az õriszigeti köz-
ségterembe több, mint 160 vendég érkezett.

Az új év zenés köszöntése
Újévkezdõ koncert a Pázmáneumban. A

Collegium rektorának meghívására január 6-
án élvezhette a számos megjelent a Brassium
rézfuvós kvintett fellépését. A Magyar Álla-
mi Operaház zenészeibõl alakult együttes:
Nagy Csaba, Horváth Bence, Ambrus Károly,
Szabó Sándor és Székely Zsolt Fuvallatok a
reneszánsztól a jazzig címmel lépett fel nagy
sikerrel.

Az új évben jelentõsen bõvül a magyar nyel-
vû rádióadások ideje: vasárnapi Magyar Maga-
zin mûsorunk 2016. január 3-tól a megszokott
19:30 óra helyett már 19:04 órakor jelentkezik,
így csaknem egy órásra bõvül a színes magazin-
mûsor. A döntést Karlheinz Papst az ORF Bur-
genland igazgatója hozta meg.

Januártól több, illetve hosszabb riportokkal,
részletesebb tudósításokkal, több zenével, ren-
dezvénynaptárral jelentkezik szerkesztõségünk.
Igyekszünk mind a burgenlandi, mind a bécsi
egyesületek, szervezetek, egyházak munkájáról

ORF Burgenland:
JANUÁRTÓL EGYÓRÁS ADÁSIDÕ

beszámolni, de a kibõvített adásidõben a ter-
vek szerint lehetõségünk lesz portrékat is ké-
szíteni.

Amennyiben hallgatóink tudnak érdekes ese-
ményekrõl vagy személyekrõl, kérjük írják meg
szerkesztõségünknek. Ha több magyar örökzöld
slágert, magyar nótát, cigányzenét vagy éppen
mai modern számokat szeretnének hallgatni -
várjuk visszajelzésüket.

 Az elsõ, csaknem egy órás Magyar Magazin
2016. január 3-án, 19:04 órakor kezdõdött a
Radio Burgenland hullámhosszán.

A Pázmáneum is bekapcsolódott

December 8-án, Szeplõtelen Fogantatás ün-
nepén, a II. Vatikáni Zsinat befejezésének öt-
venedik évfordulóján a római Szent Péter-té-
ren bemutatott ünnepi szentmisével és a Szent
Péter-bazilika szent kapujának kivételes kitárá-
sával Ferenc pápa megnyitotta az irgalmasság
rendkívüli szentévét. Ugyanezen a napon a
Collegium Pázmáneum kápolnájának ajtaja is
szélesre tárult az ünnepi szentmise keretében,
amelyet Ausztria legkülönbözõbb vidékeirõl
hívek igen nagy száma tisztelt meg jelenlétével.
Az esemény különleges hangulatához jelentõs
mértékben hozzájárult a liturgikus zenei szol-
gálatot teljesítõ, Dombó Dániel vezette bécsi
magyar Cantus Arcis énekkar, amely Dobszay
László Szûz Mária miséje nõi kari mûvével tette
az alkalmat emelkedettebbé, ünnepélyesebbé.
Az irgalmasság szentéve 2016. november 20-ig,
Krisztus Király ünnepén zárul majd.

•

Balassi-mise Kismartonban

„Isten hozta, Isten fizesse és Isten, áldd meg
a magyart!” – ezekkel a szavakkal köszöntötte
Ägidius Zsifkovics horvát nemzetiségû kismar-
toni megyéspüspök december 20-án Kismarton-
ban a ferences templomba ünnepi lélekkel
összegyûlt magyarok sokaságát a kilencedik
Balassi-misén. A kismartoni magyar lelkipász-
tori szolgálat megalapításának ötödik és a ma-
gyar szentmisék újraindításának negyedik évfor-
dulóján Pál László püspöki helynök köszönetet
mondott az egyházmegye fõpásztorának e tör-
ténelmi jelentõségû kezdeményezésekért és
azok lankadatlan támogatásáért. A szentmisét
bemutató Kiss-Rigó László szeged-csanádi me-
gyés püspök megáldotta a Balassi-emlékkardo-
kat, Vencser László, az ausztriai idegen nyelvû
pasztoráció igazgatója és Varga János, a bécsi
Pázmáneum rektora pedig Balassi Bálint-emlék-
érmet vett át a kitüntetés alapítóitól: Molnár Pál
újságírótól és Rieger Tibor szobrászmûvésztõl.
A többszörösen jeles eseményt, a budapesti
Misztrál Együttes és a soproni Julianeum Ének-
kar zenei szolgálatával kísért szentmisét nagy-
számú, Magyarországról és Ausztriából érkezõ
vendég, a politikai és a kulturális közélet szá-
mos képviselõje is megtisztelte.

Ökumenikus istentisztelet Linzben

A január végi ökumenikus imahétre való ráhan-
golódásként Linzben is évrõl évre ökumenikus is-
tentiszteletet tartanak. A hagyomány szerint egyik
évben a katolikus, másik évben a református temp-
lomban gyûlnek össze a hívek és a protestáns gyü-
lekezetek tagjai, hogy a keresztények egységéért
fohászkodjanak. Idén január 10-én, vasárnap a
római katolikus Jó Pásztor- (Guter Hirte-) temp-
lomban Szabó Ernõ plébános és Nagy Károly tisz-
teletes vezetésével imádkoztak és elmélkedtek el
azon, hogy: „Ti vagytok a föld sója” (Mt 5,13) és
„Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14). Az is-
tentisztelet végén Varga Gabriella, a Petõfi Sán-
dor Program ösztöndíjasa köszönetet mondott a
magyar lelkészeknek a Felsõ-Ausztriában élõ ma-
gyarok nemzeti megmaradását szolgáló kulcsfon-
tosságú szerepvállalásukért.

•

Ausztriai lelkészek találkozója

Az ausztriai magyar és magyarul beszélõ lelki-
pásztorok évi egyszeri találkozóját tíz évvel
ezelõttig rendszeresen megszervezték Bécsben,
azután ez a hagyomány esztendõkön keresztül
szünetelt. Pál László kismartoni püspöki helynök
elevenítette fel újra, az erre való igény észlelése
és Vencser László, az ausztriai idegen nyelvû lel-
készségek igazgatójának biztatása nyomán. Négy
éve tehát ismét összejönnek Vízkereszt után az
Ausztriában mûködõ magyar és magyarul beszé-
lõ katolikus lelkészek és eltöltenek együtt két-
három, programokban gazdag, tartalmas napot.
A találkozó idén január 11-én kezdõdött a Szent
Márton-év jegyében Savaria szentjének szülõvá-
rosában, Szombathelyen, a Martineum Felnõtt-
képzõ Akadémián, ahol a Petõfi-ösztöndíjas Var-
ga Gabriella is méltatta a magyar lelkészek meg-
határozó szerepét az ausztriai magyarság meg-
maradásában. A papok a Szent Márton-temp-
lomban Veres András szombathelyi megyéspüs-
pök vezetésével ünnepi szentmisét mutattak be,
majd megtekintették a Szent Márton Látogató-
központot. Azután felkeresték a Brenner János
Kollégiumot, megszemlélték az Egyházmegyei
Könyvtárat és körüljártak a székesegyházban is.
A találkozó január 13-án Kismartonban a dóm
és a püspökség meglátogatásával fejezõdött be.

Varga Gabriella összeállítása

2016. január 20-án került megrendezésre az
Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek
Központi Szövetsége, az Ausztriai Magyar Ku-
tatóintézet és a Prof. Dr. Birtalan Iván elnökle-
tével mûködõ Semmelweis Orvosegyesület
együttmûködésével a „Kérem a következõt!”
elnevezésû orvosi elõadássorozat elsõ része. Az
elõadás fõcímét Dr. Bubó ihlette, aki mindig így
szólította a következõ pácienst. A Bécsi Magyar
Iskolában mostantól viszont minden hónapban
a következõ orvost és témát szólítjuk meg.

A jelenlegi elõadás alkalmával ASC. PROF. DR.
PAVONE-GYÖNGYÖSI MARIANN doktornõ jóvoltá-
ból szakmabeliek és laikusok is betekintést nyer-
hettek a szívizom regenerációjának titkaiba. Az
elõadás alapvetõen nem orvosoknak szólt; kö-
zérthetõ nyelven, és inkább az érdekességeket
hangsúlyozta a doktornõ.  A vastaps és a lelkes
kérdések természetesen nem maradtak el a be-
fejezéskor.

SEMMELWEIS ORVOSEGYESÜLET:

Hívjuk az érdeklõdõket
A Semmelweis Orvosegyesület korábban ha-

gyományosan rendezett hasonló jellegû esteket,
de akkoriban ez még zárt körben, csak szakma-
beliek részvételével történt. Ezt a szokást szeret-
nénk a jelenlegi kezdeményezéssel feleleveníte-
ni, immáron kinyitva a kört, így minden érdeklõ-
dõt szeretettel várunk a következõ, február 17-i
elõadásunkra, amelyet DR. BARTÓK MIKLÓS tart
majd Újabb eredmények az agykutatásban és
ezek hasznosítása a gyógyításban címmel.

Az Orvosi Egyesület a közeljövõben nem csak
a felvilágosító elõadássorozatát éleszti újra –
tervben van egy tanácsadó hotline kialakítása,
ahol szakmabeliek látják el ötletekkel a külön-
bözõ problémákra megoldást keresõ betelefo-
nálókat. Ezen kívül – terv szerint - egy adatbá-
zisból orvost és idõpontot is tudnának majd ja-
vasolni az érdeklõdõnek. Ez még azonban a jövõ
zenéje. Addig is – „Kérem a következõt!”

BEDÕCS KRISZTINA

CSIPKÓ László 10,00
ADORJÁN István 50,00
ANDREEWITCH Edit 15,00
ARÁNYI-ASCHNER György 15,00
BARKI Éva 4,00
BAZSÓ Ferenc 30,00
DI. BARNA József 50,00
DI. BEZZEGH Ferenc 20,00
Dr. CATOMIO István 30,00
CSÉBITS Ignác 40,00
CSONGVAI Mária 20,00
Univ. Prof. Dr. CSORDÁS Ádám100,00
CSÖRSZ Lajosné 10,00
CZIFRA János 30,00
CZINGRÁBER Aladár 100,00
Dr. DERÉKY Pál 10,00
Dr. DÉZSY József & Hanna 10,00
ENDRÉDI Barnabás & Irene 25,00
ÉRCZHEGYI István 20,00
FARKAS Walter Gerhard 20,00
FÁY Zsuzsa & Emese 20,00
DI. FÁBIÁN László 25,00
FODOR Mária 50,00
Dkfm. FORGÓ László 100,00
Dr. GÁLFFY István 20,00
GERZSENYI Enikõ 10,00
GOMBÁR Rozália 20,00
GUTHY László 10,00
GUZI Lajos 15,00
HOCHBAUM István Árpád 15,00
HORVÁTH Béla 15,00
HORVÁTH Csaba 20,00

HORVÁTH Mária 10,00
Dr. HUNYADI Péter 20,00
JÁMBOR László & családja 50,00
DI. Dr. JENEY József 50,00
KALTENEGGER Éva 20,00
KÁNTÁS István 100,00
KÁNTÁS János 30,00
Ing. KARSAY Péter 20,00
Mag. KAUTNY Endre 10,00
KEMENESI Ferenc 40,00
Dr. KLEIN  Éva 20,00
KOCSIS Béla & Brita 20,00
KOTTAN Zsuzsa 20,00
KRAETSCHMER Katalin 10,00
KRISTON Ferenc & Eveline 80,00
KULMANN Ernõ 20,00
LÁSZLÓ Zoltán 20,00
LAURINGER Vilmos 25,00
Mag. LÁZÁR-SAS Ilona Tünde 30,00
LISZKA Kristóf 50,00
MARTINY József 10,00
Dr. MARTON G. Mária 50,00
Dr. MIHÓCZY László 20,00
Ing. MILETITS György & Ingrid 20,00
Dr. NÉMETH Balázs 10,00
N. N. 20,00
N. N. 100,00
N. N. 15,00
NAGY Rudolf 20,00
NAGY Tibor & Mária 10,00
DI. NÉMETH Nándor 20,00
Dr. PALOTAI Tamás 50,00

Dr. PASSL Rainer & Mariana 30,00
PIROSKA Ferenc 15,00
Dr. PLATTHY György 50,00
PONGRÁCZ Vilmos 20,00
DI. PRIKLER Pál & Jolán 40,00
Mag. PUSZTAY Csaba 25,00
RAMMHARDTER Judit 30,00
REHÁK István 10,00
SÁNDOR I. O. C. 50,00
SCHENK Gabriella 20,00
SCHERMANN Rudolf 20,00
SIMONFFY Erika 10,00
SIMONFAY Mária 20,00
STRAUB Lujza 20,00
DI. SZABÓ Barna & Katalin 20,00
Mag. SZABÓ Ernõ 10,00
Dr. SZENTKERESZTY György 100,00
TARCSAY-SCHNEIDERBAUER Ida100,00
TERNECZKY … 50,00
TIMAFFI Emõke 30,00
Dr. TONCZÁR László 30,00
UDVARI Katalin 50,00
Dr. UMLAUFF Gyula 10,00
Mag. UNGER Géza 30,00
VADÁSZ Gábor 10,00
Dr. VADON Mária 50,00
VARGHA Tamás 20,00
VERESSNÉ Katalin 30,00
VISZKOkI Imre 10,00
WAGNER Ilona 20,00
ZACHAR Trude 20,00
Ing. ZIMICS Julia 30,00
Dr. ZIMICS Zsolt 30,00
összesen: 2.929,00

Új igazgató a BMTI élén
2015. szeptember 20-án foglalta el állomás-

helyét a Bécsi Magyar Történeti Intézet új igaz-
gatója, IFJ. DR. BERTÉNYI IVÁN. A Collegium
Hungaricum tudományos igazgató-helyettesi
posztját is betöltõ 40 éves történész Dr. habil.
Szabó Csaba utódaként három éven át látja el
tisztségét. Ifj. Bertényi Iván 1999 óta egyetemi
oktató: elõbb a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temen, majd 2009 óta az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Kara Mû-
velõdéstörténeti Tanszékén tanított. 2012/13-
ban egy tanévig az Indiana University vendég-
oktatója volt, majd hazatérése után a Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóintézete Történettudományi Intézetének
tudományos fõmunkatársaként is dolgozott. Ifj.
Bertényi Iván kutatási területe a dualista kor-
szak politika-, eszme- és mûvelõdéstörténete, így
nem meglepõ, hogy 1999-tõl kezdve számos al-
kalommal kutatott Bécsben különbözõ ösztön-
díjakkal, és több alkalommal tartott elõadáso-
kat magyarul és németül is. Ebbõl következik,
hogy új munkahelye, Bécs nem ismeretlen hely-
szín számára, és folytatja elõdje színvonalas
munkáját.

tette igen sokak számára elviselhetetlenné az életet.
Ukrajna esete azonban figyelmeztet, hogy a háború
szelleme nem halt ki Európában. Amikor még csak
viták voltak arról, hogy jó-e, ha a NATO kiterjed ke-
let felé, állandó érvem volt, hogy a senki földje so-
sem biztonságos, de egy NATO-tagot rendkívül koc-
kázatos lenne megtámadni, mert az súlyos válaszre-
akciót váltana ki, ami akár nukleáris háborúba tor-
kollhat. Ezért van szükség erõs NATO-ra, hiteles el-
rettentõ erõre, ezért minden józan magyar csak üd-
vözölheti, hogy az atlanti szövetség erõsíti jelenlét-
ét az új tagállamokban, hogy nálunk is hadgyakor-
latokra kerül sor, sõt egy NATO-parancsnokság föl-
állítása is napirenden van. Folyik persze egy lélekta-
ni hadjárat az Egyesült Államok, a NATO vezetõ ere-
je ellen, az Internetet és a média egy részét eláraszt-
ják a féligazságok és a hazugságok, könnyû hangula-
tot kelteni a „világcsendõr” szereptõl nagyon is hú-
zódozó szuperhatalom ellen. Éppen ezért lenne szük-
ség arra, hogy a magyar társadalom sokkal jobban
eligazodjon a világpolitika útvesztõjében.

A béke mellett a barátság olyan politikai jelszó,
amellyel sok visszaélés történt, de fontossága a kül-
politikában is elvitathatatlan. „Nem jó az embernek
egyedül lennie,” mondja az Úr Mózes elsõ könyvé-
ben, és ez áll az államokra is. Rendkívül félrevezetõ
volt a szélsõjobboldali író, Oláh György tétele, hogy
„egyedül vagyunk”. Igen nagy baj lenne, ha politika-
ilag és gazdaságilag egyedül maradnánk a hagyomá-
nyos és az új veszélyek közepette. A visegrádi együtt-
mûködéssel, majd a NATO- és az EU-tagsággal rend-
kívül erõs barátokra és szövetségesekre tettünk
szert; ez gazdaságunk számára a komoly pénzügyi
támogatás mellett ragyogó perspektívákat is kínál.
A határainkon kívül rekesztett magyarok távolról
sem kielégítõ helyzete miatt is mi más államoknál
jobban rászorulunk arra, hogy legyenek barátaink,
hogy magatartásunk egyértelmû és rokonszenves le-
gyen a külvilág elõtt. Érhetnek csalódások, kapha-
tunk meg nem érdemelt bírálatokat, de ha a jog és
az igazság (a kettõ nem azonos!) mellettünk van,
akkor hosszú távon sokat elérhetünk. A harag és a
türelmetlenség mindig rossz tanácsadó.

Noha a magát államnak nevezõ terrorista marta-
lóc-banda ábrándjaiban minden egykor Mohamed
próféta követõi által birtokolt terület (a mórok His-
pániájától a budai vilajetig, vagy még ezeken is túl,
Nagy Károly egykori birodalmáig) újbóli meghódí-

tása szerepel, ez olyan képtelenség, hogy még fog-
lalkozni sem érdemes vele. De fenyegeti Európát egy
lappangó invázió, nem is annyira az új népvándorlás
méretével, hanem saját gyöngeségünk, tehetetlensé-
günk révén, a politikai korrektségnek nevezett szel-
lemi és szóhasználati diktatúra túlsúlyra jutásával?

Nem kicsinylem le a nem-európai menekültek és
a könnyebb, jobb élet reményében szülõföldjüket
hátrahagyó tömegek által jelentett veszélyt. Nem is
a létszámukkal van a baj, hanem immár több évtize-
des tapasztalat, hogy nem tudnak, nem is akarnak
európaivá válni, sõt épp a már Európában született
utódok egy része volt képes a befogadó országban
gyilkos merényletekkel ártatlan emberek százainak
életét kioltani. Nem vigasz, hogy nálunk, Magyaror-
szágon egyelõre nincsenek muszlim gettók, nincse-
nek gyûlölettel eltelt betelepültek. De kerítéssel és
jogszabályokkal is csak ideig-óráig lehet távol tarta-
ni a már a schengeni övezetben tartózkodó  migrán-
sokat, hiszen nyugati és északi határunkon végképp
nem szeretnénk új Vasfüggönyt emelni, és még min-
den átkelõt megállítani sem akarjuk az útlevél ellen-
õrzése céljából. A gond, a baj minden európait érint,
és leküzdése is csak közös akarattal, közös dönté-
sekkel lehetséges.

Márai 1939-ben azzal a figyelmeztetéssel búcsú-
zott a háborúba masírozó Európától, hogy „Nekünk,
európaiaknak, közös dolgunk volt és van a földön
[…] Nekünk vezetni kellett volna a világot, példát
mutatni fajtáknak és nemzedékeknek. […]Minden
hatalom a miénk volt, hogy ez a földrész vezesse új
ezredév felé a világot: mit kezdettünk ezzel a hata-
lommal?” Ma is aktuálisak Márai szavai, de most nem
1939-et írunk, nincsenek a nagyhatalmak között iga-
zán súlyos érdekellentétek, az atomfegyver ma is
inkább a béke garanciája, mint a háború eszköze.
Márai csak remélte, hogy „az értelem és a szolidari-
tás ereje hatalmasabb, mint az ösztönök rémural-
ma,” ez ma széles körben vallott meggyõzõdés.
Márai, a magyar hazafi, azt is tudta, hogy „hû hazafi-
ak akkor vagyunk, ha mindazt, ami hazánk egyéni,
nemzeti sajátja és értéke, bele tudjuk illeszteni az
európai szolidaritás magasabb összhangjába.”

A rendszerváltozáskor majd minden gondolkodó
magyar egyetértett abban, hogy a Nyugathoz tarto-
zunk, és ezt kell megszilárdítani és intézményesíte-
ni. Ha ma jobban látjuk a Nyugat hibáit is, próbáljuk
azokat kijavítani. Egyedül nem fog sikerülni, de nem
vagyunk egyedül. JESZENSZKY GÉZA

Könyvújdonság 1956 60. évfordulójára
Magyarország 1956. Felkelés, forradalom és sza-
badságharc a megosztott Európában.
Válogatás Erich Lessing fotóiból. Bevezetõ ta-
nulmány: Michael Gehler egy. tanár. Innsbruck,
2015, 267 old. • E-Mail: buchverlag@tyrolia.at

Veszélyben a haza?

A Collegium Pázmáneum és a Mika Sándor
Egyesület közös szervezésében mutatták be de-
cember 12-én Bécsben dr. Balogh Margit törté-
nész Mindszenty József (1892–1975) címû, a né-
met nyelvû kiadás után novemberben magyarul
is megjelent, 1570 oldalas nagymonográfiáját.
A második világháborús magyar véráldozat
(1945) 70. évfordulós emlékéve keretében meg-
rendezett, érdeklõdõk igen nagy száma elõtt
megtartott vetítettképes elõadáson a hercegprí-
más életútjáról és kultuszáról a szerzõvel Isó
Gergely és Pál Zoltán történészek, a Mika Sán-
dor Egyesület egyháztörténeti és jelenkori szek-
ciójának tagjai beszélgettek. Ebben Balogh
Margit leszögezte: Mindszenty Józsefre nekünk,
utókornak, függetlenül attól, hogy milyen val-

Balogh Margit a Pázmáneumban is bemutatta

Mindszenty-nagymonográfiáját
lásúak vagyunk vagy hogy egyáltalán vallásosak
vagyunk-e vagy sem, úgy kell tekintenünk, mint
nemzeti történelmünk kiváló, jeles személyisé-
gére, aki a történelmi örökségünk része. Varga
János, a Pázmáneum rektora és a rendezvény
házigazdája szintén azt hangsúlyozta, hogy
Mindszenty József a huszadik század és a ma-
gyar történelem hõse, akinek a kitartásából
mindannyian tanulhatunk. A könyvbemutató
során a Magyar Zeneakadémián nemrég vég-
zett Takács Éva elõadómûvész, tanár nyújtott
át egy csokornyit a magyar katolikus népi vallá-
sosság legszebb énekeibõl. Az archaikus stílus-
ban elõadott mûvek s köztük a tekerõlanttal kí-
sért énekek különösen is illettek az este hangu-
latához és mélyen megérintették a közönséget.

Folytatás az 1. oldalról
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: FETES KATA

Genezis

Nem mindenki hiszi el, de tényleg az utolsó lépés le-
hetett – ha igaz: Védett mûemlékvédelmi területté nyil-
vánította a román kulturális minisztérium Verespatakot.
Az erdélyi településen mostantól nem lehet bányászati
tevékenységet folytatni, mondta Adrian Balteanu, a
miniszter mûemlékvédelmi tanácsadója. A település két
kilométeres övezetben bekerült az A kategóriájú, nem-
zeti fontosságúnak számító mûemlékek közé.

A mûemlékké nyilvánítás a ki tudja hányadik lépés
a kanadai Gabriel Resources több mint tizenöt éves
harcában, amelyben meg akarta szerezni a Veres-
patakon és környékén rejlõ mintegy 330 tonna arany
és 1600 tonna ezüst kitermelési engedélyét. A Rosia
Montana Gold Corporation (RMGC) kanadai–román
vegyesvállalat ciántechnológiával bányászta volna a
nemesfémeket. A beruházást számos román civil szer-
vezet, az ortodox egyház, a Román Tudományos Aka-
démia és Magyarország is ellenezte környezetvédelmi
aggályok miatt.

A bukaresti parlament 2014 júniusában elutasított
egy törvénytervezetet, amely elõsegítette volna a bá-
nyatervezetet, így a Victor Ponta vezette kormány nem
tudta valóra váltani a kanadaiaknak adott ígéretét.
Mindamellett számított szép „ciános” bevételekre.

Verespatak megmenekül
Felsõcsertésen illetve Rovina mellett is készülõdtek
ugyancsak kanadai cégek aranybányák megnyitására.
Pontán azonban már nem tudtak segíteni, mert köz-
ben nem csak az elnökválasztást veszítette el (Klaus
Johannis ellen), hanem miniszterelnöki posztját is.

Hogy a mostani Verespatak-döntés után még lehet-
e Romániában ciánnal dolgozni? A gyakran változó
román kormányok eddig is nagyon különbözõen ítél-
ték meg a sok devizát ígérõ terveket. Sokkal biztonsá-
gosabb lehetett volna a mûemlékvédelmi „nem”, ha
közös európai politikába lehetett volna ágyazni. Az
Európai Parlament ugyan hozott már egyszer egy ci-
ánellenes határozatot, de annak nincs kötelezõ hatá-
sa, mert a Brüsszeli EU-Bizottság döntéshozatala el-
akadt néhány tagállam ellenállásában.

Pedig akkor – 2010-ben – „gyilkos” érvekkel akar-
ták leállítani a ciános kitermelést. A magyar Fidesz és
az európai zöld-frakció közös célja volt a tiltással meg-
emlékezni a katasztrofális Tisza-mérgezésre annak ti-
zedik évfordulóján. 2000-ben, mint ismeretes, Nagy-
bánya mellett átszakadt az Aurul bányavállalat táro-
zója. Ezáltal mintegy 100 ezer köbméter cianidos zagy
ömlött a Lápos folyóba, onnan pedig a Szamosba és a
Tiszába, évekre kiirtva e vizekbõl minden életet. M. P.

Térségünk a 19. századtól nagyhatalmi tö-
rekvések színtere volt. Elõbb a német Mittel-
europa-tervek jegyében a negyedik világhata-
lommá válás részese s rövid ideig haszonélve-
zõje volt, mert az 1918. márciusi breszt-litovszki
békével egyfajta keleti német impérium jött
létre, amelynek javaiból az Osztrák–Magyar
Monarchia is részesült. A központi hatalmak
elsõ világháborús vereségével, majd az 1919–
1920. évi Párizs környéki békékkel, az Osztrák–
Magyar Monarchia felbomlásával és a kisan-
tant felügyelettel azonban a térség francia ér-
dekszférába került. Az igazságtalan békeszer-
zõdések pedig kódolták a második világhábo-
rút, illetve elvetették a revíziós törekvések
magját.

 Az 1929–1933. évi világgazdasági válság alatt
a németek piacuk tervezett megnyitásával meg-
kísérelték visszaszerezni a térséget, de a
weimari köztársaság kísérlete ekkor még bel-
politikailag a német mezõgazdaság ellenállá-
sa, külpolitikailag pedig a francia obstrukció
miatt meghiúsult. 1933-ban Hitler a gazdasági
megfontolások mellett a politikaiakat is elõny-
ben részesítette, s a térség az 1930-as évek vé-
gére gazdaságilag, politikailag és katonailag
teljesen német befolyás alá került; sõt végül
ezek az országok nyújtottak – a háború végén
kifizetetlen – áruhitelt az egész Európát ural-
ma alatt tartó náci Németországnak.

A második világháborús vereséggel a Német
Birodalom helyére a Szovjetunió nyomult be,

Közép-Európa új perspektívák elõtt?
amely az 1946–1947. évi párizsi békeszerzõdé-
sekben jóváhagyta az 1919–1920-as határoza-
tokat, s kétoldalú szerzõdésekkel magához kö-
tötte a térség országait. A szovjet módszerek
kényszerû másolása (szovjetizálás) a technikai,
politikai és kulturális veszteglés állapotába so-
dorta a térséget. Reformkezdeményezéseit ka-
tonailag elnyomták (1956, 1968, 1980), s Kö-
zép-Európa csak a Szovjetunió 1991. évi fel-
bomlása körül „került szabadlábra”, most már
szovjet tartozással.

Ebben a történelmi pillanatban senki sem
akadályozná meg, hogy Közép-Európa regio-
nális alegységként kialakítsa önmagát, csak-
hogy nagyhatalmi fenyegetés nélkül az erre
irányuló szándék elvesztette legfõbb ani-
mátorát, és a nosztalgikus múlt iránti vágy sem
mûködik olyan elevenen, mint valaha. Az it-
teni, szabadságukat végre élvezõ országok
kemény, de békés konkurenciaharcot vívnak
egymással, s szerves, kívánatos kapcsolódásuk
nehezen alakul.

Új reménységünk a visegrádi négyek – Cseh-
ország, Lengyelország, Magyarország és Szlo-
vákia – együttmûködése, amely soha sem volt
olyan erõs, mint most. A cseh, lengyel és a ma-
gyar uralkodó 1335-ben Visegrád várában ta-
lálkozott, hogy rendezzék ellentéteiket és ki-
jelöljenek egy Bécset elkerülõ kereskedelmi
utat. Együttmûködésüket a rendszerváltozás
után, magyar kezdeményezésre élesztették fel
(megállapodásukat 1991. február 15-én Viseg-

rádban írták alá), fõleg azért, hogy közösen
haladjanak az Európai Unió felé. De sokáig
botladoztak. 2009-ben még Nicolas Sarkozy
akkori francia elnök is beszólt nekik, hogy „kér-
déseket vethet fel”, ha a visegrádiak elõre
egyeztetgetnek maguk között, mintha õk soha
nem csinálnának ilyesmit a németekkel. Aztán
Varsót bevették a nagyok közé és inkább Ber-
linnel tartott, ráadásul a lengyelek megorrol-
tak Budapestre az oroszokkal szembeni enge-
dékenysége miatt. Most azonban a választások-
kal Lengyelországban is hasonló pártstruktú-
ra, a konzervatív-euroszkeptikus Jog és Igaz-
ságosság (PiS) került hatalomra, s együttmû-
ködésük így jóval reményteljesebb. Orbán Vik-
tor és Robert Fico még 2010-ben a kettõs ál-
lampolgársági törvény miatt csapott össze. A
csehek és a szlovákok idén februárban Auszt-
riával flörtölgettek, amely miatt egyesek már a
V4-ek vereségét emlegették.

Az európai migrációs válság felpörgésével
azonban a szervezet összezárt. Közösen küld-
tek határõröket és szakértõket Magyarország-
ra, Szlovéniába, valamint Görögországba.
Utóbbi az uniós politikusok között is elisme-
rést váltott ki, mert a nagyjából 1100 fõs igény
több mint negyedét, 300 embert õk négyen
ajánlották fel. Mindenki egyenlõen kiveszi a
részét, azaz Magyarország ugyanúgy 75 embert
küld, mint a közel 40 milliós lakosságú Len-
gyelország. A régóta tervezgetett visegrádi uni-
ós harccsoport szintén megkezdte mûködését,
s egy 3500 fõs V4-es kontingens felállításáról
terjednek hírek.

(Érdekesség, hogy Szlovákiában egy szocia-
lista párt egyedül, Csehországban pedig fõként
a liberálisokra támaszkodó koalícióban kormá-
nyoz, s ez mégsem zavarja az együttmûködést.
Robert Fico szlovák miniszterelnök bevándor-
lás-ellenes és muszlimokat kirekesztõ kijelen-
téseit saját pártcsaládjában is fejcsóválva fo-
gadták. Árulkodó volt a liberálisok budapesti
kongresszusának megnyitója is, ahol a cseh
pénzügyminiszter, Andrej Babiš a többiek ál-
tal hangoztatott szolidaritás helyett a határok
megvédésének fontosságát ismételgette, és
egyedül õ nem kritizálta a magyar kormányt.)
A vádat, hogy lépésükkel az EU „ellenzéki ki-
sebbségévé” válhatnak, simán vissza lehet uta-

Napjaink mindennapi tudata nem alaptala-
nul érezheti úgy, hogy egy kolosszálisra nõtt
hollywoodi-i film zajlik körülötte, amelyben
õt mintha kifejezetten meg akarnák tréfálni
vagy ugratni akarnák.

Az egyik oldalon érzékeli a globalizáció di-
namikáját, hatalmas sikertörténeteit, mind-
azokat a pozitív összetevõket, amelyek közül
számosat õ a maga mindennapi életében is
élvez és felhasznál. A másik oldalon szétesõ,
fragmentálódó politikai és szociális valóság-
gal találja magát szembe, amely az õ számára
is új beszorítottságot, s minél inkább érzéke-
li a társadalom egyre nyilvánvalóbban immár
a közvetlen túlélésre irányuló erõfeszítéseit,
annál gyakrabban ötlik fel benne, hogy ezek
a túlélési problémák már nemcsak a „többi-
ek”, de már az õ saját problémái is.

A homo globalisticus az egyik nap a civili-
záció középpontja, akinek kegyeiért a nagy
termelési rendszerek és a médiumok versen-
genek, a másik nap pária, akinek formális sza-
badságjogai jottányit sem akadályozzák meg
társadalmi lecsúszását vagy akár teljes társa-
dalmi megsemmisülését.

A globalizáció precedensnélküli új történel-
mi világhelyzet, amely érett formájában 1989-
cel, a létezõ szocializmus visszavonulásával
vette kezdetét.

Meglepõen állandó a globalizáció jelensé-
geit osztályozó viszonyítási rendszerek között
a modern mindennapi tudat, a közgondol-
kodás, az ideológia bonyolult jelenségköre.
Ha visszapillantunk, akár azt a meglepõ állí-
tást is tehetnénk, hogy e tudati állandók alig
változtak a globalizáció eddigi bõ két évtize-
de alatt.

Ami a modern mindennapi tudat alapvetõ
valóságfeldolgozó elveit illeti, az individua-
lista, antitotalitárius, a fogyasztói és a poszt-
modern alaporientációk szinte egyáltalán
nem változtak. Külön figyelem illetheti meg
a fogyasztói tudat erõs életképességét egy
olyan korszakban, amikor ugyan létezik bizo-
nyos stílusú tömegfogyasztás, de annak sem
kvantitatív nagyságrendje, sem szociális szét-
terülése nem közelíti meg a hatvanas-hetve-
nes évek valódi fogyasztói társadalmának di-
menzióit. Nem túlzás ezért a globalizációban
mûködõ mindennapi tudatot fogyasztás nél-
küli fogyasztói tudatnak nevezni. A globa-
lizáció jelenségvilága egyébként is sorozat-
ban produkálja azt a jelenséget, hogy a tu-
dat nem felel meg a létnek.

A hetvenes-nyolcvanas évek ú.n. posztmate-
rialista értékvilága is lényegében változatla-
nul tovább él a globalizáció elsõ két teljes év-
tizedében. De áthatja a szellemi világot és a
médiát a posztmodern gondolkodás sokféle
más vetülete is, a mindennapokban is érzé-
kelhetõ értékrelativizmus és virtualitás mel-

Globalizációnk tudata
– tudatunk globalizációja

lett uralkodik a posztmodern differenciagon-
dolkodás, nem kevésbé a másság fogalmának
posztmodern értelmezése is.

A posztmodern értékvilág jelenléte a globa-
lizáció mindennapi tudatában kiemelkedõ je-
lentõségû.

Módszertani okokból azért, mert a sajáto-
san posztmodern gondolkodás a gondolko-
dás történetének sajátos, addig soha uralom-
ra nem jutott szerkezeteiben munkál (diffe-
rencia-logika, dekonstruktivizmus), e szerke-
zetek esetében már az a kérdés is atipikus és
szofisztikált válaszokra szorul, hogy egy ilyen
gondolkodás egyáltalán szélesebb körben
gyökeret verhetett a mindennapi tudat felség-
területein.

Elcsodálkoztatóan állandó a viszonyok át-
fogó „lágyságá”-nak értelmezése is, az öröm-
entuziazmus, a boldogság-propaganda, a
„kalifornizmus”.

A „lágy” és a „kemény” valóságértelmezések
versenyébõl a valóság „lágy”, „soft” értelme-
zési variánsa egyértelmûen fölényben vannak.

Ha megpróbáljuk ezeket a nagy eszme-
áramlatokat és gondolkodási típusokat a ma-
guk eredeti korszakában magyarázni, bizo-
nyosra vehetjük, hogy az ipari társadalom
lassú visszaszorulásának termékei voltak.

Ha ebbõl a szemszögbõl tekintünk ezekre
az eszmeáramlatokra, érthetõvé válik, miért
az alapvetõen „soft” karakterisztikumok vál-
tak uralkodóvá bennük, hiszen ez a konkrét
szociológiai genezis éppen a „hard” társadal-
mi viszonyok visszaszorulásának szöveg-
összefüggése volt. Bonyolítja ezt a magyaráza-
tot a neomarxizmus problémaköre. A neo-
marxizmus fenntartotta az ipari társadalom
létének és fontosságának feltételét (emiatt a
„hard”-elemeket is), miközben a korábbi mar-
xizmushoz képest megindult egy „soft” tár-
sadalom és „soft” filozófia megalkotása felé.

Fél évszázaddal ezelõtt a létezõ szocializ-
mus bátor kritikusai kísérleteztek azzal a meg-
fogalmazással, hogy az a rendszer a „kollek-
tív felelõtlenség” birodalma, mert a hatalmas
hatalmi apparátusok kollektív döntéshozási
mechanizmusaiban megfoghatatlanná vált,
hogy valójában ki miért felel. Ugyanennek a
kollektív felelõtlenségnek az új változata raj-
zolódik ki a globalizáció egyes szintjeinek
eltérõ felelõsség-, kompetencia- és jogosítvány-
eloszlásában is.

Amíg az elsõ évtized elsõ felének végéig a
mindennapi tudat eltúlzottan „normális”-nak
tekintette a globális viszonyokat és nem gon-
dolkodott azok új, precedensnélküli termé-
szetén, 2008 után ugyanez a társadalmi köz-
vélekedés ugyanolyan eltúlzottan tekinti a
globalizációt természetellenesnek, önkényes-
nek, kiszámíthatatlannak.

KISS ENDRE

sítani, hiszen az EU jó féléves késéssel csak
odáig jutott a helyzet orvoslásában, amit Or-
bán Viktor 2015 tavaszán javasolt.

A menedékkérõk szétosztására (a „kvóták-
ra”) négyükbõl még csak hárman szavaztak
nemmel, mert Varsó inkább a németek vezette
többség mellé állt. Azonban az október végén
azonban a hatalomra került Jog és Igazságos-
ság (PiS) pártja szinte mindenben azonos vé-
leményen van Orbán Viktorral. A kisebbik
Közép-Európa (vagyis gyakorlatilag az egyko-
ri Osztrák–Magyar Monarchia néhány utódál-
lama) veszélyeztetése miatt a V4 betemette a
politikai árkokat, s ez így van rendjén. Polito-
lógusok most már régiós nemzetek szövetsé-
gét emlegetik, miszerint létre lehetne hozni a
Közép- és Kelet-európai Nemzetek Szövetsé-
gét, amelynek motorja a V4-ek csoportja le-
hetne, ezen belül elsõsorban Magyarország és
Lengyelország, rajtuk kívül Szlovénia és Hor-
vátország, valamint a balti államok. Felvetõ-
dött olyan délkelet-európai (balkáni), keresz-
tény országok feltételes csatlakozása is a szö-
vetséghez, amelyek az EU tagjai, vagy oda igye-
keznek: Szerbia, Montenegró, Románia és Bul-
gária. A V4-ek mindinkább egyeztetik politi-
kájukat. Az összefogás eredményeirõl majd a
jövõ dönt.

NÉMETH ISTVÁN

Menekültválságról, éghajlatváltozásról, ter-
rorfenyegetésrõl egyeztetnek a politikai és az
üzleti élet döntéshozói. A 40. Davos-i Világ-
gazdasági Fórum résztvevõi a világgazdaságot
fenyegetõ legnagyobb problémákra keresnek
megoldásokat. A négynapos találkozón több,
mint 2500 meghívott vesz részt, 100 országból,
1500 üzleti vezetõ és 40 állam- és kormányfõ.
A találkozó keretében 250 ülést és workshopot
tartanak. Szóba került a koreai egyesítés kér-
dése is. Törékeny uniós egység, csökkent ver-
senyképesség, kevés innováció és új technoló-
gia – viszont annál több menekült – az Unió
jövõje veszélyeztetett, az EU kétségbeesett ál-
lapotba került.  Aki ilyet mond, hogy unalmas
a Földön élni – Gogol e mondását gyakran idé-
zik az oroszok – az nem a Földön jár! Talán mi
sem, amikor ezekben a súlyos idõkben a köny-
vek felé fordulunk.

Pótcselekvés-e, a valóságtól való elfordulás-
e a hatalom e nagy játszmájának idején köny-
vekben elmerülni, olvasni, gondolkodni? Is-
merd meg függéseidet! Máté Gábor, a világ-
hírû pszichiáter Vancouverben él. Egyik híres-
sé vált könyve a Sóvárgás démona. A szenve-
délybetegség gyermekkorban alakul ki. Kere-
si a választ: mi bajunk az életünkkel és politi-
kusainkkal, hogy önmérgezéssel próbálunk
enyhülést találni? Szabaduljunk fel az érzel-
meinket és viselkedésünket uraló erõk alól!
A mostani népvándorlás? Az addikció, füg-
gõség a szorongás egyik tünete. Egy üzenet,
mely olyan állapotról beszél, amelyet feltét-
lenül meg kell értenünk: Breaking down the
wall of silence. Csehov írja a Párbajban, hogy
az igazság keresése közben az emberek ket-
tõt lépnek elõre és egyet hátra. Az élet szen-
vedései, fájdalmai, küzdelmei visszanyomják,
az igazság után való szomjúság és makacsság
elõre viszi õket. Ki tudja, talán végül elérjük
az igazságot. Az addikt személy akkor sem
hagy fel a káros szer használatával, ha egyér-
telmû bizonyítékok igazolják annak egészség-
károsító hatását. Az addikció jelei a kénysze-
resség, az ellenõrzés elégtelensége, a zavart-
ság, az ingerlékenység, a visszaesések és a

szenvedés. Kierkegaard, a nagy dán filozófus
szerint az ember élete egymástól független,
transzcendens pillanatok sorozata. Az egyéni
élet állapotról állapotra való mozgásban ha-
lad. A szorongásból ugrásszerûen tör fel a fé-
lelem és reszketés. A szorongással énhasadás
jár. Az énhasadás problémája számos lélek-
tani paradigma vezérmotívuma. A migráns-
hullámmal valami törés – ahogy Bálint Mihály
mondja – õstörés keletkezet bennünk, amit ki
kell javítani.

Sóvárgás és szorongás összefügg egymással.
Az EU kétségbeesett állapotba került. Kitõl
függünk és mitõl, miért szorongunk? Nehéz
idõket élünk. A világ népessége és adóssága
nõtt. Emberek millióit szállítják Európába.
Más kulturális és társadalmi környezetbõl, más
beállítottsággal, tõlünk különbözõ értékrend-
del, vallással. Vihar elõtti csend van. Megol-
dás csak akkor lesz, ha nem a tüneteket kezel-
jük, hanem a problémák mélyére nézünk. A
probléma egyik megnyilvánulási formája min-
dennap használt és mégsem eléggé ismert esz-
közünk: a Pénz. Mi van a pénzzel? És fõleg mi
lesz a pénzzel? Bevezetik nemsokára a pénz-
nélküli fizetõrendszert? Életünk mûködtetésé-
hez szükség van a bankokra ugyanúgy, mint az
egyéb szolgáltatásokra. Úgy tûnik, hogy a ban-
kok adott esetben szinte élet-halál, és egyre
gyakrabban nemzetek urai. Tudunk ezen vál-
toztatni, vagy minden marad? Jó hír, hogy tud-
nánk. A jól mûködõ funkciókat megtartjuk, a
rosszul mûködõket kiigazítjuk. Ehhez azonban
ismerni kell a rendszer mûködését, amelyre az
embereket ritkán tanítják meg. A Van megol-
dás c. könyv, amely nemrég jelent meg magán-
kiadásban Magyarországon, ezt a hiányt pótol-
ja. Bill Still, ismert amerikai gazdasági újság-
író a pénz és a mai bankrendszer kialakulásá-
nak történetét követve fedi fel az annak gyö-
kereiben levõ hibákat. Bepillanthatunk a füg-
göny mögé, és megérthetjük az olykor remény-
telenül bonyolultnak beállított folyamatokat.
E mûben a szerzõ megoldást is kínál. 2009-ben
jelent meg Amerikában, 2015-ben magyarul.

RAVASZ ÁKOS

Van megoldás?

Vajon mi az  a láthatatlan  erõ,  amely összeköti a
hajdani Monarchia városait? Mitõl érzi magát nagyon
hasonlóan az ember Prágában, Zágrábban, Budapes-
ten vagy éppen Bécsben? Milyen mélyen kell megmár-
tózni  a kultúrában ahhoz, hogy kívülállóként is ráérez-
zünk erre a közösségre?

A Berlini Humboldt Egyetem  magyar irodalom- és
kultúra szakos diákjaiként a DAAD által támogatott
CENTRÁL-projekt keretében  lehetõséget kaptunk arra,
hogy Bécsbe mehessünk, s a saját bõrünkön tapasztal-
juk meg, tanulmányaink során sikerült-e gyökeret
eresztenünk ebben a kulturális közösségben. A több
lépcsõben megvalósítandó csereprogram keretében
varsói, prágai, bécsi és budapesti hungarológus hall-
gatók látogatják meg egymást, keresik fel az egyetemi
városaik magyar vonatkozású látnivalóit, kutatják a
hasonlóságokat és különbségeket, ismerkednek a part-
nertanszékek  oktatási kínálatával, sajátosságaival.
Mindeközben kialakulnak személyes kapcsolatok is.

Öt fõs diákcsoportunk Bécsbe érkezve egyik régi di-
áktársunk fogadott, aki  Berlinben megkezdett tanulmá-
nyait Bécsben folytatta; a berlini nyelvtanárnõnk, aki a
csoport nemzetközi jellegét erõsítendõ   még egy udinei
nyelvészkollégát is magával hozott. Ezzel nagyrészt biz-
tosítva volt a magyar mint közvetítõ nyelv használata.

Kedd reggeli úticélunk a Bécsi Collegium Hungaricum
volt, ahol Bertényi Iván történész vezetésével megismer-
kedtünk az Intézet profiljával. A hajóra emlékeztetõ
épület kiállítótermében  megnéztük a Semmelweis Ig-
nác tiszteletére rendezett kiállítást.  Létrehozójuk - egy
fiatal mûvészekbõl  álló   alkotócsoport - rendhagyó
módon mutatta be az „anyák megmentõjét”. Tragikus
pályafutásából az élet tiszteletét, továbbvitelét emelték
ki.  Kedden délután a bécsi egyetem Finnugor Tanszé-

kének vendégei voltunk.  Itt Seidler Andrea professzor-
asszony és Csire Márta tanárnõ tájékoztattak minket az
itt folyó tevékenységrõl.   Vendéglátóink  mindent meg-
mutattak, minden kérdésünkre válaszoltak, segítettek
a további útiterv összeállításában. Meghívást kaptunk
az órákra is, mellyel rögtön éltünk is: a gazdag kínálat-
ból a Kádár-korszak  Underground mozgalmát bemuta-
tó kurzus egy elõadására mentünk be. Szerdán  Deák
Ernõ vezetett végig minket  Bécs Habsburg emlékein.

Nagyon érdekes és tanulságos  volt hospitálásunk
a bécsi magyar iskolában. Együtt örültünk a gyerekek-
kel, amikor kiderült:  ugyanolyan módszerekkel tanul-
nak, mint mi a berlini egyetemen, s nagyjából  azonos
szinten is vagyunk.

 Este különleges élményben volt részünk: személye-
sen is találkozhattunk  Dragoman György íróval. Új
regtényének – Máglya – megjelenését alig egy hónap-
pal követte a német fordítás (Scheiterhaufen), s a fel-
olvasáson  a regény  azonos részletei hangzottak el
magyarul és németül. A kamaszlány szájába adott tör-
ténet, az élõbeszédszerû, sajátos nyelvezetû narratíva
lebilincselte a hallgatókat. A magyar és a német nyelv
akusztikus különbsége egészen nyilvánvalóvá vált a
felolvasás során.

 A Literaturhaus programja után egy barátságos, fi-
atalos kocsma-kávézóban folytattuk a beszélgetést a
bécsi magyar szakosokkal.

A programból nem hiányzott a múzeumlátogatás, a
séta, a színház, az opera sem. Azt hiszem, jócskán kiél-
veztük a Bécs nyújtotta lehetõségeket.

Nagyon örültünk, hogy mindenki tárt karokkal fo-
gadott, sõt, befogadott minket.

 Viszontlátásra Berlinben!
LISA JURA – HEGEDÛS RITA

Budapest–Bécs–Berlin

Ausztriában a képzés- és tudományos-újságírás képvi-
selõi az „Év tudósa 2015” címet Wolfgang Neubauer ré-
gésznek, a Ludwig Boltzmann Intézet vezetõjének ítélték.
A kitüntetést a Concordia Sajtóklubban Bécsben adták át.

Az 52 éves archeológus és informatikus csapatával
az utóbbi években újjászervezte és tovább fejlesztette a
„régészet ásó nélkül” programot. Ez a földfelszín alatti
régészeti értékek feltárására szolgáló magnetométerrel
ellátott földradar. A kutatók az ásatások megkezdése
elõtt már pontos képet kaphatnak arról, hogy a feltá-
rásra váró területen milyen mélységben, mit találnak.

Neubauernek és csapatának ezzel a készülékkel sike-
rült felderítenie az Alsó-ausztriai Carnuntum római kori
gladiátor-iskolájának maradványait. Ezt követõen egy
viking-vezértelepet Norvégiában és a Stonehenge körül
egy kör formájú neolitikus területet az úgy nevezett
„Woodhenge”-t. Neubauernek köszönhetõ, hogy meg-
találtak egy hatalmas kõ emlékmûvet a Durrington
Walls kökori falai alatt.

Wolfgang Neubauer filozófiája: „a kutatások finan-
szírozása közpénzbõl történik, ezért az embereket min-
denrõl informálni kell”.

AZ ÉV TUDÓSA

Gratulálunk. Akik ismerünk, akik ismerjük munká-
dat, büszkék vagyunk Rád és egy kicsit saját magunk-
ra is, hogy ismerünk, hogy ismerhetünk.

Nagyon jó érzés, olyan zeneszerzõt, olyan zenemû-
vészt, olyan zene oktatót ismerni, aki annyira hírneves,
mint Erõd Iván, akinek a neve megmarad a zenevilág
nagy könyveiben. Már 15 éves korában volt elõadni
valója, alig két évre rá, 1958-ban és immár Ausztriában,
megszólalt az 1. szonátája. Az elsõ szólóhangversenyét
1960-ban, 24 évesen, tapsolhatta meg a hallgatóság.
Ekkor már a saját útjába vágta bele magát, nem pártolt
se ide se oda, megkereste magának azt, amiben saját
magára talált. Évtizedes kreativítása nem csak  vidám-
ságot felváltó csintalanságot, hanem szomorúságot fel-
váltó mély komolyságot is eredményezett. A háttérben
– hol itt, hol ott – feltûnik a magyar népzene hagyomá-
nya, elsõsorban a Bartók és Kodály mûveire emlékezte-
tõ befolyás, az elõtérben pedig csaknem minden meg-
található, a tizenkétfokúságtól kezdve a hagyományos

klasszikus zenéig. De csak kihallható az egyéniség, a
sajátosság, az „erõdiség” is. Erõsen dominál az emberi
hang, sokszor azt veszi észre az ember, mintha a meg-
szólaló hangszer emberi hangot adna magából, olyan
emberi sorsot, olyan embert alkotva, aki szenved, aki
szomorú vagy aki derûs és vidám. Õ a mi Erõd Ivánunk.
Akit mindig is érdekelt az emberi sors, az õt körülvevõ
társadalom, annak múltja és jövõje. Operáiban, dalai-
ban még közvetlenebbül vesszük észre ezt az emberrel,
az emberséggel való törõdést, hiszen emberi hang tud-
ja a legjobban visszaadni azt, amit Erõd Iván érez és
gondol. 65 éven át zeneszerzés, zenejátszás, zeneokta-
tás, végtelen kreativítás, tenniakarás, kutatás és útke-
resés. Nekünk is tette és – hála Isten -  még mindig teszi,
nekünk, az embereknek, és mi látjuk, érezzük, hogy Iván
szeret minket.

Kedves Iván, gratulálunk, és tudd: mi is szeretünk
Téged, és köszönjük, hogy vagy és alkotsz. Ad multos
annos! HOLLÓS JÓZSEF

Erõd Iván 80 éves

Saría-kontó az osztrák BAWAG-nál
Február elejétõl az osztrák BAWAG-bank saría kom-

patibilis számlavezetést ajánl fel ügyfeleinek. Ezzel a
kísérleti projekttel akar a bank Ausztriában is létrehoz-
ni iszlámvallási törvényeknek megfelelõ bankrend-
szert.

 Az Ausztriában élõ 600 ezer fõnyi török és boszniai
mohamedánok közösségét akarja a BAWAG saját üz-
letfelei közé csábítani. Az iszlám bankügylet a világon
rohamosan terjedõ üzletforma.

Az AMANA (bizalom) névre hallgató kontóformát
használó nem ad és nem kap kamatot. A számlaveze-
tésért az ügyfél havonta, a variációtól függõen, 4,90
vagy 11,90 és akár 34,90 eurót fizet. Ebben benne van
a bankkártya használati díja is. Az ügyfél ebben a bank-
formában hitelt nem vehet fel, de a számlájának kere-
tét, havi bevételének megfelelõ összegig átlépheti.

A Bawag PSK fõrészvényese, az amerikai Cerberus-
Fonds a világon több helyen, más érdekeltségeinél is
bevezettette már ezt a számlavezetési formát. Ausztri-
ában a próbaüzemeltetés február 4-én indul, egyelõre
3 bécsi BAWAG-bankban.

Nõvé változtatott böngészõk
Nöi alakban képzelte el Mike Roshuk fotós a Google

Chrome, Internet Explorer, Firefox, Netscape Navi-
gator, Opera és Safari böngészõket.

Az alakok megtestesítik azt az általa elképzelt for-
mát, amit a böngészõk neve számára jelent. Míg a
Google Chrome nõ alakja egy ezüstszínû modern fém
alak, az Opera egy bíborba öltöztetett díva, a Firefox
lángokkal borított rohanó ördöglány. A Safari egy azo-
nos nevû túrára kész fiatal Éva. Az Internet Explorer
csinos munkára kész szerelõnõ, a Netscape Navigator
pedig egy neglizsés álomhajós.

A fotós ötleteit közreadja a weboldalán. A böngé-
szõk eddig még nem tértek át az általa javasolt jelké-
pekre, de szerinte reális ennek az esélye.

Androidokon támad az új trójai
Aki pornót nézeget az android telefonján bekaphat-

ja a SlemBunkot. Az új androidos trójai, kifosztja az
online bankolókat.  Erre jöttek rá a FireEye kutatói és
be is azonosították a trójai vírust.

A SlemBunk a mobilra települ és figyeli a mûvelete-
ket. Tevékenysége akkor indul, ha a telefon tulajdo-
nosa bankkal lép kapcsolatba. Ekkor kidob egy hamis
felhasználói felületet, ezen keresztül lehívja a jelsza-
vakat és utána más bizalmas információkat is.

A trójai vírus megjelenése óta folyamatosan fejlõ-
dik. Már több mint harminc bank és két fizetési szol-
gáltatás felületét tudja utánozni. Aki pornóoldalt bön-
gészik kap egy üzenetet, hogy a videó lejátszásához
frissítse Flash Playerét. Ehhez egy androidos alkal-
mazáscsomagot kell letöltenie, ami egyszerûen át-
megy a beépített vírusölõ rendszeren. A telefonon
létre hoz egy átmeneti APK-t, amely dinamikusan
betöltõdik a memóriába. Ez eddig még nem káros, de
ebben van egy rutin, ami letölti az utolsó, kártékony
kódot.

Jelentõsen megnehezíti a vírus felderítését a három
fokozat. A letöltõ az aktív rész törlése után újra letölti
a kódot. A SlemBunk fejlesztõi várhatóan még sok kel-
lemetlen meglepetést okoznak az androidok haszná-
lóinak.

 

Üvegpadlós függõhíd
A kínai Hunan tartományban levõ Csangcsiacsie

nemzeti parkban készült el a legmagasabban húzódó
és leghosszabb üvegpadlós függõhíd szerkezete.

 A híd a 400 méteres mélységû “kínai Grand Ca-
nyon” felett húzódik. 430 méter hosszú és 6 méter szé-
les.  A két szikla között feszülõ hidat 2016. május else-
jén nyitják majd meg a nagyközönség számára.

A park üzemeltetéséért felelõs szakember Csen Cse-
tung elmondta, hogy a hídszerkezetet csaknem száz biz-
tonsági tesztnek vetették már alá. Arról akartak meg-
gyõzõdni, hogy kibírja-e majd 800 ember súlyát. Tesz-
teket végeztek annak megállapítására is, hogy bírja-e a
széllökéseket, a földrengést és a hõmérsékletváltozást.
A híd megépítése közel 250 millió jüanba került.

A híd tervezésének vezetõje az izraeli mérnök Haim
Dotan. Õ tervezte a 2010-es sanghaji expón lévõ izra-
eli pavilont is.

Daisybell
A lavinaveszély megelõzésének perfekt módszere,

a helikopterrõl leengedhetõ és irányítottan robbantó
Daisybell harang.

A sípályák és hegyi települések felett függõ veszé-
lyes hófalak legörgetésére használható. A 390 kg-os
harangon kívül 2 gázpalack van; ezek a gyújtáshoz
szükséges oxigént és hidrogént tartalmazzák. Az egész
komplex egy 15-30 m hosszú drótkötéllel, 5-10 m-re a
hófal fölé irányítható és a két folyékony gáz szelepe-
ken keresztül történõ elegyítésével kialakított detoná-
ció hatására indul meg az irányított lavina.

A gyújtás rádióhullámok segítségével történik biz-
tonságos távolságból, a helikopterbõl. A robbanásnak
nincs a helikopterre nézve semmiféle kihatása. Sem
rázkódás, sem vibráció nem alakul ki. A robbantás,
azaz gyújtás 5 másodpercig tart és 10 másodperc múl-
va megismételhetõ. A tartályok tartalma nagyságuk-
tól függõen, 50-65 gyújtásra elegendõ. A harangból
távozó légnyomás 300 mbar sebessége pedig 2200 m/
s. A rendszer -30°C és + 40°C között biztonságosan
üzemeltethetõ.

Különleges trópusi fa
A mirtuszfélék családjába tartozó örökzöld trópusi fa

a Jabuticaba vagy Aborele szõlõ (Myrciaria cauliflora).
Csak az Amazonas mentén él. Legelterjedtebb Bra-

zília délkeleti részén, Északkelet-Argentínában és Pa-
raguayban. Több néven is ismert, de általában brazil
szõlõfa vagy aborele szõlõként emlegetik.

A Jabuticaba fa termése Dél-Amerika egyik legérde-
kesebb gyümölcse. Különlegessége, hogy virágai és így
gyümölcsei is a törzsén nõnek. A trópusok leglátványo-
sabb gyümölcsfái közé tartozik, törzsét virágzás és érés
idején a gyökerektõl egészen a koronáig  virágok, majd
gyümölcsök borítják.

Bogyói gyorsan fejlõdnek 3-4 cm-es nagyságra. Érés
közben mélyzöld színrõl lilás feketére váltanak. A ter-
més kb. szilva nagyságú, fanyar ízû. Szívesen fogyaszt-
ják nyersen, de készítenek belõle lekvárt, üdítõitalt és
bort is. A gyümölcs héjából készített fõzet többféle
betegség kezelésére alkalmas. Antioxidáns, gyulladás-
csökkentõ és rákellenes vegyületeket is tartalmaz.
Gyorsan erjed, ezért szállításra nem alkalmas. Termõ-
helyén fogyasztják.

Három Nap egyszerre az égen
Ez év elején egyik reggel ritka légköri jelenséget figyel-

hettek meg az oroszországi Szentpétervár lakói.  Egyszer-
re három nap ragyogott a város feletti égen.

 A melléknapnak parheliának, nevezett jelenség lénye-
ge, hogy a napkorong mellett két oldalon egy-egy fényes
folt bukkan fel, azt a látszatot keltve, mintha három Nap
lenne az égen. A levegõben lévõ jégkristályokon megtö-
rik a fény és ez okozza a különleges jelenséget.

A parhelia elsõsorban magasan lévõ fátyolfelhõkön
alakul ki. Létre jöhet nagyon ritkán rendkívül hideg
napokon, a gyémántporon is. Ez a neve az alacsony
légkörben elhelyezkedõ jégkristályoknak. Ha a nap-
sugarak a kristályokat érik, azok prizmaként 22 fok-
kal eltérítik a Nap fényét. Ezért a melléknapok általá-
ban a napkoronghoz viszonyítva 22 fok távolságra
helyezkednek el.

Szentpétervár lakói tömegével fotózták és osztották
meg a jelenséget, közösségi oldalakon.

nature
Gyümölcsök méregdrágán
Tokió elit negyedében hívja fel magára a figyelmet

a Sembikiya Fruit Parlor nevû üzlet. Elsõ látásra ék-
szerboltnak tûnik a kifogástalan igényességgel beren-
dezett bolt.

Azok a gazdag tokióiak járnak ide vásárolni, akik
különleges, illetve „tökéletes” gyümölcsöt szeretnének.
A különlegességeket elsõsorban luxusrendezvényeken
vagy üzleti találkozókon tálalják fel. Egyre gyakrabban
rendelnek belõlük nagyszabású esküvõkre is.
Egy Senkai-ichi azaz “a világ legtökéletesebb almá-
ja “2.100 JJ/db kerül.= 16,45 Euro
Egy szögletes dinnye, 21.000 JJ = 164,50 Euro
12 szem eper 6.825 JJ = 53,47 Euro
Egy csomag tökéletes cseresznye 15.750 JJ = 123,40 Euro
Egy fürt szõlõ 6.300 JJ = 49,36 Euro
Densuke görögdinnye 12.600 JJ. = 98,72 Euro Évente
csupán 100 ilyen görögdinnyét termesztenek.
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The Economist 2015. novemberi különszáma
(World in 2016) az idén is 81 országban elemezte
a várható gazdasági és politikai fejleményeket.
Ebben hazánk és szomszédjainak helyzetét is –
kiértékelték, Szerbia kivételével.

Világgazdasági háttér: A GDP várható nö-
vekedése az elõzõ évi százalékában kifejezve a
következõ sorrendet mutatja, kontinenseket és
nagyobb régiókat értékelve: 1.) Ázsia – Japán,
Ausztrália és Új-Zéland kivételével: 5,4 % (Kína
tavaly 7% volt.) - 2.) Afrika középsõ és Szahara
alatti része: 3,6% (4,5%). – 3.) Észak-Afrika és
Közel-Kelet: 3,2% (4,1%). – 4) Ausztrália és Új-
Zéland: 2,6% (2,7%). – 5) Észak-Amerika: 2,5%
(3,2%). – 6) Nyugat-Európa: 1,8% (1,4%). – 7)
Japán 1,7% (1,1%). – 8) Közép- és Dél-Ameri-
ka: 1,3 % (2.8%). – 9) Közép- és Kelet-Európa,
plusz Oroszország ázsiai részével: 1,2% (2,1%).

A leggyorsabban fejlõdõ országok sorrendje:
1) Laosz 8% (7,7%) – 2) Türkmenisztán 8%
(8,5%) – 3) Kambodzsa 7,5% (7,3%). 4) Sierra
Leone: 7.5% (tavalyi érték nélkül). – 5) Mozam-
bik 7,3% (7,6%). – 6) Mianmar (Burma): 7.2%
(tavalyi érték nélkül). – 7) Bhután: 7,1% (7,1%).
– 8) India: 7,1% (5,4%). – 9) Kongói Demokra-
tikus Köztársaság: 7,1% (8,6%). – 10) Elefánt-
csontpart: 7,0% (3,6%). – Ebbõl a 10 élenjáró
országból 3 új került ebbe a besorolásba:
Mianmar, India és Elefántcsontpart. – A tavaly
még élenjáró 12 ország közül 5 kiesett ebbõl a
sorolásból: a Pápua-Új-Guinea, Makaó, Mon-
gólia, Brazzaville-Kongó és Tanzánia.

India 5,4%-os, valamint Afrika középsõ és
Szahara alatti részének 3,6%-os fejlõdése a kí-
vánatos felzárkózást jelentik a fejlettebb régi-
ókhoz képest.

Az olaj árának csökkenése a 2014-es hordón-
kénti 110 dollárról a 2015 elejei 50 dollárra tar-
tósnak bizonyult és igazolta Bin Tatal, szaúdi
milliárdos herceg elõrejelzését 1 évvel ezelõtt.

Világpolitikai háttér: Obama elnök és Hillary
Clinton is, külügyminiszteri szerepében, ismé-
telten kijelentették, hogy az elhúzódó szíriai
polgárháborúnak oka Basar al Asszad elnök és,
hogy amíg ott marad, béke nem lesz. Megoldás-
ként nyilvánvaló volt, hogy Asszad, vagy önként
elmegy, vagy el kell õt távolítani. Az, hogy ez
nem történt meg, ez az amerikai külpolitika
csõdjét jelenti. Obama, mint a világ legerõsebb
államának elnöke, ezt feltétlenül meg tudta vol-
na tenni és ennek hiánya gyengeséget és gyáva-
ságot is jelent. Gyávaság volt az is, hogy mielõtt
Asszad kémiai fegyvert használt volna saját népe
ellen, Obama ennek bevetését egy amerikai vá-
laszadás „piros vonalának” jelölte meg. És, ami-
kor ez megtörtént, az amerikai válaszadás el-
maradt! Erre írta a The Economist szeptembe-
ri száma, hogy „egy amerikai elnök ritkán adta
fel ilyen szánalmasan globális felelõsségét”, mint
õ. – Putyin beavatkozása Asszad oldalán csak

MAGYARORSZÁG ÉS SZOMSZÉDAINAK HELYZETE 2016-BAN
rontott a helyzeten, növelte a káoszt és a Szíriá-
ból menekülõk több milliós számát. Az Iszlám
Állam egyre nagyobb térhódítása után sem tör-
tént semmi, amiben bízni lehetett volna. Ebben
a kilátástalan helyzetben került sor Obama el-
nökségének harmadik üzenetére a nemzethez
az elnök ovális irodájából, december 6-án este
8 órakor. A 15 perces beszéd kiábrándítóan sem-
mi újat nem mondott, bár biztatott, hogy úrrá
leszünk a helyzeten, de, hogy milyen új tervvel,
azt elhallgatta. – Átsiklott azon a tényen is, hogy
a New York-i globális klímaváltozás csúcsérte-
kezletén tárgyalt ugyan Putyinnal, de teljesen
eredménytelenül. A beszédben semmi nem volt,
ami az általános közbiztonsági hiányérzeten ja-
vítani tudott volna. – Ez a csõd Hillary elnökvá-
lasztási kampányában is nagyobb gondot okoz
majd, mint a Bengázi-ügy határozatlansága és
tétovázása. Ezek után nem valószínû, hogy
Hillaryt 16 éves demokrata kormányzás után
megválasszák.       

Magyar gazdasági és politikai háttér: Buda-
pest lett az idén a turisták legkedveltebb cél-
pontja Firenze után. Az illegális bevándorlók
májusi inváziója ellenére több amerikai turista
látogatott hozzánk, mint egy évvel ezelõtt. – Az
újvidéki Európa Kollégium beindításához a kor-
mány 1 millió euróval járult hozzá. Ez egyike az
egységes Kárpát-medencei magyar felsõoktatási
ösztöndíj programnak, melyet a kormány 375
millió forinttal támogat. Ebben a programban
jelenleg 12 magyar felsõoktatási intézmény vesz
részt, 1200 hallgatóval, az elszakított területek-
rõl. – A kormány 50 milliárd forint gazdaság-
fejlesztési programot indít be a Vajdaságban. –

A Magyar Nemzeti Bank tulajdonába került
a Budapesti Értéktõzsde az osztrákoktól. –
2020-tól különválik Budapest és Pest megye, így
a megye önálló európai befektetési terület lesz
és nem kerül hátrányba a fõvárossal szemben. –
A Európai Bizottság kifogásolja, hogy Magyar-
ország versenypályáztatás nélkül adta oda a Pak-
si Erõmû bõvítésének és korszerûsítésének
munkáját az orosz Roszatom vállalatnak. Meg-
újul a Belgrád-Budapest vasútvonal. A beruhá-
zás 85%-át kínai hitellel fizetik. – Az utolsó 2
évben jelentõsen nõtt a Németországban és
Angliában dolgozó magyarok száma: 80 ezer,
illetve 55 ezer. – Szijjártó külügyminiszter vissza-
utasította az Európai Tanács emberjogi vádjait
a bevándorló menedékkérõkkel kapcsolatban.

Térségünk gazdasági és politikai helyzete
2016-ban:

Magyarország: Lakossága 9,8 millió, 100
ezerrel kevesebb, mint tavaly. Bár a születések
és házasságkötések száma kissé emelkedett, ez
nem volt elég, hogy ellensúlyozza a nagyobb
halálozást és elvándorlást. – A GDP 2,5%-al
fog emelkedni és ez feltûnõen kedvezõ térsé-
günk 1,2%-os növekedéséhez képest. Az egy

fõre esõ GDP kissé csökken: 1230 USD, ami-
vel most messze megelõztük az oroszok 8670
USD mutatóját. – Az infláció kissé megemel-
kedik 2,5%-ra és a költségvetési hiányt válto-
zatlanul sikerül 3% alatt tartani, -2,6%. – Az
európai migráns krízissel kapcsolatban elfog-
lalt álláspontjával Orbán Viktor népszerûsége
változatlanul stabil marad otthon és egész Eu-
rópában egyre szélesebb körben válik elismert
államfõvé. Jobboldali ellenzéke a Jobbik, or-
szágszerte a második legnagyobb párt lett, kü-
lönösen a fiatalok között és megbízható táma-
sza a Fidesz nemzeti demokrata, néppárti
populizmusának.

Ausztria: Lakossága nem változott, 8,6 mil-
lió. – A GDP növekedése 1,4%-ra emelkedik.
Az egy fõre jutó GDP 42360 USD, ami Európa
egyik legjobb értéke. Kisebb, mint a norvégo-
ké, (80810), a dánoké (51080) és hollandoké
(42870), de nagyobb, mint a finneké (41430), a
németeké (39640), vagy a franciáké (30070). Az
infláció alacsony marad: 1,9% és a költségveté-
si hiány is -1,9 lesz. – A következõ választás 3 év
múlva lesz, de ha ma volna, a szélsõjobb Sza-
badság Párt Strache vezetésével több szavaza-
tot kapnak, mint a már régóta kormányzó és
népszerûtlenné vált Szociáldemokrata és Nép-
párti koalíció. – Az euro-szkeptikus Szabadság
Párt népszerûségének fõ oka a már bejelentett
adó- és népjóléti reformjuk.

 Szlovákia: Lakossága maradt 5,4 millió. –
A GDP növekedése kissé javul 2,8%-ra. – Az
egy fõre jutó GDP növekedés csökken: 16580-
ra. – Az infláció 0,6%-ra csökken, a költségve-
tési hiány pedig -2,6%-ról -3,1%-ra emelkedik.
– A márciusi választások után a Robert Fico
által vezetett  Irány- Szociál Demokrácia
(SMER)  Párt eddigi többségébõl veszítve va-
lószínûleg ismét a Szlovák Nemzeti Párttal lesz
koalícióban. – India Tata Motor Vállalata egy
új Jaguár Land Rower gyárat fog építeni. – Az
anyanyelv szabad használatának joga a szlo-
vák–magyar kapcsolatban idõnként feszült
helyzeteket eredményez.

Ukrajna: Lakossága 400 ezerrel tovább fo-
gyott, 44,6 millióra. A GDP az utolsó 3 évben
20%-ot zsugorodott, de 2015 harmadik negye-
dében növekedni kezdett és 0,9%-os növeke-
dés lehetséges az egész évre. Az egy fõre esõ
GDP 330-al kevesebb: 2100. – Az infláció 6%-
al, 14%-ra növekszik. – Az állami alkalmazot-
tak nevetséges fizetése szüli a folytatódó kor-
rupciót, mely Moldova után Európa második
legkorruptabb államává süllyesztette. Poro-
senkó kormánya rendkívül népszerûtlen és az
oligarchák manipulációja általánosan tudott.
A Kelet-Ukrajnai polgárháború a 14 milliós
orosz kisebbséggel mindenféle minszki „meg-
egyezés” ellenére, egy befagyott krízist jelent,
mert az orosz beavatkozásban változás nem
várható és így egy diplomáciai megoldás kilá-
tástalan. Az ország jövõje kiszámíthatatlanul
bizonytalan!

A múlt évben két ízben is beszámoltunk a
komáromi (Szlovákia) bencés rendház megszün-
tetésének kísérletérõl és a rendház vagyonának
kisajátításáról a szlovák nagyszombati egyház-
megye részére (Bécsi Napló, 2015/2, 2015/3). Is-
mertettük, hogy az érsekség 2014-ben, a pan-
nonhalmi Szt. Benedek rendi apátsághoz tarto-
zó komáromi rendház mintegy 3 millió eurót érõ
földvagyonát átíratta a nagyszombati érseki egy-
házmegyére. Majd civil világi eljárást kezdemé-
nyezett a szlovák belügyminisztériumnál a rend-
háznak, mint szervezetnek, a szervezetek sorá-
ból való törlésére. Ezt követõen Várszegi
Asztrik pannonhalmi fõapát fellebbezést nyúj-
tott be az illetékes vatikáni szervezethez, kérve
a jogellenesen megszüntetett komáromi bencés
rendház mûködésének visszaállítását. Az ügy-
ben a Megszentelt Élet Intézményeinek és az
Apostoli Élet Társaságának Kongregációja dön-
tött. A Magyar Bencés Kongregáció és a szlo-
vákiai nagyszombati érsekség jogvitájában 2015.
január 19-én hozott döntésével semmisnek nyil-
vánította a fõegyházmegye dekrétumát, ami azt
jelenti, hogy a nagyszombati szlovák, Ján Orosch
érsek dekrétuma jogellenesen fosztotta meg
mûködési jogától a komáromi szerzetesi rend-
házat. A döntésrõl José Luis Carballo, a kong-
regáció fõtitkára értesítette az érintett feleket.
A levélben kifejtik, hogy a komáromi rendház
független az egyházmegyétõl. Megszüntetni csak
a Szentszéknek áll jogában.

A történet, mint legújabban kiderült, itt nem
fejezõdött be. A szlovák katolikus püspöki kon-
ferencia a komáromi rendház számára kedvezõ
döntést a felsõbb szentszéki intézményeknél
megtámadta, és kérte a döntés megváltoztatá-
sát. Tudatában voltak annak, hogy mivel a ben-

Megsemmisítõ ítélet a komáromi bencések ellen
cés rend pápai alapítású, a megyéspüspök sem
mûködésérõl, sem megszüntetésérõl nem ren-
delkezhet. A rendházat csak a Szentszék osz-
lathatja fel. Ennek érdekében a nagyszombati
érsekség intenzív egyházi diplomáciai tevékeny-
ségbe kezdett. A múlt év márciusában Paul
Gallagher vatikáni külügyminiszter járt Szlová-
kiában. Szeptemberben pedig José Luis Car-
ballo, a szerzetesi kongregáció fõtitkára járt
Pozsonyban. November elején a szlovákiai püs-
pökök látogattak a Vatikánba. Pont ebben az
idõben született meg a kongregáció döntése a
magyar bencés rendház felszámolásáról, amely
2015 december közepén került nyilvánosságra.
A végsõ döntést a szerzetesrendek ügyében il-
letékes Megszentelt Élet Kongregációja hozta
meg a Vatikánban, 2015. november 13-án, miu-
tán meghallgatta minden érdekelt fél álláspont-
ját. A nagyszombati érsekség nyilatkozatban
fogadta el a döntést, kifejtve azt is, hogy Szlo-
vákiában nem mûködhet olyan rendház, amely
egy idegen állam kebelében mûködõ szerzetesi
rendhez tartozik. A képlet tehát világos. A ko-
máromi bencés rendház nem tartozhat a pan-
nonhalmi magyar bencés rendhez. Ezzel szeret-
né a szlovák katolikus egyház még azt a hajszál-
vékony intézményi kapcsolatot is elvágni, ami a
trianoni döntés óta – szünetekkel ugyan – de
még úgy ahogy fennmaradt az anyaországi és
felvidéki magyarság között.

Várszegi Asztrik, a Magyar Bencés Kongre-
gáció fõapátja nyilatkozatban tette közzé, hogy
nem tudja elfogadni a Szentszék Szerzetesi
Kongregációjának döntését, ezért kéri annak
módosítását. Az ügyben tehát újabb fejlemé-
nyek várhatók.

VARGA SÁNDOR

B.N.: 1976-ban alkották a népcsoporttörvényt.
Négy évtized tapasztalata megengedi a visszate-
kintést. Ön miben látja az 1976-os népcsoport-
törvény jelentõségét?

N. B.: A népcsoporttörvény rendkívüli jelen-
tõséggel bír az osztrák népcsoportok számára,
mivel az 1955-ös államszerzõdés után törvényi-
leg alátámasztotta a népcsoportok jogait. A tör-
vény megteremtette az alapot a népcsoportta-
nácsok létrehozására, amikben a népcsoportok
képviselõi a szövetségi és tartományi kormányok
hivatalosan elismert tanácsadói szerveként sze-
repelnek. A népcsoportok nyelveit bevezették
mint hivatali nyelveket, létrehozták, ha késõn
is, a topográfiai megnevezéseket. Ebbõl követ-
keztek további törvényes intézkedések pl. az
óvodák és a kiképzés területén. Legutoljára
határozatot hoztak rendeletben formanyomtat-
ványok kibocsátására magyar, horvát és szlovén
nyelven. Sok pozitívumot eredményezett ebben
az idõben. Ennek ellenére szükséges a népcso-
porttörvény átfogó kiegészítése, annak érdeké-
ben, hogy új távlatokat nyithassunk a népcso-
portok számára.

B.N.: Az elmélet és a gyakorlat közötti különb-
ség mégis szembeötlõ. Minden jel arra mutat, a
népcsoportok félúton lemaradnak. Miben rejlenek
az okok?

N.B.: Az ismert mondat: „ a kemény deszkák
fúrása a politika”, biztosan találó a népcsoport-
politikára. A népcsoportok képviselõi fáradha-
tatlan és makacs bevetéssel érik el lépésrõl lé-
pésre szabályzataikat, annak reményében, hogy
biztosítsák népcsoportjuk kultúráját és nyelvét.
A valóság azt mutatja, hogy a legjobb törvény
se ér semmit, ha a népcsoport nem él vele kel-
lõképpen. Ennek sokrétû okai vannak. Vélemé-

Szükséges a népcsoportok érdekeinek felkarolása
Beszélgetés Nikolaus Berlakovichcsal, az Osztrák Néppárt népcsoportügyek szóvivõjével

nyem szerint, az okok keresehetõek egy egyre
rugalmasabb és mobilisabb munkavilágban, a
globalizált sajtókínálatban, ami minden lakást
elér, nemzetközi képzési lehetõségekben, me-
lyek egyedülálló esélyt kínálnak a fiataloknak,
de ezeket gyakran megszenvedi a népcsoportok
nyelve és kultúrája is.

B.N.: Az integráció és az asszimiláció között
tudatos(?) ködösítés tapasztalható. Az elismert
osztrák népcsoportok tagjai már rég integrálód-
tak. Az õ asszimilációjuk a további cél?

N.B.: A népcsoportok lényegesen hozzájárul-
nak az osztrák kulturális örökséghez és ezáltal
központi részévé váltak az osztrák identitásnak,
ami alátámasztja a népcsoportok teljes integrá-
cióját. Az asszimilációval egészen ellentétben,
aminek utolsó következménye lenne a népcso-
portok eltûnése. Ez nem lehet az Osztrák Köz-
társaság érdeke. Tisztességes és magát bevetõ
népcsoportpolitikának teljes erõvel ellen kell
állnia az asszimilációnak.

B.N.: Egy tekintélyes listát alkotnak az 1976 óta
tett lépések: az anyanyelv titkos megállapítása az,
a Khol-Kostelka-Papír, az ú.n. Österreich-Konvent,
a népcsoportok memoranduma, sõt, jogállásuk
alkotmányjogi rögzítése, az állam rendeltetésének
meghatározásában stb. Hozzá lehet fûzni a
karintiai helységtáblák vitáját és az iskolakérdést
valamint annak megoldását, az óvoda és elemi
iskolatörvényt Burgenland-ban. Meg kell említe-
ni a népcsoportok nyelvén sugárzott rádió és tv
mûsorokat. Vannak ennek ellenére megoldatlan
kérdések?

N.B.: A népcsoportkérdések területén való-
ban sok minden megvalósult. De nagyon nagyok
a kihívások. Hála Istennek a népcsoportkonf-
liktusok véget értek. A különbözõ nyelvû cso-

portok mindennapi együttélése mára már zök-
kenõmentes. Kétségtelenül növekvõ mértékben
elveszítik jelentõségüket az identitásteremtõ
sajátosságok. Ez különösen érinti a népcsoport-
nyelvek használatát a mindennapi életben. Nem
kielégítõ a népcsoportnyelvû médiák kínálata.
Ezért a jövõ központi feladata a lopakodó asszi-
miláció elleni fellépés, ami által a jövõre nézve
megnõnek a népcsoportok kilátásai.

B.N.: Ön hogy ítéli meg a népcsoporttámogatás
különösen összetett kérdését? Elegendõ-e az 1995
óta nem emelkedõ dotáció és annak kezelési mód-
ja ahhoz, hogy biztosítsa a népcsoportok fennma-
radását?

N.B.: A népcsoportok sok képviselõje már
nem akarja hallani, hogy a népcsoport támoga-
tásának összege az utóbbi években egyszinten
maradt.  A népcsoportok képviselõi sikerének
lehet értékelni, hogy a nyilvános háztartások
takarékossági kényszere, ami majdnem minde-
nütt rövidítéseket vont maga után, a népcsopor-
toknál nem történt meg. Biztosan szükséges a
népcsoporttámogatások, fõként azok alkalma-
zásának és lefolytatásának  felülvizsgálata. A
bürokrácia szerfelett nagy és hátráltatja sokszor
a népcsoportok sikeresnek igérkezõ pozitív vál-
lalkozásait. A bürokrácia leépítése egyöntetû
követelmény a politika és a közigazgatás terü-
letén. A fontos anyagi támogatás mellett sürgõ-
sen szükség van a népcsoportok sajtójának fel-
karolására, több adásidõre az ORF-ben.

B.N.: A Khol-Kostelka-Papir-t követte egy nép-
csoport jogszabály kiegészítõ kisérlet. Mindkettõ
megbukott.Ön mint az Osztrák Néppárt népcso-
portügyek szóvivõje kezdeményezné-e – 40 évvel
1976 után –, hogy a 2016. év pozitív fordulatot
hozzon az osztrák népcsoportok életében?

N.B.: Mindenképpen szükséges a népcsoport-
törvény módosítása. Ezt a javaslatot már elhe-
lyeztem a koaliciós partnernél. A legutolsó kí-
sérlet, meglátásom szerint, nem ment elég
messzire. Az osztrák népcsoportoknak haladó
népcsoporttörvényre van szükségük, mely új
lehetõségeket és kilátásokat nyit meg számuk-
ra. Kiemelt súlypontot kell képeznie a nyelvtá-
mogatásnak. A népcsoport nyelveket biztosítani
és erõsíteni kell, mint kommunikációs eszközt.
Ezen felül szükséges – amint már említettem –
több adásidõ az ORF-ben valamint a print- és az
új médiumok hathatós felkarolása. Természete-
sen még sok további pontot lehetne megvalósí-
tani egy modern népcsoporttörvényben.

A kérdéseket feltette: DEÁK ERNÕ

Németbõl átültette: RUMPLER DIÁNA

Az 50 milliárdos esély

Románia: A lakosság fogyása itt a legnagyobb:
2,2 millió, 21,6 millióról 19,4 millióra a javuló gaz-
dasági mutatók ellenére. – A GDP  1,4%-al jobb
lesz, mint tavaly: 3,9%. Az egy fõre jutó GDP 9240,
ami csak 60 dollárral több, mint tavaly. Az inflá-
ció 1,6%-al javul 0,7%-ra. A korrupciós botrány-
ba keveredett szociáldemokrata Ponta bukása után
a jobbközép szász államelnök Klaus Johannis fel-
ügyelete alatt máris javulás mutatkozik a hagyo-
mányos román korrupcióban. – A magyar állami
támogatásban részesült székelyföldi autonómia
ügye miatt azonban javulást a román–magyar vi-
szonyban eddig még nem láttunk.

  Horvátország: Lakosságának fogyása meg-
állt, 4,2 milliónál. – Az eddig 0,8%-on stagnáló
GDP 1,3%-ra fog javulni. – Az egy fõre jutó
GDP 2016-ban a magyar érték alá csökken:
11270-re. – Az infláció alacsony marad: 1,2%. –
A költségvetési hiány -3%-ról 4,2%-ra növek-
szik. – A koalícióban kormányzó szociáldemok-
ratákat a jobbközép Horvát Demokrata Egység
váltja majd fel a 2016 elején esedékes választá-
son. Külpolitikájuk inkább Nyugat-barát lesz. A
gazdasági reformok csak lassan fognak javítani
a helyzetükön, de a népszerû turizmus feltétlen
stabilitást jelent majd.

Szlovénia: Lakossága változatlanul 2,1 millió.
A gazdasági mutatók mintha javulást jelezné-
nek: a GDP 1%-ról 1,9%-ra növekszik. – Az egy
fõre esõ GDP 22160-ról 20000-re csökken. – Az
infláció 1,5%-ról 0,8%ra esik. A költségvetési
hiány -3% körül marad. – Miro Cesar minisz-
terelnök és Modern Középutas Pártja a szüksé-
ges reformokkal bajlódik a párton és a koalíci-
ójukon belül is, ami még a kormány stabilitását
is fenyegetheti.

Összefoglalva: A gazdaság zsugorodása csak
Ukrajnában várható – más államot nem fenye-
get. – Kormányválság is csak Ukrajnában vár-
ható, de választással Szlovákiában, elõre hozott
választással Ausztriában és Szlovéniában is le-
hetséges. Belpolitikailag a magyar kormány a
legstabilabb. – Az egy fõre esõ GDP sorrendje
a következõ: 1) Ausztria. 2) Szlovákia. 3) Szlo-
vénia. 4) Magyarország. 5) Horvátország. 6) Ro-
mánia. 7) Ukrajna. – Kisebbségben élõ nemzet-
testvéreink közül változatlanul a kárpátaljaiak
helyzete a legrosszabb. – 
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A cikk elkészítésében és terjesztésében nyúj-

tott technikai segítségért hálás köszönet Lestár
Ferencnek. TÁPAY MIKLÓS, DR.

Ötvenmilliárd forintból, azaz 160 millió
eurónak megfelelõ pénzbõl fejlesztheti gazdasá-
gát a vajdasági magyar közösség. A pénz az anya-
országból érkezik, a legerõsebb vajdasági magyar
párt, a Vajdasági Magyar Szövetség gazdaság- és
térségfejlesztési stratégiájának megvalósítására.
Vissza nem térítendõ támogatások és kedvezõ hi-
telkonstrukciók is rendelkezésre állnak majd az
elkövetkezõ három évben.

A tervek szerint az elsõ pályázatok már idén
január végén megjelennek, elsõsorban a mikro-
gazdaságok, a kisvállalkozások, a kezdõ vállal-
kozások támogatására, többnyire mezõgazdasá-
gi tevékenységre, de lehet majd például pénzt
kérni a kiürült falvakban ház vásárlására, önál-
ló falusi gazdaság alapítására. 20 milliárd jut
ilyen támogatásokra, ebbõl 5 milliárd már 2016-
ban. Több pályázati csomag is megjelenik majd
az év folyamán.

A programmal a turizmust is szeretnék támo-
gatni, ugyanis Vajdaság kihasználatlan turisztikai
potenciállal rendelkezik. Ezt elõször Magyaror-
szágon, a magyar közönségnek akarják bemutat-
ni, majd szerte a világon.

30 milliárd értékben kedvezõ banki kölcsönö-
ket elsõsorban nagyvállalatoknak nyújtanak
majd, eszközbeszerzésre, s az ezáltal nyíló mun-
kahelyek száma fontos kritérium lesz majd.

Történelmi jelentõségû az 50 milliárd forintból
megvalósuló program – ezekkel a szavakkal jelen-
tette be Magyarország gazdaságdiplomáciáért fe-
lelõs államtitkára november második felében a
magyar kormány döntését Budapesten. Pásztor
István VMSZ-elnök pedig azt mondta, „Vajdaság
ismét úttörõ szerepet vállalt a vajdasági magyar
terület- és gazdaságfejlesztési programmal”. Ki-
emelte, amennyiben Vajdaság sikeres lesz a prog-
ram megvalósításában, az jó példa lesz a Kárpát-
medence többi magyarlakta térsége számára is.

Soha ilyen mértékû külföldi gazdaságfinanszí-
rozási támogatást nem adott a magyar kormány
az elmúlt 25 évben, sem a kárpát-medencei ma-
gyar közösségeket célzó támogatások formájá-
ban, sem globálisan. A program elsõsorban a vál-
lalkozásokat, a mezõgazdaságot és a turizmust
emeli a támogatás középpontjába, munkahelye-
ket teremt, beszállítói köröket hoz létre.

De mekkora is az 50 milliárd forint vajdasági
magyar viszonylatban? Ez a vajdasági magyarok
központjának számító Szabadkának majdnem
négyévnyi költségvetése. Ebbõl az összegbõl
nyolc évig mûködhetne a Vajdasági Nagyberuhá-
zási Igazgatóság, amely az egész tartomány terü-
letén támogat különbözõ, jobbára infrastruktu-
rális projekteket vagy például a nemzeti közös-
ségek számára fontos intézmények építését, fel-
újítását, korszerûsítését.

A kialakított rendszernek meg kell felelnie az
európai uniós, a magyarországi és a szerbiai elõ-
írásoknak is. A stratégiai terv alapján 35 pontból
álló operatív akciótervet dolgoztak ki. Ennek fõ
elemei a technikai segítségnyújtás, amely alap-
ján egyetlen átfogó, támogató és lebonyolító szer-
vezetet kell létrehozni, ez lesz a Vajdasági Magyar
Közösségfejlesztési Központ.  Ezekben olyan em-
berek dolgoznak majd, akik el tudják igazítani az
embereket, információt tudnak adni és segíteni
tudnak abban, hogy a pályázati ûrlapokat kitölt-
sék. A második fontos rész a keretfeltételek biz-
tosítása állami struktúrákon keresztül. Ez alapján
a programba négy alapelvre fordítanak kiemelt
figyelmet, ezek az infrastruktúrafejlesztés, a jog-
szabályi rendszer átalakítása, a környezetvéde-
lem és az oktatás. Az akcióterv általános részébe
tartozik a szabványosítás, a marketing- és kom-
munikációs tevékenység, a természeti erõforrá-
sok közös tulajdonban való megtartása, valamint
az erõforrások fejlesztése. A dokumentumban
szerepelnek ágazati akciótervek is, amelyben a
mezõgazdasággal, a turizmussal, a gazdasággal és
a munkaerõpiaccal külön foglalkoznak. A hitel-
részletek visszafizetése forgótõkét képezve to-
vábbi támogatásokat tesz lehetõvé és szavatolja
a program folytatását a következõ években.

A vajdasági magyarok körében természetesen
óriási az érdeklõdés. A VMSZ még decemberben há-
rom tájékoztató fórumot is szervezett Szabadkán,
Óbecsén, illetve Magyarcsernyén, ezeken majdnem
ezer ember jelent meg, nagyon sokan konkrét el-
képzelésekkel, kérdésekkel, javaslatokkal.

S hogy mit várnak az 50 milliárd forintos nagy
esélytõl? Egyebek mellett azt, hogy megforduljon
az a tendencia, hogy a vajdasági magyar fiatalok
és családok, többnyire kényszerbõl, külföldön ke-
resnek boldogulást. Azt, hogy akik mindennapos
egzisztenciális gondjaikkal küszködnek és ezért
azon gondolkodnak, hogy hol keressék meg a be-
tevõ falatjukat, otthon maradnak. Azt, hogy akik
már elmentek, azon kezdenek gondolkodni, hogy
visszajöjjenek. Megerõsödhetnek a vállalkozá-
sok, rengeteg új munkahely nyílhat.

Az egykori Jugoszlávia tagállamai közül egyéb-
ként Szerbiában a legalacsonyabb az átlagbér.
Míg például Szlovénia 1004 eurós átlagfizetéssel
büszkélkedhet, addig Szerbia még a tavalyi nö-
vekedés ellenére is az utolsó helyen áll e tekin-
tetben. A szerbiai átlagfizetés ugyanis 364 eurót
tesz ki, de sokan keresnek ettõl lényegesen ke-
vesebbet, havi 120–170 eurót. A lakosság majd-
nem felének azonban még ennyi sem adatott
meg. Hatalmas ugyanis a munkanélküliség.  A
munkaképes korú lakosság foglalkoztatottsága
53 százalékos, az országban háromnegyed milli-
óan várnak munkára, csak 2 millió 600 ezren

dolgoznak a tavaly november végi adatok szerint,
a munkanélküliségi ráta majdnem 17 százalékos.

A gazdaságtámogatási program tehát Szerbiá-
nak is hasznot hoz. S annak ellenére, hogy a szerb
sajtó jelentõsen kikezdte ezt az ügyet, az ország
vezetésének persze nem volt semmiféle ellenve-
tése. Egyébként a sajtó is azért foglalkozott ez-
zel, mert politikai párt nem oszthat támogatáso-
kat. Az alapítványi keret és a jogi hálózat létre-
hozása azonban ezeket a rosszindulatú sajtómeg-
jegyzéseket okafogyottakká teszi. Pásztor István
a VMSZ stratégiai  és koalíciós partnerének, a
Szerb Haladó Pártnak az elnökét, Aleksandar
Vucic kormányfõt is tájékoztatta a részletekrõl,
még karácsony elõtt. A szerb miniszterelnök nyi-
tottsággal és pozitívan fogadta ezt, hiszen a pénz
Szerbiába kerül, itt kerül elköltésre, így közvet-
ve az itteni ipar is a kedvezményezettje lesz, itt
teremt egzisztenciát, növeli a szerb GDP-t, a fel-
élénkülõ gazdasági tevékenységnek köszönhetõ-
en az adóbevételek is megnõnek.

Az új év azonban nem csak az 50 milliárdos
esélyrõl maradhat emlékezetes. Tavasszal ugyan-
is választások lesznek Vajdaságban és a szerbiai
önkormányzatokban, és lapzárta után az is kide-
rül, elõrehozott országos szintû voksolást tarta-
nak-e. Igaz, 2014-ben szavazott legutóbb Szerbia,
de ha már tartományi és helyi szinten az urnák
elé járulnak a polgárok, a kormányzó Szerb Ha-
ladó Párt köztársasági szinten is megerõsítené ha-
talmát. Aleksandar Vucic kormányfõ pártja arra
készül, hogy a korábbi demokrata hatalmi pár-
tot utolsó fellegvárából, Vajdaságból is kiszorít-
sa, és erre minden esélye megvan. Magyar szem-
pontból is érdekes lehet ez a tavasz. Vajon a ha-
ladók megpróbálják-e kiszorítani a magyar ön-
kormányzatokból a VMSZ-t, magyar jelölteket is
felsorakoztató listák állításával és a szavazók
akár megkérdõjelezhetõ módon történõ mozgó-
sításával? Vajon lesz-e magyar ellenzéke a VMSZ-
nek? Lesz-e magyar összefogás? S a tavaszi válasz-
tásoknak köszönhetõen közvetve az is kiderül-
het, mennyien maradtunk Vajdaságban magya-
rok. A választások körüli helyzet azonban egyelõ-
re még képlékeny, legalábbis a január 15-i lap-
zártáig minden bizonnyal az, s mire az olvasó
kezébe kerül a Bécsi Napló, mi itt már sokkal oko-
sabbak leszünk. S addigra az elsõ gazdaságfejlesz-
tési pályázatokra is nagyban várják majd az ér-
deklõdõket.

FEHÉR MÁRTA

A Szerb Haladó Párt január 17-i közgyûlésén
Aleksandar Vucic pártelnök, köztársasági kormányfõ
döntést hozott az elõrehozott választások megtartásá-
ról: a rendes tartományi és helyhatósági választások-
kal egyidejûleg tartják meg a rendkívüli parlamenti vá-
lasztásokat is.

*
Magyar járás: ez nem szeparatizmus! - To-

vábbra is téma az ukrán nyelvû híroldalakon
az önálló magyar járás ügye. A Kárpátaljai
Határmenti Önkormányzatok Társulásának
(KHÖT) hétvégi tanácskozásának az volt a
legfontosabb témája, miként lenne kialakít-
ható a zömében magyarok lakta Tisza-mellé-
ki járás. A tervek szerint javarészt a Bereg-
szászi és a Nagyszõlõsi járás 114 településé-
bõl állna össze ez az új járás, melynek lakos-
sága 170 ezerre rúgna, s ebbõl 115 ezer ma-
gyar lenne.

Az egyik ukrán kiadvány újságírójának nyi-
latkozva Darcsi Karolina, a KMKSZ kulturá-
lis-politikai titkára kiemelte, az erre vonatko-
zó ígéretet maga Petro Porosenko elnök tet-
te, amikor a KMKSZ õt támogatta az elnök-
választáson. Emellett a Szolidaritás és a
KMKSZ által kötött megyei együttmûködési
szerzõdésben is szerepel a magyar járás kiala-
kításának az elõsegítése. Darcsi Karolina igye-
kezett mindenkit megnyugtatni, semmilyen
szeparatizmusról nincs szó, csupán élni sze-
retnének a közigazgatási reform kínálta lehe-
tõséggel, valamint beváltani az államfõ ígér-
vényét.

http://karpathir.com/Folytatás a 7. oldalon

Folytatás a 6. oldalról

Lesz magyar járás Kárpátalján, vagy sem? Ez
a kérdés uralja a kisebbség politikai életét Uk-
rajna délnyugati, Magyarországgal határos kör-
nyékén. Pillanatnyilag a válasz az „igen“ körül
ingadozik, miután a Kárpátaljai Magyar Kultu-
rális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Ma-
gyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) az októ-
ber végi helyhatósági választásokon nem egész
várható arányban„tarolt“.

„Jelenleg a régióban és Ukrajna egészében
sincs olyan politikai erõ, amely megakadályoz-
hatná az önálló magyar járás kialakítását Be-
regszász központtal“, mondta Brenzovics Lász-
ló, a KMKSZ elnöke, a Kárpátaljai Határmenti
Önkormányzatok Társulása (KHÖT) decem-
beri összejövetelén. Ott Darcsi Karolina, a
KMKSZ politikai titkára, alig gyõzte sorolni
az eredményeket (melyeket a „Bécsi Napló“
nagyrészt már megírt elõzõ számában): „A
magyar pártok képviselõi szerezték meg a több-
séget a Beregszászi Járási és a Városi Tanács-
ban. Hét képviselõnk jutott be a Csapi Városi
Tanácsba, három a munkácsi, kettõ az Ungvá-
ri Városi Tanácsba, emellett sikerült bekerülni
a Huszti Városi Tanácsba is. Az Ungvári Járási
Tanácsba nyolc, a Munkácsi Járási Tanácsba
négy, a Nagyszõlõsi Járási Tanácsba 11 képvi-
selõt (hetet a KMKSZ, négyet az UMDP) de-
legálnak a magyar pártok.“ Támogatásukkal
egész Kárpátalján nem kevesebb, mint 27 je-
löltet választottak polgármesterré.

Az ujjáalakult KHÖT még egy éves múltra
sem tekinthet vissza, és mégsem kell vitáznia

Lesz Kárpátalján magyar járás?
arról, hogy milyen módon juthat szerephez az
ukrajnai közigazgatási reformjátékban. A szer-
vezet a tapasztalatcserére, közös programok-
ra és egymás megvédésére koncentrál. Teheti
ezt azért, mert nem várt erõvel képviseli a Kár-
pátaljai magyarságot.

Darcsi Karolina szerint a közös cél a Bereg-
szász központú magyar járás létrehozása. „114
település már kész a közigazgatási reform meg-
valósítására, és teljes mértékben támogatja a kez-
deményezést.“

Magyar lett a Kárpátaljai Megyei Tanács al-
elnöke is, Barta József KMKSZ-alelnök szemé-
lyében. A Beregszászon megjelenõ „Kárpátal-
ja“ nevû hetilapnak elmondta, hogyan alakult
az elsõ botrány után a tanácselnök választása.
A második körben a magyar képviselõk a
Szolidarnyiszty (Szolidaritás) elnökjelöltjét,
Mihajlo Riviszt támogatták, mert „a választók
elvárják, hogy az õ érdekükben hozzunk sürgõs
döntéseket, helyette ne cirkuszokat rendez-
zünk“. A cirkusz egyéertelmüen abból állt, hogy
az elsõ körben a pártok nem tudtak megegyez-
ni még a legegyszerûbb eljárási kéerdésrõl sem.
Másodszorra aztán már sikerült. Barta József
utószava: „Mint láthatta, cserében kértünk és
kaptunk is fontos tisztségeket.“

A következõ hónapokban tartalmilag is le-
hetnek, és lesznek is „cserék“: Porosenko uk-
rán elnök pártjának képviselõi „mindannyian
aláírtak egy szerzõdést, melyben vállalták, hogy
a mi programunkat és többek között az emlí-

tett fontos célkitûzéseket is támogatják“ –
mondta Barta József. Szerinte fõleg arról van
szó, hogy a közigazgatási reform során nehogy
erõszakkal hozzanak létre kistérségeket
(„hromadákat”), hanem legyen szempont a te-
lepülések etnikai összetétele is. És az ezen to-
vábbmutató elvárás: „Ha a közigazgatási reform
a járáshatárok megváltozásával is jár majd, ak-
kor mindenképpen jöjjön létre egy magyar
többségû járás is.“

A „Novini Zakarpattya“ nevû lap november
végi „híréhez“, miszerint Porosenko utasítást
adott a magyar képviselõk átvilágítására, most
már senki nem akar hozzászólni. Jobb is ilyen
módon elfelejteni, mert ha igaz lenne, akkor
minden kettõs állampolgárságú képviselõ el-
vesztené mandátumát. A Kárpátalja.ma címû
online-újság szerint a hír „álhírnek bizonyul-
hat”: Elképzelhetõnek tartják, hogy „a megyei
vezetést ellenõrizni kívánó személyek szeret-
ték volna ily módon befolyásolni a KMKSZ ál-
láspontját.“ Ami a Kárpátaljai Megyei Tanács
szavazásának eredményét illeti, nem is olyan
vad ez a erõpolitikai fantázia – lásd a Rivisz–
Barta „cserét”.

És hogy folytatódik a csere-politika? Idén
valószinüleg aránylag gyorsan meg fogjuk látni.

MARTOS PÉTER

Kárpátalján...
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1. 2015 elején vezetõségváltás történt az FME élén.
Volt elnökünk, Karancsi Mária, akit többen személye-
sen is ismerhettek, nem kívánta folytatni az elnöki
munkát. Közgyûlésünk Jelinkó Árpádot, a helsinki Ma-
gyar Kulturális és Tudományos Központ korábbi igaz-
gatóját választotta elnöknek, és engem alelnöknek.
Árpád családi okokból nem tudott eljönni a közgyû-
lésre, ezért az általa összeállított beszámolót most én
tolmácsolom.

2. A szervezet munkája azóta csak kis mértékben
változott. Radikális változások nem is várhatók, foly-
tatni kívánjuk azt az irányt, amit az elõdeink az elmúlt
21 évben meghatároztak és örökül hagytak. Erre ga-
rancia az FME munkájában továbbra is meghatározó
részt vállaló két korábbi elnökünk, az általatok is is-
mert és körünkben most is jelen lévõ Lukácsfy Kristóf
és Nagy Gábor, Bigus kiemelkedõ aktivitása. Hangsúly-
ok természetesen változhatnak, törekvésünk az ország
teljesebb lefedésére, erõsebb hálózat szervezésére fel-
erõsödik, lesznek remélhetõleg vonzó új programja-
ink vidéki nagyvárosainkban is. Ezek közül a magyar
vonatkozású országos mûveltségi vetélkedõ részletei-
nek kidolgozása kezdõdött meg a közelmúltban.

3. Gyorsan növekszik a Finnországba érkezõ letele-
pedni szándékozó magyarok száma. 2013 végén 2600
magyar anyanyelvût tartottak nyilván Finnországban
(1995 – 732, 2005 – 1206, 2010 – 1947). Közülük
2200 volt magyar állampolgár, (1995 – 677, 2005-ben
1011, 2010-ben - 1670) a többiek döntõ hányada a
határokon túli magyar területekrõl költözött Finnor-
szágba. Ezek a hivatalos adatok, de a valós szám pul-
zál. Sokan töltenek el hónapokat Finnországban mun-
kát keresve és távoznak, ha nem sikerül. Külön öröm,
hogy a Finnországban is nevet szerzett mûvészek, ku-
tatók és más szakemberek körébõl is számos új taggal
gyarapodtunk.

4. A magyar anyanyelvûek közül jelenleg 150 fõ tag-
ja az FME-nek. A szám az utóbbi fél évben jelentõsen
megugrott, köszönhetõen az új tagtoborzói aktivitás-
nak, illetve az egyre több embert megmozgató rendez-
vényeknek.

5. Utóbbiak közül érdemes kiemelni a hagyományos
farsangi mulatságunkat, illetve az idén 14. alkalommal
megrendezett Gulyás Grand Prix elnevezésû gulyás-
fõzõ versenyünket. A résztvevõk számát illetõen mind-
kettõvel rekordot döntöttünk: az elõbbin 120 fõ vett
részt, utóbbin mintegy 160. Örvendetes az is, hogy
nagyon sok a gyermekes család a programjainkon. A
verseny érdekessége ebben az évben az volt, hogy egy
helsinki és erdélyi vendégeibõl összeállt csapat nyer-
te meg az arany fakanalat, a második helyre egy Hel-
sinkitõl távoli városból, Kauhajokiból érkezett csapat
futott be. A magyar újságokban is komoly hírnévre
szert tett kolbászkészítõ bajnokunk, Vilisics Ferenc csa-
pata nyerte a harmadik helyet.

Magyar élet Finnországban
A Finnországi Magyarok Egyesületének (FME) beszámolója

6. Nagyon fontos hagyományt teremtett a tavasz
végi cserkésztáborral az FME egyik vidéki városban élõ
tagja, Szemenyei Sándor. A táborban a magyar nép-
szokásokkal, történelmi hagyományokkal ismerked-
hetnek a gyermekek (és a szüleik is).

7. Immáron közel száz gyermek vett részt a költé-
szet napja alkalmából rendezett versmondó napun-
kon, amellyel kinõttük a Helsinkiben adott kereteket.
Idén két vidéki helyszínen külön tartottuk meg a ren-
dezvényt. A lelkesedés olyan nagy, hogy további vá-
rosok bevonását tervezzük.

8. Együttmûködésünk a helsinki magyar nagykövet-
séggel jó, annak Balassi intézetével pedig kiváló. A
Balassi intézettel olyan közös programokat is kidolgo-
zunk, amelyek jól szolgálják a magyar identitásunk
megõrzését és ápolását végzõ FME, de egyúttal a nem-
zeti kulturális örökségünk finnországi népszerûsítését,
ismertebbé tételét végzõ Balassi intézet célkitûzéseit
is. Ennek egyik szép példája a tegnap lebonyolított
Radnóti est Helsinkiben, amelyen Bálint András ismer-
tette meg a nagy költõ versei és életének naplóban
megörökített részleteit a jelenlévõkkel. Számos ilyen
programot tervezünk a jövõre is.

9. A magyar nyelv oktatása jelenleg hat városban
számottevõ. Az ott dolgozó tanárok munkájának se-
gítségére ebben az évben is fogadunk egy ösztöndíjast.
Tallinn közelsége miatt arra is vállalkoztunk, hogy az
Észtországban élõ magyar gyermekek nyelvoktatását
végzõ tanárok munkáját is segíti majd alkalmi jelleg-
gel az ösztöndíjasunk. A szervezetünkkel partner, óvo-
dáskorúakat összefogó Bóbita Klub, és a hagyomány-
õrzõ néptánc csoport munkáját is örömmel segíti majd.

10 Az FME anyagi lehetõségei szerények, mert a
Helsinki vonzáskörzetében 20, illetve távolabb lakók
esetében 15 eurós családi tagdíj szerény végösszege
kevés költségesebb rendezvényt tesz lehetõvé. Szeren-
csénkre a Miniszterelnökség, illetve a Bethlen Gábor
Alapítvány ebben az évben is támogat bennünket, így
mégiscsak tudunk meghívott mûvészekkel is magas
színvonalú mûsorokat szervezni. Ezek közül a legkö-
zelebbi Gryllus Vilmos estje lesz októberben. Úgy tû-
nik alkalmi jelleggel egy-egy finn intézményt is meg
tudunk nyerni támogatónak. Az egész országot behá-
lózó Finn Magyar Társaság az egyik legfontosabb ilyen
partnerünk.

11. Az anyaország hivatalosságai közül a Magyar
Országgyûlés Nemzeti összetartozás bizottsága elnö-
kével, Pánczél Károllyal volt egy szûkebb körû beszél-
getésünk. Pánczél úr a finn–magyar válogatott labda-
rugó mérkõzésre érkezett Finnországba és június 13-
án találkozott az FME vezetõivel és néhány meghatá-
rozó tagjával.

Az FME honlapján nyomon követhetitek a nagyobb
eseményeinket. www.magyarutca.org

JUHOS BOTOND, alelnök

 Széchényi Ferenc szellemi fejlõdésére döntõ befo-
lyást gyakorolt az a körülmény, hogy Bécsben, a Má-
ria Terézia által alapított és róla elnevezett, a jezsui-
ták szellemi vezetése alatt álló Theresianumban tanult,
ahol számos arisztokrata kortársával együtt a kor leg-
nevesebb professzorainak irányításával ismerkedett
meg a felvilágosodás politikai és mûvelõdési eszméi-
vel. Ebben az intézményben 12 évig tanulhattak a több-
nyire fõnemesi családból származó ifjak, amelynek
kettõs célja volt: megkönnyíteni a nemeseknek, hogy
fiaik magasabb mûveltséghez jussanak, másrészt a
közszolgálat számára mûvelt, széles körû ismeretek-
kel rendelkezõ szakembereket neveljenek. Széchényi
Ferenc tizennyolc esztendõs volt, mikor 1772 õszén
belépett, az akkoriban ott tanuló tizennyolc magyar
fiatal közül, a vele egykorú Festetics Györggyel (1755–
1819), késõbbi sógorával és Erdõdy Józseffel (1754–
1824) kötött szoros baráti viszonyt. Abban az évben
hat magyar ifjú arisztokrata érkezett a Theresianumba,
amelynek akkor Migazzi Antal (1714–1803) bíboros,
bécsi érsek és váci püspök volt az intézet fõfelügyelõ-
je, Theodor Cronstein (1721–1789) jezsuita atya pe-
dig igazgatója.

   Carl Anton von Martini (1726–1800), a természet-
jog kiváló ismerõje, a XVIII. századbeli francia és né-
met bölcsészet szellemét csempészte be irodalmi mun-
káiba és elõadásaiba, így Széchényi is elsajátította a
Theresianumban a szabadelvû tudomány és politika
elveit. Egyúttal a német és francia nyelvekben nagy
jártasságra tett szert, hogy azokon folyékonyan beszél-
ni és írni tudott. Tökéletesíthette ismereteit a latin
nyelvben is, amelyen a jogtudományi elõadásokat tar-
tották. Az általa használt és gondosan megõrzött kézi-
könyvek címlapjain saját kezûleg rávezetett áhítatos
fohászokat írt, amelyekben a Szent Szûz segítségét
kérte tanulmányaihoz, ebbõl világosan látható, hogy
a szülõi házból magával hozott vallásos érzületet a
Theresianumban is megõrizte.

  Hasonlóképen érintetlenül hagyták az idegen
befolyások nemzeti érzését; sõt ennek élesztésére
is alkalom kínálkozott. Jezsuita tanárai között két
kiváló magyar tudóst talált: Schönwisner Istvánt
(1738–1718), a magyarországi érmek és római ré-
giségek ismertetõjét, valamint Palma Károly Feren-
cet (1735–1787), a címertannak magyarországi
megalapítóját és a magyar történelem egy latin ké-
zikönyvének szerzõjét. Az utóbbival szoros össze-
köttetésben állt és irányában annyira lekötelezett-
nek érezte magát, hogy egy évtized multával, ami-
kor magas méltóságra emelkedett, így nyilatkozott:
„Hogy érdemessé lettem az uralkodó kegyére, s ha
a jövõben más méltóságok elnyerésére fogok ér-
demeket szerezni: ezt annak a jó oktatásnak kö-
szönhetem, amit Öntõl nyertem.”

A könyvtáralapító és a népapostol
Széchényi Ferenc és Hofbauer Szent Kelemen kapcsolata

  A Theresianum gazdag könyvtára, amely régi, rit-
ka nyomtatványokban és könyvekben bõvelkedett,
adta meg neki az elsõ ösztönzést a könyvek megbe-
csülésére és szeretetére. A tudós könyvtáros, Michael
Denis (1729–1800) jezsuita atya – aki késõbb nagy-
cenki könyvtára rendezésénél és könyvtári jegyzéke
elkészítésénél segédkezett –, a bibliográfia titkaiba
avatta be. Denis atya, aki egyben a bécsi Udvari Könyv-
tár igazgatói tisztét is betöltötte, a modern könyvtár-
tan megalapítója volt, szakmai, bibliográfiai és köny-
vészeti elõadásokat tartott a negyedévesek számára a
Theresianumban. Érdekes tény, hogy az a három fõúr,
akik a XVIII. század végén a legjelentõsebb könyvtá-
rakat gyûjtötték egybe Magyarországon: Apponyi An-
tal (1751–1817), Batthyányi Ignác (1741–1798) erdé-
lyi püspök és Széchényi Ferenc egyaránt a Theresia-
num növendékei voltak. Valamint Festetics György is,
a keszthelyi gazdasági intézet, a Georgikon alapítója.
Mind a négyen a császári székvárosban, megismerték
és elsajátították a legújabb tudományos és gazdasági
ismereteket, azzal az elhatározással tértek vissza ha-
zájukba, hogy nemzetük mûveltségi színvonalának
emelésére fogják szentelni tehetségüket és vagyonu-
kat; aminthogy éppen ebben az idõben a bécsi magyar
testõrség körében a nyugati, európai irodalmak hatá-
sára a magyar nemzeti irodalom megújult.

  Széchényi Ferenc 1774. június 11-én fejezte be ta-
nulmányait a Theresianumban, amelynek anyakönyv-
ében a következõ jellemzése olvasható; „Tehetségei
és lelki ereje kiválók. Középszerû szorgalom mellett
mégis elõmenetelt tett. Erkölcsei jók.”

 A tanulmányai befejezése után, II. József felfigyelt
a tehetséges ifjú fõúrra, és különféle magas állásokba
kinevezve igyekezett az államigazgatásban hasznossá
tenni. Széchényi azonban nem sokáig szolgálta a joze-
finista állam gépezetét; hamarosan átlátta annak ma-
gyarellenes irányzatát. Ekkor fordult mûvelõdéspoli-
tikai kérdések felé, és célul tûzte a hazai mûveltség és
tudományosság szolgálatát.

  A nemzeti könyvtár alapítását elõkészítõ tevékeny-
ségét a XVIII. század utolsó éveiben kezdte meg, egy-
kori jezsuita tanára szellemi irányításával, jó ered-
ménnyel jártak a katalogizálási munkálatok. Az 1799–
1800-ban kiadott alapkatalógus kiegészítéseként
1803-ban, illetve 1807-ben két pótkötetet és az ezek-
kel kapcsolatos szakmutatót (index) bocsátottak köz-
re, neves tudósok – Engel János Keresztély (1770–
1814) és a jezsuita Szerdahelyi György Alajos (1740–
1808) – elõszavával.

  A Theresianumból magával hozott, szabadelvû
szelleme a szabadkõmûvesek társaságába sodorta. Tit-
kárát, Hajnóczy Józsefet (1750–1795) magával vitte a
szabadkõmûves páholyba, aki ott elvbarátai hatására,
a Martinovics-összeesküvés egyik központi alakja lett,

politikai nézetei és szerepvállalása miatt kivégezték.
Széchényi nem keveredett bele ebbe az ügybe, sõt a
jakobinus-per hatására, teljesen szakított a szabad-
gondolkodással, Bécsbe költözött, csak családjának és
a katolikus vallásnak szentelte minden idejét. A bécsi
katolikus élet megújítójával Hofbauer Szent Kelemen-
nel (1751–1820) barátkozott, aki 1808-tól kezdve,
fõként konvertitákból és megtért bûnösökbõl népes
kört gyûjtött maga köré. A kialakuló társaságot, csak-
hamar, mint Széchényi klubot emlegették. A Széché-
nyi Ferenc és Hofbauer Szent Kelemen által vezette
kör, elsõsorban a gróf hathatós anyagi támogatásával
jelentõs mértékben elõsegítette Bécs vallásos életének
megújulását. Jordánszky Eleken (1765–1840) keresz-
tül megismerte a klérus vezetõit és kérésére felvásá-
rolta és szétosztotta a jezsuita Káldi György (1573–
1634) biblia fordításának még fellelhetõ példányait.

  Johann Klemens Maria Hofbauer a dél-morvaorszá-
gi Znojmo melletti Tasovicén született, vegyes nemze-
tiségû családból származott, apja cseh, anyja német
volt az eredeti Dvoøák nevét Hofbauerre németesítet-
te apja halála után. Rendkívüli szegénységben teltek
az ifjúsága évei, özvegy édesanyja egyedül nevelte.
Apját hétéves korában elvesztette, anyja ekkor a fe-
születhez vezette és így szólt hozzá: „Fiam, mától fog-
va az Úr Jézus lesz a te atyád! Vigyázz, hogy mindig
az Õ útjain járj!” Szûkös anyagi körülményeik nem
tették lehetõvé, hogy tanulhasson, noha pap szeretett
volna lenni, a pénztelenség miatt Znojmóban a pék-
mesterséget tanulta ki. Huszonegy éves korában vég-
re mégis elkezdhette tanulmányait. 1772-tõl 1777-ig
járt Klosterbruck premontrei iskolájába, de ahhoz,
hogy egyetemre mehessen, megint csak hiányoztak az
anyagiak. Remete lett, elõször Olaszországban Tivoli
mellett (ott vette fel a Kelemen nevet), késõbb szülõ-
földje közelében. A remeték az akkori idõk hitoktatói
és laikus segítõi voltak. Továbbképzése érdekében,
1780-ban kateketikai tanfolyamra járt Bécsben. Itt jó-
tevõkre talált, akik lehetõvé tették a teológiai tanul-
mányok elvégzését. Négy évig tanult Bécsben, majd Ró-
mában folytatta tanulmányait, ahol a németek közül

elsõként lépett be a redemptoristák fiatal rendjébe. A
rend eszményét, az elhagyatott emberek megsegítését
Hofbauer hivatásának érezte. 1785. március 19-én le-
tette a fogadalmat, március 29-én az alatri dómban
pappá szentelték.  Október végén azzal a szándékkal
hagyta el Rómát, hogy a redemptorista rendet megho-
nosítja Ausztriában, de mivel itt nem lehetett kolos-
toralapításra gondolni, Varsóba ment, ahol a Szent
Benno-templomban a németek lelkipásztora lett. Húsz
évig tevékenykedett Hofbauer a lengyel fõvárosban.
A kis Szent Benno-templom ebben az idõben nemcsak
a német katolikusok, hanem az egész város számára
vallási központtá vált. A napóleoni háborúk folytán
visszakényszerült Bécsbe, ahol az orsolyiták gyónta-
tóatyja és templomuk igazgatója lett.

  Széchényi Ferenc Kelemen hatására átengedte há-
zát katolikus célokra, és fedezte a Szentírás kiadásá-
nak költségeit. A nagy népapostol hetente többször is
vendégeskedett a magyar gróf bécsi palotájában, elõ-
ször szinte lopva, a kabátja alatt mentette ki az ebéd
vagy a vacsora finomabb falatjait a szegények számá-
ra, de késõbb Széchényi már külön csomagoltatott az
elesettek számára.

  A jezsuita rend visszaállításáért, a XIX. század elsõ
éveiben nemcsak magas rangú egyháziak igyekeztek
nyomást gyakorolni az uralkodóra, hanem egyes fõ-
urak is, így Bécsben Széchényi Ferenc és Hofbauer
Szent Kelemen személye körül szervezõdõ vallásos-
misztikus kör tagjai is. Széchényi egy kéziratban maradt
nagyobb tanulmányában foglalkozott a vallás és a köz-
mûvelõdés korabeli állapotával, és ebben jegyezte meg,
hogy ugyan nem ragaszkodik mindenáron a jezsuita
rend visszaállítására, de valamiképpen az ifjúság neve-
lését egy hasonló szerzetesrendre kellene bízni, mint a
jezsuiták, akikrõl egyébként az írta, hogy több jót csele-
kedtek, mint amennyi rosszat az utókor felró nekik.

  Hofbauer Kelemen, Varsó és Bécs apostola 1820.
március 15-én súlyos haláltusa után halt meg. A teme-
tését Széchenyi Ferenc gróf intézte. 1888-ban boldog-
gá, 1909. május 20-án szentté avatták.

BIKFALVI GÉZA

Balázs Tibor

Fiammal a Burgban
                          Tibinek küldöm

Zsibong, nyüstet a Császárváros,
itt minden mindennel határos,
a Burg, a Ring, a Práter, s nincsen
sem itt, sem ott az Atyaisten.

Tizenkettõ vagy, Fiam, vélem
császkálsz a koraesti Bécsben,
erõ és fény, amit meríthetsz
ebbõl a stephansdomi hithez.

A városban angyalok járnak,
migránsai a túlvilágnak,
ide kérnek õk menedéket,
s lám, itt lesifotóznak téged,

Egy vagy, Fiam, és minõségi
termék, úgy is mondhatnám: égi,
meg úgy is: kiválasztott, küldött,
kit az Úristen leszerzõdött,

hogy itt a Mariahilferen
transzcendens képmása legyen,
Fiam, Te Egy vagy és enyém,
míg körbezár e költemény,

és övé: Mennyei Atyád
a Burgba, Ringbe delegált,
hogy hirdesd szépségét, s a fényt,
mit versemre kótyavetyélt,

hogy lássák itt, a földiek,
milyen az arc, ha a tied,
s tekinteted…! A Duna tiszta,
mennyei látványtervét issza,

bécsiek lássák és turisták:
hajad kerubképzõsök mosták,
hogy csodálják meg zerge lépted,
Krisztusom, ahogy mintáz Téged,

Te, ki tizenkét éves korba’
a jeruzsálemi templomba
léptél, s nem lelt földi nyomodra
József, e sárgolyón apád,

szétzilált, szétszórt és bezárt
egy látomásba; a fiát
odahagyta koncul a népnek,
Getsemánénak, júdáskéznek,

Tibi Fiam, mikor léptél be
a stephansdomi fényességbe?
Mert én, Kölyke, már nem talállak,
öt éve kajtatok utánad,

üres a Burg, a Ring, a Práter,
sehol egy égi angyalkáder,
ki mondaná, ahol kereslek,
ott nem Te vagy, ott csak ádventek

zárnak körém, és nincs itt, nincsen,
aki hozzám visszavezetne,
elment karácsonyozni Isten.

Talán nem is hinnénk, hogy Bécsben már
1536-ban magyar nyelvû könyvet nyomtattak:
ugyanebben az évben egy Újtestamentum-for-
dítás és Ezópusz fabulái is megjelentek. Ép-
pen 480 évvel ezelõtt ezzel a két könyvvel kez-
dõdött az a több száz éves hagyomány, amely-
nek során Bécsben mindig jelentek meg ma-
gyar könyvek. Vajon mi magyarázza, hogy csak
a 16. század folyamán nyolc bécsi nyomda és
két további könyvárus foglalkozott magyar
könyvek nyomtatásával, terjesztésével?

Pedig akkor már Magyarországon is több
könyvnyomtató mûhely dolgozott párhuzamo-
san – a török hódoltsági terület kivételével –
az ország különbözõ pontjain, városokban, fõ-
úri várakban. Mégis, Magyarország és Bécs
között a könyvkiadással, könyvnyomtatással
összefüggõ kapcsolatok évszázadokon át több
síkon folytak. Egyrészt a magyarországi szer-
zõk is szívesen jelentették meg könyveiket bé-
csi nyomdákban, a császárváros az ott mûkö-
dõ egyetemmel kedvezõ kulturális környeze-
tet kínált az íróknak, tudósoknak mûveik ter-
jesztéséhez. Magyar nyelvû és magyar íróktól
származó latin nyelvû könyvek egyaránt jelen-
tek meg, hiszen abban az idõben az írástudó-
olvasó- tollforgató emberek számára a latin
éppolyan általánosan megértett és használt
nyelv volt, mint a magyar.

BÉCSI NYOMDÁK – MAGYAR OLVASÓK
Nem csak a magyar fõurak, fõpapok, akik-

nek esetleg Bécsben rezidenciájuk is volt, ha-
nem az írók, jogászok, polgárok, kereskedõk
is otthonosan érezték magukat Bécsben, és
mindig nagy számban jelen voltak a császárvá-
rosban. A Bécsben megjelent könyvek azon-
ban mégsem csak nekik szóltak, hanem éppen
annyira a magyarországi olvasóknak is. Elég,
ha arra gondolunk, hogy az elsõ katolikus Bib-
lia-fordítás bécsi nyomdából került ki, de Zrí-
nyi Miklós Szigeti veszedelmének elsõ kiadása
is. És akkor még nem szóltunk a 18. századi
bécsi magyar folyóiratokról, amelyeket azért
olvastak országszerte, hogy a császárváros ese-
ményeirõl tájékozódjanak. Ekkor már azoknak
a bécsi nyomdáknak a száma, amelyek magyar
könyvek kiadásával is foglalkoztak, huszon-
négy. Pedig közben az országban is dolgozott
egyidejûleg több tucat nyomda.

Ugyanakkor kapcsolatban voltak egymással
a bécsi és magyarországi nyomdák is. Több ha-
zai nyomdánk felszerelése is Bécsbõl szárma-
zik, arra is volt példa, hogy az egyik nyugat-
dunántúli fõúr egy egész bécsi nyomdát meg-
vásárolt, majd magyarországi birtokán felál-
lított. A reformáció korának egyik legjelen-
tõsebb hazai könyvnyomtató-mûhely tulajdo-
nosa, Rafael Hoffhalter korábban Bécsben
mûködött, és az udvar számára is dolgozott.

Majd protestáns vallása miatt kénytelen volt
elhagyni Bécset, és Debrecenben folytatta
munkáját. Igaz, hogy a bécsi nyomdák a nyom-
dai szaktudás megszerzésének színhelyei is
voltak, de az ellenkezõjére is van példa, ami-
kor egyik bécsi nyomda az 1770-es években a
korszak legjobb magyar (erdélyi) betûmetszõ-
jét alkalmazza, és vele készítteti el betûmin-
takönyvét.  Egy másik eset: a bécsi udvar egy
magas rangú magyar tisztviselõje magánnyom-
dát létesített Bécsben, amelyben az 1630-as
években a korszak legszebb magyar könyvei
készültek.

Hogy milyen szoros volt a kapcsolat egyes
bécsi és hazai nyomdák között, elég arra gon-
dolni, hogy – különbözõ okok miatt — nem egy
könyv nyomtatását Bécsben kezdték és Po-
zsonyban vagy Nagyszombatban fejezték be.
Bécsben rendszeresen jelentek meg magyar
naptárak, volt olyan nyomda, amely kifejezet-
ten erre specializálta magát – de olyan is volt,
hogy a nagy sikerû, és hírnévre szert tett nagy-
szombati naptárt másolták Bécsben.

Ezt a kis összefoglalót csak bevezetõnek
szánjuk. A Bécsi Napló következõ számaiban
a bécsi nyomdák magyar kapcsolatainak törté-
netébõl közlünk egy-egy érdekes, és az olva-
sók számára talán ismeretlen epizódot.

V. ECSEDY JUDIT

A SAUL FIA megkapta a Golden Globe-ot és
reméljük, február végén az Oscar-díjat is. Ez a
Saul nem a Szerencsés Dániel, aki túléli törté-
netét. A Sonderkommandósok közül csak né-
hányan maradtak életben. Sokáig hallgattak,
történetük felfoghatatlan. A film remekmû,
minél többször látja az ember, annál jobban
nézhetõ és megrendítõ, tele misztikus utalások-
kal, jelekkel, üzenetekkel. Úgy tûnik, hogy a
németek bojkottálják, mert a hírekben csak el-
vétve említik, mintha nem is létezne, holott ez a
film nem németellenes. Magyar zsidókról szól,
hiszen õk alkották az utolsó transzportokat.
Majdnem teljesen magyar pénzbõl készült. A
magyar mozikban nem lehet rá jegyet kapni, a
magyarok özönlenek a filmszínházakba, talán
150 ezer ember is látta már. Mennyire más ez a
kép a magyarokról, mint amit a médiákban ró-
lunk mutatnak.

Keleten sokan vallják, hogy aki tud, az nem
beszél, s aki sokat beszél, az nem tud. Saul, a film

Golden Globe-díjat nyert
fõszereplõje, alig mond valamit. Korunk kihí-
vásai aggasztóak, talán hallgatni kellene. A je-
lenlegi európai és globális válság szellemi alter-
natíva után kiált, mely megszelídíti a fizikai-
materialista világ önpusztító erejét. A magyar
probléma hasonlít az oroszéhoz: valóban van
bennünk valami sajátos, ami a Nyugatot állan-
dóan ellenünk irritálja, fõleg a médián keresz-
tül, a Kelet érdeklõdését azonban felkelti? Va-
lami, ami az önbecsülésünket az egekig fokoz-
za, de külsõ és belsõ kritikusaink harcos anti-
pátiáját állandóan táplálja? Létkérdés, hogy sa-
ját sorsunkat, lehetõségeinket és korlátainkat
vizsgálva reális önismeretre jussunk és újra meg-
határozzuk sajátos helyünket Európában és az
ég alatt. Lehet-e enélkül jövõstratégia? Hogy
megtaláljuk az utat, amely ellentmondásaink-
ból ki- és túlvezet, s nagyobb távlatokhoz segít.
Jó lenne, ha a keleti nyitás nálunk sem maradna
frázis, hanem sikerülne a hozzánk képest óriási
országok értékeit minden szinten megismerni.

Aki Budapesten a Damjanich utca Városli-
get-közeli részén, az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar Gyakorló Intézményei
41–43. szám  alatti aulájába belép, Illyés
Gyuláné dr. Kozmutza Flóra  (1905–1995)
fényképével és afölött az itt következõ, tõle
származó sorokkal  találja szembe magát: „Hi-
vatásom a gyógypedagógia. Erre esküdtem fel. A
segítségnyújtás is lehet szenvedély.” Bizonyára ke-
vesen vannak, akik Flórát, a költõfeleséget, a
magyar irodalom jól ismert alakját egy másik,
sokak számára kevéssé ismert szerepben mu-
tatják be: mint hivatását gyakorló szakembert,
pszichológust, gyógypedagógust, az egykori
nevén Gyógypedagógiai Fõiskola elsõ nõi ok-
tatóját, majd késõbb igazgatóját, továbbá szak-
mafejlesztési célból a nyolcvanas évek elején
életre hívott hatalmas épületkomplexum
életrehívásának kezdeményezõjét. E hosszú
felsorolás csak a töredékét jelzi mindannak,
amit egy életen át felvállalt és hordozott, s ami
személyét születésének 110 éves távlatából is
visszahozza közénk, élõ valósággá varázsolja.
Nevét sokan ismerik iskolai tanulmányaikból,
tudják, hogy életének egy szakasza József At-
tilához kapcsolódik, majd Illyés Gyula társa
volt egy életen keresztül. A valóság azonban
sokkal árnyaltabb ennél, a róla alkotott kép
felrajzolása még ennél is gazdagabb.

Azok közé tartozom, akik tanítványként,
munkatársként ismerhették és becsülhették;
akik közvetlenül tapasztalhatták meg kedves,
nyugodt, halk szavú, mások felé forduló, ön-
zetlen lényét, akik rajta keresztül ismerhették
meg a segíteni akarás tudatos vállalását. És
mindezek ugyanakkor nem nélkülözték az igé-
nyességet, az elvárásoknak való megfelelést;
nem nélkülözték a szerénységet, annak az élet-
stratégiának a tudatos vállalását, hogy az em-
ber számára nem mindig önmaga sikerei, ha-
nem a fontosnak ítélt ügyek képviselete élvez
elsõbbséget. A fénykép alatti felirat jól jelzi
tehát, hogy magánéletét és szakmai pályafutá-
sát a mások segítésének attitüdje döntõen meg-
határozta. Ez emelte a magyarországi fogyaté-
kosságügy egyik meghatározó, generációk
szemléletét befolyásoló személyiségévé.

Filozófiai, pszichológiai tanulmányok, majd
a Gyógypedagógiai Fõiskolán 1934-ben szer-
zett oklevél alapozta meg pályáját, amelyet
1980-ig, nyugalomba vonulásáig szolgált és
mûvelt. Munkatársa volt a Szondi Lipót vezet-
te Gyógypedagógiai Kórtani,- és Gyógytani La-
boratóriumnak, ahol iker,- és családfakutatá-
sokat végzett. Pszichológiai vizsgálataival a
Szondi-féle ösztöndiagnosztikai teszt kidolgo-
zását segítette, tevékenységével elnyerve a
nemzetközi hírnevet szerzõ Szondi Lipót
(1893-1986) elismerését. Tudása, korának kor-
szerû pszichológiai ismeretei öltöttek testet
Illyés Gyula „Lélek és kenyér” címen, 1940-ben
közzétett falukutató munkájában, amely
Kozmutza Flóra értelmességi-  és ösztön-vizs-
gálataival egészültek ki. „A 2. rész a közvetlen
lélektani megfigyelés; a harmadik a tudományos

KI VOLT DR. KOZMUTZA FLÓRA?
Kiállítás születésének 110. évfordulójára

módszerekkel végzett vizsgálódás és eredménye.
Ez a legtárgyilagosabb.  Ez már nem az én mun-
kám” - írja az elõszóban Illyés. A viszonylag
nagy idõtávlatú, a 40-es évek pszichológiájá-
nak ismeretén alapuló, falusi gyermekek kö-
rében végzett kutatás szakmatörténeti jelentõ-
ségû: az ún. Binet–Simon-féle intelligenciateszt
hazai Éltes Mátyás-féle adaptációjának felhasz-
nálásán alapult a hátrányos helyzetû gyermek-
populációra vonatkozóan napjainknak is szó-
ló gondolatokat közvetítve. Pályáján a késõb-
biekben a hazai gyógypedagógus-képzés tartal-
mi megújítását segítette elõ, pályafutásának
jelentõs állomása volt 1972-80 között a fõigaz-
gatói tevékenység. Így lett az elõkészítõje an-
nak a 90-es évekre megvalósult szakmai törek-
vésnek, amely a magyar gyógypedagógus-kép-
zést – más országokhoz hasonlóan - az egyete-
mi szintû képzés rangjára emelte.     A száraz-
nak ható életrajzi adatok jól jelzik, hogy a „mú-
zsa”, a „költõfeleség” szerep életének csak
egyik, vitathatatlanul jelentõs vonulata, mely
összefonódott szakmai életpályájával.  Férjét
külföldi útjaira kísérve minden lehetõséget
megragadott a fogyatékosság kérdéseinek, a
korabeli képzési és ellátórendszerek mûködé-
sének tanulmányozására, tapasztalatok integ-
rálására. E tevékenység elismerése Illyés Gyu-
la „Tisztelet a gyógypedagógusoknak” c. írá-
sában eképpen fogalmazódik meg: „A gyógy-
pedagógus foglalkozása a „különleges nevelés”,
a gyógyító nevelés is alkotás, az õ szakmájukra,
- akár az enyémre is – inkább illik: hivatás. Ez
azt jelenti: nem elég a szaktudás, tán a tehetség
sem, hanem kell ide emberség is, jó jellem.”

Ezt az emberséget sugározzák Illyés Gyuláné
Kozmutza Flóra korábban idézett sorai a se-
gítségnyújtás szenvedélyérõl, mely egész éle-
tét átszövõ tudatos vállalás volt. Ezt közvetí-
tette tanítványai, munkatársi és baráti környe-

zete, családja, ismerõsei felé, ebbõl meríthet-
tek a pályán õt késõbb követõk. Ez az ÜZE-
NET azok számára is, akiknek neve, személyes
tapasztalatokat nélkülözve, ma már irodalom-
történeti tény vagy szakirodalom. Az elmúlt
évtizedek változásai nyomán átalakult a kép-
zés, újabb és újabb tartalmakkal telítõdött a
fogyatékosság fogalma. Jelentõsen bõvült a
pszichológia és a gyógypedagógia ismeretrend-
szere, a segítõ tevékenység köre. Az ÜZENET
azonban tovább él, a mai változó világban is
aktuális. A szakma „nagy könyve”, a munka-
társaival közösen létrehozott, 1969-ben közre-
adott „Gyógypedagógiai pszichológia” ismeret-
rendszere kitágult – de szemléletében ennek
az üzenetnek a hordozója, ez tette õt etalonná
a magyar gyógypedagógiában.

A fentiekben leírtak jelentették az egyik fõ
vonulatát annak a kiállításnak, amely 2015.
szeptember 1. és november 30. között volt meg-
tekinthetõ az Országos Széchenyi Könyvtár-
ban. Szûts-Novák Rita kurátor az OSZK törzs-
anyagából, kézirattárából, a 80-as években ala-
pított Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet-
tõl kapott dokumentumokból és családi hagya-
tékból állította össze. A címadó  „….mert mel-
lettem ülsz…” idézet Illyés Gyula sorait idézi,
megjelenítve kettõjük szoros kapcsolatát,
összefonódott életútját. A megnyitón Illyés
Mária mûvészettörténész édesanyja alakját,
tevékenységét felidézve sok személyes élmé-
nyét közvetítette a megnyitó szépszámú részt-
vevõinek. S külön kiemelte a hétköznapok gya-
korlatában megnyilvánuló segítségnyújtás, a
mások munkája felé történõ odafordulás jelen-
tõségét férje és a család életében. A közleményt
a kiállítás megnyitóján elmondott szöveg fel-
használásával készítette:

GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN

ny. fõiskolai tanár

Szlovákia: Biztos a bizonytalanság
    Március ötödikén parlamenti választásokat tarta-

nak Szlovákiában. A közvélemény-kutatási eredmé-
nyek nem ígérnek meglepetéseket: Robert Fico minisz-
terelnök Smer nevû pártja megnyeri a választást, a
kérdés csak az, hogy sikerül-e nekik ismét abszolút
többséget szerezniük a parlamentben.

A jobboldali ellenzék ugyanis romokban hever. A
közelmúltban az Európai Néppárt európai parlamenti
frakciója kihelyezett ülést tartott Pozsonyban, de még
annyit sem tudtak elérni, hogy az 5 jobbközép ellen-
zéki párt vezetõjét érdemben egy asztalhoz ültessék.
Fico tehát ilyen körülmények között viszonylag
könnyû helyzetben van. Valószínûleg komolyabb for-
dulat nem várható tõle semmilyen téren. Nincs is rá
igazán szüksége: a gazdaság viszonylag jól teljesít, te-
kintettel arra, hogy szorosan kapcsolódik a német gaz-
dasághoz. Az export motorja, az autógyártás egyelõre
szintén megbízhatóan mûködik. Csak erõsíteni fogja
az e téren elvárható teljesítményt az a tény, hogy Szlo-
vákia a közelmúltban újabb sikert könyvelhetett el:
Nyitra mellett építi fel új gyárát a brit Jaguár, s ez újabb
munkahelyeket és újabb felfelé húzó gazdasági poten-
ciált jelent. Már addig, persze, amíg az autóipar fejlõd-
ni képes, hiszen a Volkswagen, a Peugeot-Citroen és a
Kia Motors mellett ez lesz a negyedik multinacionális
autógyár, s amíg nem üt be recesszió, addig az autó-
gyártás valóban a gazdaság húzóágazata lehet.

Számos területen persze komoly problémák is van-
nak. Elégedetlenek az egészségügyi dolgozók, elsõsor-
ban a nõvérek, akik az év fordulóján tömegesen adták
be felmondásukat mondván, hogy éhbérért nem fog-
nak tovább dolgozni. Elégedetlenek a pedagógusok is,
tavaly több alkalommal az utcára is mentek. Komoly
probléma a korrupció és a bíróságok elégtelen mûkö-
dése, amelyet a köztársasági elnök is gyakran kritizál.
Ám Szlovákia egyelõre a következmények nélküli tár-
sadalom országa, Csehországtól és Romániától eltérõ-
en itt egyetlen politikus sem került rács mögé korrup-
ció gyanújával, annak ellenére, hogy a negyedik éve
egyedül kormányzó párt egyik alelnökét, Pavol Paskát

még a házelnöki posztról is leváltották egyik napról a
másikra. Komolyabb bántódása azonban neki sem lett,
sõt bejelentette, hogy a következõ kormányban szíve-
sen vállalná a külügyminiszteri poszt betöltését.

Nem rózsás a helyzet sajnos magyar téren sem. A
2009-es pártszakadással létrejött egy vegyes, szlovák–
magyar párt, s ez komoly paradigmaváltást és elbizony-
talanodást hozott a felvidéki magyar közéletbe. Míg a
Délvidéken, Kárpátalján és Erdélyben magukat ma-
gyarnak valló politikai pártok vetélkednek egymással,
addig a Most-Híd magyarul hirdeti a szlovákok elvárá-
sait. Alaptézisük az, hogy nem szabad olyan kéréssel
odaállni a szlovákok elé, amely feszültségeket okoz-
hatna a magyar–szlovák kapcsolatokban.

Ennek a gondolatmenetnek viszont az a szépséghi-
bája, hogy szlovák oldalról az elmúlt 25 évben egyet-
len javaslat sem fogalmazódott meg a félmilliós szlo-
vákiai magyar közösség és az egymillió fõt számoló
összes kisebbség helyzetének megoldására sem. Igen,
Szlovákiában minden ötödik polgár valamelyik nem-
zeti vagy etnikai kisebbséghez tartozik, s ezzel az or-
szág az EU egyik etnikailag leginkább megkevert tár-
sadalma. A szlovákok ezen a téren is azt játsszák, amit
oly sok más területen is: fejüket-farkukat behúzva hall-
gatnak, sumákolnak, várván, hogy majd az idõ meg-
oldja a problémát: majd csak asszimilálódnak, elván-
dorolnak vagy más módon elkopnak innen a kisebb-
ségek, s nem kell majd velük komolyan foglalkozni.

A magyar érdekeket nyíltan felvállaló MKP ennek
ellenére koalíciós javaslatot tett a Most-Hídnak, ame-
lyet az – erõsebbnek érezvén magát – elutasított. Így
tehát magyar vonalon az orosz rulett újabb fordulója
következik márciusban: mivel az ország választópol-
gárainak körülbelül 10 százaléka magyar, a néhány
szlovák szavazóval megnövelt 11-12 százalékos bázist
úgy kellene kétfelé osztani, hogy mind a két párt át-
léphesse az 5 százalékos küszöböt. Ez eddig két alka-
lommal nem sikerült. Nem politikai szlogen tehát, hogy
minden szavazat döntõ fontossággal bír majd.

CSÁKY PÁL, az MKP EP képviselõje
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JELEN SZÁMUNK KÉPEIVEL

III. rész
A metró gyorsan zötyögött állomásról állomásra,

kóválygó részegek szálltak fel és le. Szórakozottan
figyeltem õket, mert nagyon mulatságos tud lenni egy
részeg férfi, aki magatehetetlenül szédeleg, mint gyer-
mek vagy haldokló. Majd felszállt két feltûnõen jóké-
pû srác, és egy nõ. A nõ foszlott ruhát viselt, élénk,
színes rongyok lógtak összevissza tépkedve.

Szõkére festett haja úgy állt, mintha a szél össze-
kócolta volna. Puha fehér arcának megereszkedett
bõrredõin lefolyt a szemfesték, a rúzs. Szembe állt
a metróajtóval, haját úgy igazgatta az ajtó tükrében,
mint Gloria Swanson a Sunset Boulevardban. Majd
végighúzta hosszú ujjait az arcán, és még inkább el-
kente a festéket. A kezét végigsúrolta a metró abla-
kán. A rúzs, mint vér piroslott az ajtó üvegén. Ördö-
gien felnevetett, és az áttetszõ-tükrözõdõ falakon
keresztül rám nézett. A két srác gúnyosan összepil-
lantott. Én megijedtem, õrült sötét szemében, vala-
mi nem evilági fény csillogott. Ûr, vagy üresség volt
az, de az angol void  szó talán jobban fedné az igaz-
ságot. És titok, tudás onnan, hol nem volt tér és idõ.
Csak az üresség a void, és annak végtelen nyugal-
ma. Rám nézett majd kiszállt. Követtem.

A város kihalt volt. Képtelenül kihalt – se autó,
se villamos, se ember, se fény. A régi, nappal tágas
utcák most szûkek voltak, és szürkén feszültek vé-
gig a horizonton. Mint egy kripta, vagy mauzóleum
nagyterme, amelynek végében egy letûnt király
szarkofágja állt. Kiértünk a városból, fel egy hegy-
re, melyet fenyõk borítottak egészen a csúcsáig. Az
erdõben menetelve árnyakra lettem figyelmes, li-
dércesen kóboroltak õk is a hegyen fölfelé. Felér-
tünk a csúcsra. Hatalmas asztal terült végig egy tisz-
táson. Az asztalon különbözõ étkek; közelebb lép-
ve láttam csak meg, hogy közülük sok emberi hús,
nyersen szétszabdalva: lábak, fejek, karok, egykor
férfiak nõk és gyerekek lehettek. Az asztal mögött
halotti máglyát rakott három szatír. Mikor végeztek,
a földbe köröket, geometriai formákat rajzoltak.

PÉTER RÓBERT

SZOMBAT
Immár láttam az árnyakat, mind hasonló szerzetû
nõk voltak, mint az én Vergiliám, mellettük egy-egy
vendég, szatírok és nimfák, ember egy sem. A nõk
kört formáltak a máglya körül, a vendégek meg sor-
ra bekenték õket valami krémmel. Levetkõztettem,
rozzant testének minden porcikáját bekentem. Ahol
végighúztam a krémes ujjamat, a bõr kisimult, a hús
feszes lett. Mire végeztem, hibátlan nõ állt velem
szemben.. Kézen fogott és a kör közepébe a mág-
lyához vezetett, majd áldozati tõrt nyomott a kezem-
be. A nõk körben röpködni kezdtek, a szatírok õsi
dobokat vertek, sípokat fújtak, a nimfák táncoltak.
A tisztás végén megjelent Florentine, mint Artemisz,
teljesen meztelenül, fején szarvasagancs-korona.
Mögötte vadak, szarvasok, vaddisznók, ezernyi
madár, és még ki tudja, mi. Sötét bõre ragyogott a
holdfényben. Ahogy közeledett, egyre eksztatiku-
sabban, vadabbul szóltak a dobok, a sípok, vadab-
bul táncoltak a nimfák. Mire Florentine elért a mág-
lyáig, teljes volt a káosz. Néhány nõ leszállt a nim-
fák közé. A szatírok, nimfák, nõk vadul kapaszkod-
tak egymásba. Florentine a kezét nyújtotta felém,
tenyerét feltartotta. Nem tudom, honnan vagy mi-
ért, de tudtam, mit kellett tennem. Mélyen belevág-
tam a tenyerébe. A vér sötéten futott ki holdfény-
áztatta bõrére. Ekkor az orgia már majdnem a csú-
csához ért, csatlakoztak az állatok is, amelyek
Florentine-t követték. Megcsókolt. Milyen hideg
volt! Banalitás lenne leírni, hogy jéghideg, és még-
is, mint amikor jégkockát tartasz a szádban. Fájt. Rá-
feküdt a máglyára, és megint tudtam mit kell ten-
nem. Szép feszes testén kipuhatoltam, pontosan hol
dobog a szíve. Gyengén vert, mint egy verébé, alig
érezhetõen, de szabályosan. Beledöftem a kést. Ak-
kor valahol megszólalt egy kakas.

Ober. St. Veit, mondta ismét a rézhangú nõ. Itt
kell leszállnom, körbenéztem, senki nem volt már
az U-Bahnon. Biztosan álmodtam. Úgy döntöttem
nem mondom el senkinek, ki hinne nekem… De ta-
lán leírom, úgysem hisz már senki a leírtakban sem.

Shakespeare-nek van a „Vízkereszt, vagy amit akar-
tok“ címû drámája, de egy ilyen klasszikus szerzõ cí-
mét nem illik egyazegyben átvenni, ezért aztán ezzel
a KORRTÉNY-nyel lett módosítva. Hogy mit jelent a
címben lévõ rejtjeles szó, az rövidesen kiderül.

Nemrég volt január hatodika, vagyis Vízkereszt.
Mármint nálunk. Mi Jézus megkeresztelését ünnepel-
jük, vagyis azt, amikor unokatestvére, keresztelõ Já-
nos megkeresztelte õt a Jordán vízében. Más népek-
nél ez más jelentéssel bír. Van, ahol ez az ünnep felér
a karácsonnyal, a pravoszlávoknál, vagyis az ortodo-
xoknál ez nagyobb ünnep, mint a karácsony. Bár tart-
ják a karácsonyt is, de pl. a románok, még a kommu-
nista Romániában is azt csinálták, hogy bementek
ugyan a munkahelyükre, aláírták a jelenléti ívet
(kondikát), de még egy csavarhúzót sem vettek a ke-
zükbe, mert az szentségtörésnek minõsült volna, ha
õk Boboteazakor dolgoznak.

Az osztrákoknál megint másképp van. Itt a három
királyok, azaz a napkeleti bölcsek ünnepe, és piros
betûs munkaszüneti nap. Ha olyan feliratot látunk
krétával valamelyik ajtón, hogy 20+C+M+B+16, az azt
jelenti, hogy azt a házat megszentelték 2016-ban
Caspar, Melchior és Balthasar, azaz Gáspár, Menyhért
és Boldizsár nevében.

Mi pedig úgy tanultuk, hogy a napkeleti bölcsek
már a születéskor jelen voltak Betlehemben. Tehát
akkor van egy 13 napos eltérés, de hát lehetünk
annyira nagyvonalúak, hogy így az idõk távlatából ne
az legyen a legfontosabb, hogy kezdettõl fogva ott
voltak-e vagy sem, fõleg pedig, hogy a karácsonynak
nemcsak a napját, de még az évét sem tudhatjuk biz-
tosan. Csillagászok megállapították, hogy valószínû-
leg plusz-mínusz három év eltérés is van a tényleges
karácsony és a között, amikor a mi idõszámításunk
szerint 1-ben Jézus megszületett. Hogy miért? Azért,
mert az a három égitest, azaz csillag, ami akkor szin-
te egyvonalba esett (kollineárisak voltak), és ami a
betlehemi csillag fényességének felel meg, nem lehe-
tett abban az évben.

De hát már láttunk ilyen és ehhez hasonló eltéré-
seket, többnyire a Julianus és a Gregorianus naptár
között, ugyanis valamikor a középkorban összedug-
ták fejüket a csillagászok és rájöttek, hogy a Föld nem
annyi idõ alatt kerüli meg a Napot (365 nap), mint
ahogy azt addig gondolták, hanem még ott vannak
azok a töredék napok (6 óra évente), amiket valaho-
gyan mégis csak be kéne venni a kalkulációba, hogy
precíz legyen az elszámolás. Ezért bevezették ezt a
KORREKCIÓS TÉNYEZÕT (röviden korr-tényt), ami
nem más, mint a szökõnapok beiktatása. Na, de hova

ANDI TELLER

VÍZKERESZT avagy KORR-TÉNY
ékeljék be ezt a szökõnapot? A középkorban azt gon-
dolták az asztronómusok, hogy megharagudnának az
istenek, ha belekontárkodnának az istenek, vagyis a
kalendárium dolgába. Február 24-én viszont valame-
lyik mitológia szerint pont akkor van a bor istenének
a napja, ezért feltételezték, hogy maguk az istenek is
lerészegednek, és ilyenkor engedékenyebbé, elné-
zõbbé válnak, ezért február 24-e a szökõnap és nem
február 29-e.

No, de van itt még másik KORR-TÉNY is. Ugyanis
ezek a nagy tudású csillagászok rájöttek, hogy vala-
mi így sem stimmel, ezért hogy teljesen pontos le-
gyen a Föld Nap körüli keringési ideje a számítások-
kal, a 100-zal osztható számú éveket kiiktatták a szö-
kõévek közül, ezért nem volt 1800, vagy 1900 szö-
kõév. Viszont késõbb ismét tartottak egy ilyen
okosmaci (smart guy) asztronómusok találkozóját,
és egy újabb KORR-TÉNY-ben állapodtak meg, neve-
zetesen, hogy a 400-zal osztható számú évek mégis
legyenek szökõévek. Ezért volt szökõév pl. a 2000.
év, és 2400 is az lesz, megkérem azon olvasókat,
akik még akkor olvasni fogják, amit írtam, hogy em-
lékezzenek minderre.

Jelenlegi tudásunk szerint ez a legpontosabb meg-
közelítés a Föld Nap körüli keringési idejére vonat-
kozóan. Viszont a Földnek nemcsak a saját tengelye
és a Nap körüli forgása van, hanem egy ún. precesszi-
ós mozgása is, amit úgy kell elképzelni, mintha a bi-
cikli kerekében lenne egy nyolcas, ill. mint amikor
egy búgócsigát megpörgetünk, és a tengelye elkezd
az elején inogni, aztán a végén teljesen szabálytalan
mozgásba megy át, végül leesik. Nos, ez várható a
Földdel kapcsolatban is, mert hogy a Jóisten az ele-
jén jól megpörgette, de ez a precesszió az idõ múlásá-
val nem csökken, hanem csak nõ, és mikor már olyan
mértéket ölt, hogy kontrollálhatatlan lesz, akkor a
Földnek is kaputt. Persze ez nem a mi idõnkben fog
bekövetkezni, tehát a kedves olvasók vehetnek nyu-
godtan tartós tejet, és azt a ruhapénzt is levásárolhat-
ják az érintettek, ami még erre az önkormányzati cik-
lusra szól, mert a fent leírtak nem az elkövetkezendõ
4 évben fognak bekövetkezni.

Viszont engem sokkal jobban aggaszt az a klíma-
konferencián megállapított plusz két fokos hõemel-
kedés, ami az utóbbi években végbement, mert az
mégsem 1 fok, hanem kettõ, ami egy meg egy. De leg-
alább nem három.

Remélem a leírtak miatt nem lesz kedves olvasó-
imnak nyugtalan és álmatlan éjszakájuk, tehát kívá-
nok mindannyiuknak munkájukban sikeres és ered-
ményes újévet jó egészségben!

2015. december 15-én a Petõfi Irodalmi Mú-
zeumban „nagy hazatérõként” köszöntötték
MAKKAI ÁDÁMOT nyolcvanadik születésnapján,
aki életútja jellemzéséül a három H-t választot-
ta: Hungary, Harvard, Hawai.

Balog Zoltán emberi erõforrás-miniszter sze-
rint – akit személyes szálak is kötnek a Makkai
családhoz – a család története drámai megfo-
galmazása a menni vagy maradni dilemmának,
amelyet Ádám úgy oldott fel, hogy hazajött.
Mert egy nyelvész, költõ, mûfordító, egyetemi
tanár számára itt van a forrás, a magyar nyelv
forrása. Chicagói évei alatt a magyar költészet
angolszász nagykövete lett: két kötetes, össze-
sen 2300 oldalas impozáns antológiájában, A
csodaszarvas nyomában (In Quest of the
Miracle Stag) a kezdetektõl a 20. századig adta
közre angolul a magyar költészet legjavát, ame-
lyért 2011-ben Kossuth-díjat kapott. A „trini-

Makkai Ádám 80 éves
tárius ember” a szentháromságban hisz, a tár-
sas létezésben, s abban, hogy a világ kézbentar-
tója maga is társas lény. Mezey Katalin, a Ma-
gyar Írószövetség elnökségének tagja nagy csa-
paterõsítésnek nevezte Makkai Ádám hazajö-
vetelét. Jókai Anna, a legrégibb barát szerint
Ignácz Rózsa a legnehezebb szeretetet mûvel-
te: elengedte a fiát. Szerinte Makkai Ádám akár
ír, vagy fordít, mindig magasabb szellemi célt
szolgál. Nem internacionalista, nem kozmopo-
lita, hanem univerzális ember, a jó szellemi
nagykövete. Baráti emlékeket elevenített fel
Pomogáts Béla is. Csontos János és Orbán Já-
nos Dénes pedig az ünnepeltet kalandos élet-
útja fordulatairól faggatta. A jó hangulatú, ked-
ves ünnepség végén Makkai Ádám dedikálta a
szép számú jelenlévõnek Itthon címmel megje-
lent új verseskötetét.

NÉMETH I.

A Hír nagymesteréért szólt a harang múlt év de-
cemberében. Skultéty Csaba  átköltözött az örök-
kévalóságba.

Nagy emigráns társai, Határ Gyõzõ, Monoszlóy
Dezsõ, Borbándi Gyula után szólította az Úr, és õ
igaz keresztény módjára hajtotta meg fejét a Min-
denható akarata elõtt.

Elvégeztetett. Szép emberi kor, kilencvenöt dol-
gos, küzdelmes év jutott neki a földi életbõl, és õ
példaadóan, a morál és az etika kristálytiszta sza-
bályai szerint munkálkodott mindenhol és min-
denkor.

Magyar volt és európai, nemzetének a szeretete
és szolgálata nem kizárta, hanem feltételezte az
egyetemes emberi értékeket és célokat.

Származása predesztinálta erre. A Felvidék és
Kárpátalja, az egykori Ung és Bereg megye magya-
rok, ukránok, ruszinok, szlovákok földje, és õ már
gyermekkorban megtapasztalta az együttélés impe-
ratívuszát.

Pedig a történelem a másik arcát mutatta neki,
amikor kikerült a nagyvilágba.  Budapesten a Mú-
zeum utcáról, romeltakarítás közben, zabrálták el
a háború végén a dicsõséges Vörös Hadsereg kato-
nái, és vitték málenkij robotra. A foksáni gyûjtõtá-
borból szökött meg, s csak szívós, konok, céltuda-
tos természetének köszönhette, hogy bujkálva, rej-
tõzködve, gyalog átkelt a Keleti-Kárpátokon, s meg-
érkezett a kovásznai parókiára.

Ez a történelmi lecke véglegesen és végzetesen
meghatározta további sorsát. Életcélja lett a vörös
veszedelem elleni küzdelem, nem véletlen, hogy
emigrálása után, párizsi kitérõvel, a Szabad Euró-
pa Rádió szerkesztõségében kötött ki.

Harminc évig vezette ennek az antibolsevista fó-
rumnak a hírrovatát, itt lett a hír, a jó hír, a tiszta
hír, a megbízható hír élete nagy célja. Tisztában volt
azzal, hogy a világégés és a hidegháború éppen a
hírt mocskolta be leginkább, a rádió, az újság  – a
sugárzott és leírt szó – vált a legpiszkosabb propa-
ganda célok eszközévé, és õ heroikus küzdelmet
vívott azért, hogy a hallgatót ne árassza el a hazug-
ságok szennyes árhulláma, jussanak, ha csak lehet,
igaz tények birtokába.

Úgy ült le naponta Münchenben a Szabad Euró-
pa Rádió mikrofonja elé, hogy maga elé képzelte a
székelyföldi, a mezõségi, a partiumi, a munkácsi, a
kassai, újvidéki, szabadkai hallgatókat, elsõsorban
õket, mert õk kettõs prés nyomása alatt szenved-
tek: a bolsevizmus  által korlátlan hatalomhoz jut-
tatott román, ukrán, szovjet, cseh, szlovák, jugo-
szláv sovinizmus sorvasztotta õket, és a jogtipró
proletár diktatúra pusztította kartácstûzzel az em-
beri és nemzetiségi jogokat.

HÍR ÉS HARANG
 – Búcsú Skultéty Csabától –

Skultéty Csaba, álnevén a legendás Ambrus Már-
ton, lett a Szabad Európa Rádió magyar szerkesztõ-
ségének tisztán fénylõ lelkiismerete, aki a vasfüg-
göny vak falának döngetése közben azokra gondolt,
akik Kelet-Európában kortynyi reményre, mazsolá-
nyi szabadságra szomjúhoztak.

Ezrek, százezrek vallomása tanúskodik arról, hogy
szükség volt a bolsevista napfogyatkozás évtizedei-
ben erre a kortynyi reményre, erre a pislákoló fény-
re, különben megbicsaklott volna a lélek, megrop-
pant volna a gerinc.

Zord, nehéz idõk voltak, könnyen hamis illúziók
áldozatai lehettek volna a Szabad Európa Rádió hall-
gatói, óriási szükség volt józanságra, mérsékletesség-
re, arányérzékre.

Skultéty Csaba (Ambrus Márton) józan volt és mér-
sékletes, vigyázott arra, hogy ne terjedjenek hamis,
világmegváltó álmok Nyugatról Keletre, és kitartó,
szívós, konok volt, ha szûkkeblûség, beszûkült látó-
kör, elfogult köldöknézés ellen kellett szólni. Szeret-
te, becsülte nemzetét, a magyarságot, és tisztelt min-
den más népet Európában és a világon. Ez volt poli-
tikai krédójának alfája és ómegája.

És amikor leomlott a vasfüggöny, amikor eszelõs
örömmel bontották le lobogó hajú fiatalok a berlini
falat, Skultéty Csaba nemzetközi misszióját befeje-
zettnek tekintette, és hazajött Magyarországra. Nem
pihenni jött, ismeretlen volt számára a gondtalan,
henye élet, a közügy szerény, de rendíthetetlen ka-
tonája lett élete hátralévõ szakaszában is.

Társaságokat, szervezeteket, családokat támoga-
tott, politikusokkal, nagytõkésekkel tárgyalt, szaladt
fûhöz-fához, segélyekért könyörgött, nagy anyagi ál-
dozatokat hozott, hogy Kárpátalján, Felvidéken ne
szûnjenek meg az óvodák, az iskolák, hogy jelenje-
nek meg a lapok, hogy ne legyen idegen intézetek-
ben és intézményekben a magyar szó.

Ez a föld, a szülõföldje adott új életcélt, új életked-
vet neki, fiatalokat megszégyenítõ lendülettel és hév-
vel dolgozott. A mikrofont írótollal cserélte föl, publi-
cisztikai írásaival mozgósított, agitált, érvelt.

Életútjáról, rádiós múltjáról szívesen beszélt,
számtalan elõadást tartott, õ gondoskodott a Szabad
Európa Rádió utóéletérõl, végül kötetekbe szerkesz-
tette, s kiadta vallomásait.

Utolsó könyvében (Vannak vidékek, féltett kis-
hazák. Az én Ung megyei Nagykaposom, Budapest,
2014) hangot és stílust váltott, a publicisztikai érve-
lés helyett a széppróza lassúbb, méltóságosabb rit-
musát vette föl.

Az emberélet véges, de a Mû, amit Skultéty Csaba
maga után hagyott, teljes, és befejezett.

Emlékét akkor õrizzük igazán, ha követjük példáját.
HEGEDÛS IMRE JÁNOS

Magyar színészegyüttes
Bécsben

Kortárs osztrák szerzõ, Gabriel Barilly alkotása az
Ensemble ohne Grenzen, az Együttes határok nélkül
elõadásában.

2015-ben Bécsben, négy fiatal magyar színész ala-
pította az együttest azzal a céllal, hogy hozzájárulja-
nak a város kulturális sokszínûségéhez. Gerendás Be-
áta rendezõnõ, Hollósi Eszter, Szegõ Katalin színmû-
vésznõk és Mácsai Endre színmûvész célja, elõadói
estek keretében bemutatni a magyar kultúrát, de azt
is, hogy az itt élõ magyar nyelvû közönségnek az anya-
nyelvén közvetítsenek osztrák irodalmi alkotásokat.

Elsõként, a Bordély (Puff) címû kétszereplõs alko-
tásra esett a választásuk. Gerendás Beáta rendezését,
Szegõ Katalin és Mácsai Endre valósította meg a 12.
kerületben levõ családias kisszínpadon, mely a
Theater Couch nevet viseli.

A siker természetesen nem maradt el. A telt házas elõ-
adás fiatal közönsége kiadósan ünnepelte a szereplõket és
a rendezõt. Akiket az eredeti szöveg érdekelt, elõadás köz-
ben olvashatták a színtér fölött elhelyezett vetítõvásznon.

1995 és 2015 között írt verseibõl válogatott Pintér
Lajos, és e verseket beszédes címû ciklusokba rendez-
te el, tanúsítván, hogy a ciklusok címei nem pusztán
egy a ciklusból kitetszõ tematikára utalnak, hanem
önmaguknál többet jelentve, egy megszólalási mód-
ról tanúskodnak. A jelen esetben nem pusztán az a fi-
gyelemre méltó, hogy a cikluszáró költemény befeje-
zõ sorának egy változatáról van szó (ott a szemlélés
tárgyaként jelenik meg), így keretet alkot, amelyben a
szigorúan meghatározott sorrendben következõ ver-
sek innen indulnak el, és oda érkeznek, hanem az tet-
szik fontosnak, hogy egy akár „tantárgyként” megje-
lenõ jelölés grammatikailag birtokos jelzõs szerkezet-
be foglaltatik, egy a költészet mai, majdnem azt írtam,
divattá vált, szépítékes gyakorlatából következõ eljá-
rás, ezzel összefüggésben a meglepetésszerû jelentés-
létrehozás. A virágnézetünk alapjai régebbi ideoló-
giai vonzáskörbe tartozik, és íme, elegendõ egyetlen
betûnyi-hangnyi változtatás, hogy újszerûként jelen-
jen meg, megszabadulván a múltbeli jelentés-tehertõl,
mintegy a nyelvben rejlõ lehetõség kibontása révén.
Ugyanis a szó sosem semleges, sem közömbös: ha üres-
nek hangzik, éppen úgy árulkodó, mint amikor telt-
ként mutatkozik. A virágnézeti: egyszeri szóalkotás,
egy régebbi variáns elutasításával vezet más poétai
mezõre, hogy mindaddig bizonytalanságban hagyjon,
ameddig – a jelen ciklus erre példa – nem tagolódik
szét egyes versekre, amelyek a virágok sugallta nézet-
re éppen úgy utalnak, mint a nyelv ama többlet-tudá-
sára, amelynek természetes meghallója a költõ. S hogy
a virágnézet nevesíthetõ, konkretizálható, jelzik a fes-
tõkrõl szóló, a festõket köszöntve megszólító, a festõk
munkájának nyomába eredõ versek, amelyek szintén
legalább kettõs „nézet”-rõl hoznak hírt: a megidézett
festõk, festmények költõiségérõl, valamint az ennek
hangot, formát adó versek festõiségérõl. Anélkül, hogy
szorosabb értelemben vett „képleírások” születnének,
a följebb említett megidézés virágnézetté alakul, ilyen
módon irodalom és képzõmûvészet egymást átható,
(régebbi meghatározással) egymást kölcsönösen át/
megvilágító „természet”-ét igyekszik körvonalazni
költõnk.

Innen továbblépve töprenghetünk el azon, hogyan
kerül a szépen kiállított kötet címlapjára „fényöröm
fénybánat”. Az önidézet fölismerése nem igazít el, és
valószínûleg az is csak „féligazság”-ként hatna, ha az
elmélkedés ennek a kötetnek, Pintér Lajos verseinek
többszörösen megfontolandó belsõ harcairól tudósí-
tana, a fény igézetében (mely áthat annyi verset) sem
lehet megfeledkezni a létezés szélsõ területeirõl, az
állandó kihívást jelentõ „világállapot” nem tûri az egy-
nemûséget, inkább a tévesztések, a bolyongások, az
igaz útról való letérések, csalódások és csalatások
okozta válságokkal szemben vigaszt jelentõ helytállók
és helytállások, versben bújdosók és a korral szemben
mûveiket felmutatók világai szüntelen ütközése kínál-

„Virágnézetünk alapjai”
– Pintér Lajos válogatott verseirõl –

ja a csüggedések és reménykedések számára a létezés
mindig újranyíló lehetõségét. Mert ez a létezés való-
ban a mûvészetben, a mûvésztársakban mutatja föl a
legnemesebb „valóság”-át, miközben a mûvészetnek
és a mûvésznek ki kell küzdenie magát az ellenérde-
keltségek bénító erejének feszülve. Olyan figyelmez-
tetõk, mint Katona József szobra Kecskeméten, amely
elõtt a vers találkoztatja Illyés Gyulát és Kodály Zol-
tánt; Faludy György kecskeméti látogatása, a sokat ta-
pasztalt költõ szavait egy sárguló papírszalvéta õrzi,
a szegedi néprajzos professzor, Bálint Sándor emlé-
kezete: valójában fényjelek, melyek a „mintaélet”-nél
több, az ittlét értésénél azonban nem kevesebb su-
gárzással tanúsítják, hogy nincsen elveszett ügy azok-
nak, akik Madáchcsal gondolják: az élet célja a küz-
dés maga. Pintér Lajos életének kísérõi, így versei-
nek alakjai közé írja mindazokat az „emberi” és „mû-
vészi” találkozásokat, amelyek a csupacsõsz világban
számára eligazítást jelentettek, jelentenek ma is.  Az
öröm és a bánat eszerint fényjelenség, hiszen a fény-
nek sok színe van s e sokszínûség a meglátott, megis-
mert, megérteni akart festményekben, versekben sok-
szorozódik meg. Amit Pintér Lajos hozzátesz: részint a
játékosság, részint a keserûségbe idõnként beletorkol-
ló irónia, ám akad olyan vers is, amelyben a kétféle
hang egyaránt jelen van:

fölül van
az arctalan
orcátlan
hatalmas
de szédül
de dadog
de-de-ma
go-gó-giáját
fogadd el
beszédül.

Errõl a pontról továbblépve gondolkodhatunk el
azon, hogy a közéleti költészet mennyire idõszerû,
milyen befogadásra számíthat az olvasóktól, a kritiku-
soktól. Úgy gondolom, hogy minden vers közéleti, hi-
szen az érdemes költõ a leginkább ártatlannak látszó
versben is társszerzõként együtt-munkálkodik a(z
anya)nyelvvel, új árnyalatokat, új szóképeket és akár
régebbi gondolatok új formáját alkotja meg. Ezáltal
hozzátesz valamit ahhoz, amit irodalmi örökségnek
szoktunk nevezni. S noha a közeli múlt egynémely ese-
ménye nyíltabban, a jelen eseményei áttételesebben
színezik Pintér Lajos költõi világát, a lényeges azon-
ban ezúttal is az, hogy szín, gondolat, árnyalat, nézet
(nemcsak a világnézet) verssé válik, versként érdekes,
versként van hitelessége. Minthogy poétánk alkotóere-
jének teljében van, érdeklõdéssel várjuk, merre vezet
további útja.

Pintér Lajos: Fényöröm fénybánat, Orpheusz Kiadó, Bu-
dapest, 2015, 255. 3000 Ft.

FRIED ISTVÁN

Böröndi Lajos

Berzsenyi szólongatása

Berogyott Róma ege, s a niklai ég alatt
elporladtak a ki sem mondott szavak.
Csak a vágy és a felszálló képzelet
termett ódákat, költõi leveleket.

S akár a kamrába besurranó egér,
a magány is eléldegél  egy ideig rajtuk.
Romlik a test mellett a lélek is,
szétmar mindent a közöny akár a pestis.

„Romlásnak indult…” , bár még nem romlott meg,
csak indult, a remény megmaradt.
Hátadat vastag falnak – 18. század –
támasztottad, s benned az akarat

néha-néha föllobbant, s verset termett.
S naggyá tett a pillanat.
Bár hazád fölött csak a Hold világolt,
s országszerte egy-két gyertya lángolt.

Bölcs öregember lettél – mondanám,
De a bölcsesség is tûnõ pillanat.
Ellibben, elfújja a somogyi szél.
Nem hajt ki a poros ég alatt.

Faggatlak Berzsenyi hol vagy?
Mit vittél magaddal, mit fojtott beléd
Kölcsey néhány hányaveti mondata,
hogy azt mondtad, elég?

Ha ma élnél nem törõdnél, hogy
kinek van, s kinek nincsen igaza,
hol meddõhányók ontanak „verseket”,
szövegeket. Nem találnál haza.

Nem lennél elég modern ma sem,
mit számít ma itt Horatius?
Osztályrészedet követelnéd? Megkapnád.
Nem kell sem jambus, sem troheus.

Az építmény áll, égbolt van fölötte,
ha csak 137 vers is maradt utánad.
Mit vártál? Jobb lesz hozzád
a lázas, forradalmas 19. század?

Nyavalyáidat gyógyítgattad, s bort ittál,
és sajnáltad magadat nagyon.
Azt hitted lesz, pedig titokban
tudtad, hogy nincsen irgalom.

Magadnak ártottál, ezt nem gondoltad
végig. Kocsikázva a Balaton felé.
Morogj csak öreg, Róma s Babilon elbukott,
rogytak korábbiak késõbbi birodalmak elé.

A szárnyas idõ fájdalom elrepült
fölötted, s fölöttünk is akár.
Vijjog egy éjfekete, sötéténél is
sötétebb madár.

Faggatlak Berzsenyi, nagy titok vagy.
A teljességhez egy vers is elég.
Közelít a tél, nincs rózsás labirynth,
S nem balzsamos a lég.

Most nyáron is tél van, Horatius
Néha nekem is eszembe jut.
Szólítlak, feleletre nem is várva.
Niklára fut ez a vers-gyalogút.

A mitológia sok magyarázatot kínál a csodálatos égi
tünemény jelképes és vélt jelentésére vonatkozóan.
Van, amelyik olyan ívnek fogja fel, amely összeköti a
földi létet a túlvilággal, rajta sétál át a halandó lélek a
halhatatlanságba. Aki ismerte, netán taníványa volt
Radics tanárnõnek, tudja, hogy az õ személyisége és
életének munkája rendkívüliségével tûnt ki. Ezért a
romantikusnak mondható hasonlat értelmezésében õ
nem egyszerûen meghalt, hanem egyrészt átváltozott,
másrészt véglegesen beköltözött azok szívébe és eszé-
be, akik benne a kifejezés sokrétû értelmezésében a
tanárnõt becsülték és szerették. Aki 89. életévében köl-
tözködik, kitelepül, ugyancsak nagy merészségnek
minõsül, igaz, ebben nagyban segítették a földi élet
véglegességének törvényei.

Az utóbbi években egyre inkább elbizonytalanítot-
ta, hogy ápolásra szorult. Mert tudta, Éva lányának
mekkora lemondást, áldozatvállalást jelentett a fõként
szellemileg nélkülözhetetlen édesanya jelenléte. A

Aki áthaladt a szivárvány alatt
Dr. Radics Jenõné, szül. Kovács Éva (1927–2015)

2012-ben átvett kitüntetésekor arról nyilatkozott,
mennyi megvalósulásra váró terve lenne még. Késõbb,
az utolsó állomással szembesülve volt mersze kimon-
dani a kitérõ-ellenszegülõ szócskát: tudomásul veszi
az elkerülhetetlent, de... Mert annyira szereti az éle-
tet. Enyhe tiltakozás, aminek az élethez való ragasz-
kodással adott hangsúlyt.

Igen, nyugdíjasként Ausztriában is tanított, írt és
oktatott, rászoktatta az addig ismeretlen nemzeti év-
fordulók megünneplésére az õrieket. Azóta kikelt a
vetés: Éva lánya kitartó lelkesedéssel szervezi egyet-
len közösségbe a szereplõket és a hallgatóságot. Nem
adta fel tanári hivatását, ami szivárvány személyisé-
gének egyik titka. Az égi tünemény múló, de annál in-
kább él és hat a halandókban. Így kísért Dr. Radics
Jenõné, Éva néni hiánya; a hozzá hasonlók az élet hor-
dozói, nyelvünk, kultúránk továbbítói.

A Bécsi Napló szerkesztõsége részérõl is hálával és
köszönettel barátai és tisztelõi.

Thilo Sarrazin legutóbbi könyve, Az új erényterror,
Németországban ugyan már 2014-ben megjelent, de
idõszerûsége nem halványodik, sõt, napjainkban csak
fokozódik. A könyv alcíme, A véleményszabadság
határairól Németországban, már többet árul el a kö-
tet tartalmáról és utal arra a feszültségre, amely a hi-
vatalos nyugat-európai politika és az azt támogató fõ-
sodrú  média, illetve az ettõl eltérõ véleményt alkotók
között alakult ki az utóbbi idõben.

Megállapítja, hogy Németországban a véleménysza-
badság ugyan az alaptörvény által garantált, de hogy
is néz ez ki a mindennapi gyakorlatban – teszi fel a
kérdést? Itt már ismételten a gondolat és a szólás sza-
badságának tiltásába ütközünk. És ugyancsak hamar,
bizonyos dolgok kimondhatóságának a határmezsgyé-
jére kerülünk. A szerzõ mélységében elemzi az uralko-
dó elitnek, és a média döntõ többségének, a fennálló
rendszerhez való elvtelen alkalmazkodását (Meinungs-
konformismus). Ami azt jelenti, ha valaki más vélemé-
nyét mond ki, vagy olyan összefüggésekre mutat rá,
amelyek történetesen nem igazodnak az uralkodó vi-
lágképhez, azt nagy elõszeretettel, jobb esetben
provokatõrnek, vagy saját fészekbe piszkítónak, de
gyakran kirekesztõnek vagy rasszistának, s horribile
dictu, még nácinak is titulálják. T. Sarrazin a rá jellemzõ
szókimondással pellengérezi ki ezt a visszás helyzetet.
Rámutat a kiváltó okokra és 14 pontban sorolja fel és
elemzi a mostani idõk szólás és gondolati tilalmait. Jel-
lemzõ, hogy a fõsodrú politika és média azt nevezi poli-
tikailag inkorrektnek, amely más véleményt tükröz, s
ezzel mindjárt a partvonalon kívülre helyezi a kimon-
dóját, esélyt sem adnak neki, hogy szabad, mindenki
által hozzáférhetõ vitában fejthesse ki véleményét. A PC
(píszí) „political correct” csak az lehet, amit az uralko-
dó elit és fõsodrú média képvisel, minden más vélemény
tehát inkorrekt és elítélendõ. Ezzel kapcsolatban ide
kívánkozik a magyar miniszterelnöknek, Orbán Viktor-
nak egyik nem régen tartott beszédébõl az a gondolat,

Küzdelem a józanész gyõzelméért
amelyben arra mutatott rá, hogy nyilván ezért félnek
annyira a nyakas eurokraták egy közép-kelet-európai
miniszterelnök beszédeitõl – mert ki meri mondani,
hogy „a magyar ember természeténél fogva politikai-
lag inkorrekt, vagyis még nem vesztette el a józan
eszét”. Tartanak tõle, hogy ragadós lehet a példája, és
átvennék mások is Gdansktól Dubrovnikig. Kimonda-
nának dolgokat, amelyeket sokan talán nyugaton is érez-
nek, de nem mernek a szájukra venni. És ez lenne a
normalitás lázadása.

T. Sarrazin gondolatainak idõszerûsége már a 2010-
ben megjelent, Németország felszámolja önmagát c.
kötetében is erõs hangsúllyal jelentkezett. Az óriási vi-
tát kiváltó, majd agyonhallgatott kötetben, nyíltan be-
szélt a beilleszkedésre képtelen, illetve az európai érté-
keket elutasító iszlám migránsok okozta problémákról.
T. Sarrazin, mint gazdasági és pénzügyi szakember, alap-
vetõ szigorításokat szorgalmazott a migráció kapcsán:
kizárólag annak adna menedékjogot Németországban,
akit politikailag üldöznek, vagy népirtás elõl menekül.
Szerinte önmagában attól, hogy valaki diktatúrában
vagy „hiányos” demokráciában él, nem nyilvánítható
menekültnek. A politikus úgy fogalmazott: a jelenlegi
német szabályok alapján a világ népességének 80 szá-
zaléka megkapná a menekültjogot, ami nyilvánvalóan
tarthatatlan állapot. És ez az állapot napjainkban tovább
fokozódik. A szomorú és reménytelenségbe taszító azon-
ban az, hogy a nyugat-európai politikusok és vélemény-
formáló médiák nem hajlandók a problémát a realitá-
sok alapján kezelni, és az elhangzó józan véleményeket
lesöprik az asztalról. A migránsválság végül rövid idõn
belül maga alá temeti azt, amit ma Európának nevezünk.
Végül igazuk lesz azoknak az elemzõknek, akik már most
„euroislam”-ról vizionálnak.

Thilo Sarrazin: Der neue Tugend-Terror. Über die
Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland.
Deutsche Verlags-Anstalt, München 2014, 397 p.

 VARGA SÁNDOR

Válasz-utak
címmel jelent meg 2015. novemberében a Gyõri

Antológia Irodalmi és Mûvészeti Alkotó Közösség leg-
újabb kiadványa, mely ez alkalommal is (mint minden
évben) a Gyõri Könyvszalon programsorozatán belül
került bemutatásra.

A könyv lírai, prózai, képzõmûvészeti munkákat, il-
letve fotókat tartalmaz, összesen harminckilenc alko-
tótól, ezért rendkívül sokszínû.

A könyvben két zárófejezet is található, az egyik a
pályázati elbírálást követõen bekerült írásokat tartal-
mazza, a másik fejezetben kiemelkedõ kortárs alkotók
( Baranyi Ferenc, Bõröndi Lajos, Czigány Gyõrgy, Csiby
Mihály, Gombár Endre, Kopócs Tibor) múvei kerültek
közlésre.

A képzõmûvészeti alkotások közül kiemelném
Ámonné Tóth Éva munkáit, melyek harmónikus, egye-
di színvilágukkal, növényvilágukkal, palotáikkal, tün-
déreikkel kalauzolnak minket egy igazán különleges
mesevilágba. Ezekben a képekben nem létezik a rossz,
a gonosz, mindenféle negatív töltésû tulajdonság, mely
a világban jelen van, kívül marad.

A lírai mûvek tekintetében Vermuth Attila verseire
hivnám fel a figyelmet. Történelemre, irodalomra irá-
nyuló utalások gyakran felfedezhetõek rövid, tömör
írásaiban,melyek mentesek felesleges szavaktól, és
giccstõl, határozott és egyenes mozdulatokkal tûzik
elénk a sokak által sajnos oly ritkán érzékelhetõ igaz-
ságokat.

A közösség tagjai, polgári foglalkozásukat tekintve
sokfélék ( tanár, közgazdász, ápolónõ, gépészmérnök,
újságíró, fotós stb.) A különbözõ programok szerve-
zésében, mûsorok összeállításában jelentõs szerepet
vállal Csáky Anna, a csoport vezetõje. A kötetek be-
mutatásának folyamán P. Nagy Gabi Radnóti és Ady-
díjas elõadómûvész (szerzõi nevén Nagygábor Margit)
és Olasz Valéria ( költõ, a Gyõri Nemzeti Színház éne-
kese) állnak az alkotók mûveivel közönség elé. H.Sz.Zs.

Nagy Olívia személyében nem országos híres-
ségû mûvészt mutatunk be, de olyan lelkesen
alkotó 29 éves fiatalt, akinek tehetségére oda
kell figyelni. Nem akadémikus mesterképzõn
nevelkedett, tanult, hanem az élet alakította,
mûveli útját. Rajzai véletlenszerû, de lelke mé-
lyérõl fakadó alkotások. Biztos vonalvezetéssel
egyéni látomásait, világát vetíti ki, örökíti meg.

Érdemes olvasni, hogyan vall magáról, az ih-
letésrõl, kifejezõ szándékáról. „Már piciny gye-
rekkorom óta lélegzetvételszerû tevékenység-
ként munkálkodott bennem a vizuális alkotás,
legfõképpen a vonalas rajzolás. Ösztönbõl, tu-
datalattiból feltörõ víziók alapján, spontán al-
kotok. Munkámnak akkor érzem értelmét és
értékét, ha gondolatot, fantáziát ébreszt, elmél-
kedésre, „agyalásra”, megvilágosodásra kész-
teti a szemlélõt.”

Füzesi Magda

Szimultán

Mint tûzhányó a hegy gyomrába,
Úgy van bezárva önmagába
Az én világtalan anyám.

Tapogat, mint magzat a méhben,
Egyforma napok sûrûjében
Kitartóan fohászkodik.

Magába néz csak, hosszan, mélyen,
És fényt keres a feketében:
Emberhez méltó küzdelem.
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OFFENLEGUNG
Az 1982-ben életbe lépett osztrák sajtótörvény

értelmében az alábbi nyilatkozatot tesszük közzé:
Offenlegung gemäß § 25 des Mediengesetzes:

Medieninhaber: Zentralverband Ungarischer Vereine
und Organisationen in Österreich,

A-1010 Wien, Schwedenplatz 2/I/8.
Unternehmensgegenstand: Interessenvertretung der

Österreicher ungarischer Sprach- und
Kulturzugehörigkeit.

Vorstand: Mag. József Hollós (Präsident),
László Albert (Generalsekretär),
Dr. Andrea Seidler (Kassier).

Beteiligung: 100 %.
Grundlegende Richtung: Pluralistisch - demokratische

Meinungsbildung der Ungarn, Wahrung einer mit
Österreich verbundenen Identität des Volkstums.

„Hol van az a nyár, hol a régi szerelem …?” – dúdol-
hatnánk mottóként az alábbiakhoz az egykor népsze-
rû dalt, amely elõbb Vámosi János és Zárai Márta,
utóbb pedig Latinovits Zoltán és Ruttkai Éva közös elõ-
adásában vált feledhetetlen slágerré. És vajon hol van
az a szívet melengetõen szép Magyarország-kép, ame-
lyet a német médiák festettek kies hazánkról a rend-
szerváltás tágabb idõszakában, elismerve és megkö-
szönve a magyarok közremûködését a határok meg-
nyitásában, a szovjet szövetségi rendszer felbomlasz-
tásában és a német egyesítésben? Ami akkor úgy hang-
zott: „Danke, Ungarn!”, ma így hangzik: „Ungarn? Nein,
danke!”. Nem jó ma nemzetközi konferenciák résztve-
võjeként magyarnak lenni, mert a pulpitusról szólók
Magyarországot rendre negatív példaként emlegetik.
Magyarország ugyanis bûnbe esett, akárcsak Ausztria
2000 februárjában, amikor a néppárti Wolfgang
Schüssel a politikai karanténba szorított Osztrák Sza-
badság Párttal, Jörg Haider pártjával alakított koalíci-
ós kormányt. Ausztria akkori fogalmazás szerint
„rosszul választott”, ahogy Magyarország is 2010-ben.
Európa liberálisai rögtön ördögöt, tömjént, de legfõ-
képp szankciókat követeltek, ahogy a Fidesz-KDNP kor-
mányra lépésekor is, de már a választási kampány so-
rán jóelõre féltették a demokráciát, és hiszterizálták a
közvéleményt.

Nehezen feledhetõ élményem marad, amikor az
Orbán-kormány hivatalba lépése után néhány hónap-
pal azzal hívtak a Külügyminisztériumba, tartsak elõ-
adást egy német, osztrák és svájci újságírócsoportnak
a cigányság helyzetérõl. Megdöbbenésemre abban a
hitben érkeztek Budapestre, hogy – nem tréfálok –
élõben tanulmányozhatják a fasizmust, látják masíroz-
ni a Magyar Gárdát, amint éppen cigány-pogromra ké-
szül. Miután Balog Zoltán (akkor még) államtitkár és
Pröhle Gergely helyettes államtitkár is hosszasan tag-
lalta elõttük a rászorulók integrációjával kapcsolatos
magyar igyekezetet, egyesek némileg csalódottan,
mások hitetlenkedve, ismét mások - amennyire tudó-
sításaikból utólag leszûrhetõ - szakmai önbizalmukban
megrendülve indultak haza.

Ha az alábbiakban a vezetõ német médiák híradá-
sait követve szemügyre vesszük Magyarország megíté-
lését a 2010 és 2015 közötti idõszakban, akkor felfi-
gyelhetünk a német médiavilág hanyatlásra is, amely
nem is oly régen még a pontos, elemzõ, tárgyilagos és
elfogulatlan újságírás mintapéldája volt. Ezzel szem-
ben ma a különféle elvi alapokat magukénak valló mér-
tékadó orgánumok boldogan bújnak össze a neolibe-
rális klisék malaclopó köpönyege alatt, miközben a
hírközlést beletolják a minõsítõ vélemény-újságírásba,
az örvendetes eseményeket pedig belefojtják a fanyal-
gás keserû szószába. Önképük szerint konzervatív, li-
berális, zöld és baloldali véleményformálók ugyanazt
hangsúlyozzák: Magyarország nem Európa-konform,
veszélyt jelent az európai értékekre. Tudósításaik szin-
te szó szerint visszhangozzák a magyar liberálisok oda-
haza is hangoztatott véleményét, gondosan kerülve a
mélyebb szerkezeti és funkcionális elemzést. Egészen
a közelmúltig szépen egybesimult – hogy csak a leg-
fontosabbakat említsük - a Die Zeit, a Die Welt, a Frank-
furter Allgemeine Zeitung, a Süddeutsche Zeitung, a
Spiegel, a Stern, a Focus, sõt a Handelsblatt álláspont-

MAGYARORSZÁG A SZÉGYENPADON
Magyarország-kép a német médiákban

ja: „Orbán saját autoriter államát építi”. A Spiegel 2012-
ben a kormány félidõs mérlegét megvonva sötét ké-
pet festett, amikor közelgõ pénzügyi összeomlásról és
külpolitikai elszigeteltségrõl beszélt. A Handelsblatt
2014 novemberében úgy vélte, „Orbán, a jobboldali
populista Fidesz vezetõje … Putyin orosz elnök egyik
utolsó szövetségese”. A Stern egyik 2015. szeptembe-
ri tudósítása szerint „… Magyarország miniszterelnö-
ke tetszése szerint változtatgatja az alkotmányt és el-
nyomja a sajtót. A rendõrség erõszakot alkalmaz a
menekültekkel szemben. Mindez összeegyeztethetet-
len az európai értékekkel… Az országot ki kell zárni az
EU-ból”. A Focus és a ZDF Heute Journal 2015. szep-
temberi tudósításában, amely Jean Asselborn luxem-
burgi külügyminisztert szólaltatta meg, egyenlõségjel
került a magyar miniszterelnök és az észak-koreai dik-
tátor Kim Dzsong Il közé.

Ez a – Thilo Sarazzin kifejezésével – értékterrorra
épülõ egyöntetû és részvétlen elutasítás, amely csak
2015 végére, a menekültkérdés németországi kiélezõ-
désével látszott enyhülni kicsit, annál is hatékonyabb
lehetett, mivel az uniós médiakórus kottáját követi, az
eltérõ véleményeket pedig szélsõjobboldaliként ska-
tulyázza be. Az EU régi államainak polgárai, köztük a
németek még Udo Ulfkotte és Boris Kálnoky leleplezõ
megszólalásai után is hittel hitték, hogy médiáik ob-
jektív tájékoztatást nyújtanak. Hitték azt is, hogy a ke-
let-európai új tagállamokban tovább él a homo sovje-
ticus, akit rá kell nevelni, szükség esetén rá kell szoríta-
ni a demokratikus értékek tiszteletére. Az átlagos hírfo-
gyasztónak aligha tûnik fel, hogy ideológiai konstrukci-
ók, megtervezett és jól bejáratott asszociációs láncok
útvesztõjében tévelyeg. Ha körülötte szinte mindenki
ezt teszi, miért is zavartatná magát olyan szempontok-
kal, mint az ésszerûség vagy ellenõrizhetõség?

Vessünk egy pillantást a Magyarországgal szembe-
ni bírálatok súlypontjaira és ezek ideológiai kon-
notációira. A magyar miniszterelnök a német médiák-
ban, ahogy a magyar ellenzéki orgánumokban is,
autoriter személyiségként jelenik meg. A Frankfurt-Is-
kola teoretikusaitól származó, de tudományos célok-
ra használhatatlan „autoriter személyiség” fogalma
azonban német környezetben súlyosan negatív toposz,
amely egyfajta pszichopátiára, lelki tünet-együttesre
utal, magában foglalja a tradicionalista, szabadságel-
lenes, bigottan vallásos, szélsõjobboldali, nacionalis-
ta, populista, horribile dictu diktatórikus hajlamokat.
Ha pedig ilyen a vezetõ, milyen is lehetne kormányza-
ta más, mint olyan, amelyben veszélybe kerülnek a sza-
badságjogok, a jogállam, és teret nyer a rasszizmus,
antiszemitizmus és kisebbségellenesség.

A kétharmados parlamenti többség ilyen helyzetben
mi is lehetne más, mint olyan túlhatalom, amely figyel-
men kívül hagyhatja a demokratikus szabályokat és
nem konvencionális – értsd nem európai – módsze-
rekkel lát neki országa átalakításának. Mi sem jön in-
kább kapóra ennek bizonyítására, mint a – formailag
a kommunista diktatúra idejébõl származó 1949. évi
alkotmány helyébe lépõ – új magyar alaptörvény,
amely értékkonzervatív jellegébõl adódóan a neolibe-
rális krédóval ellentétes alapokon nyugszik. A törté-
nelem végének neokon elképzelésével szemben a tör-
ténelmi folytonosságot és a hagyományos jelképek

fontosságát, a kártékonynak nyilvánított nemzetállam
kiküszöbölésével szemben a nemzeti egységet, a
genderizmus ellenében a hagyományos család értékét
hangsúlyozza, és – ó, borzalom – Istenre hivatkozik.
Az új alkotmányra zúduló haragos hangok között alig
hallatszott a neves német alkotmányjogász Rupert
Scholz ama véleménye, hogy a magyar alaptörvény
„objektív kritériumok szerint modern, sok pontjában
kifejezetten mintaszerû alkotmány”. További közjogi
kifogásként merült fel, hogy az alkotmány népszava-
zás nélkül lépett hatályba, valamint az is, hogy a par-
lament korlátozta az Alkotmánybíróság jogkörét. A
kormány szemére vetették, hogy igyekszik kiiktatni a
fékek és ellensúlyok rendszerét, és az új választási tör-
vénnyel bebetonozni saját hatalmát.

Az antidemokratikus autoriter államépítés vádjából
logikusan következett a szemrehányás, hogy az Orbán-
kormány igyekszik felszámolni vagy maga alá gyûrni
a független intézményeket, fõként az igazságszolgál-
tatást, a médiákat és a civil öntevékenységet, emellett
egyfajta „Kulturkampf” keretében nacionalista irány-
ba terelni a közkultúrát, benne a történelmi emléke-
zetpolitikát. A vádaskodáshoz érvet szolgáltatott a
Klubrádió körüli áldatlan huzavona, az MTV átalakí-
tása, egyes új társadalomtudományi intézetek és em-
lékmûvek körül fellángolt, antiszemitizmus-vádakkal
gazdagon fûszerezett politikai botránykeltés, valamint
az ún. Norvég Alapból finanszírozott civil szervezetek
körüli hercehurca.

A gazdaságpolitika kapcsán oligarchikus struktúrák,
klientúrák és kegyenc-csoportok építésének, az uram-
bátyám világ feltámasztásának vádja fogalmazódott
meg. Ezért a legtöbb híradásban, még a gazdasági szak-
sajtóban is, Magyarország javuló mérõszámai ellené-
re kockázatos vagy ellenjavallt befektetési területként
jelenik meg, ahol rendszerelvvé vált a korrupció, a
közbeszerzések szabályainak kijátszása, hiányzik a
jogbiztonság, a kormányzat erõszakosan beavatkozik
a piaci viszonyokba, gazdasági szereplõket önkénye-
sen hoz elõnyös vagy hátrányos helyzetbe, üldözi a
nemzetközi vállalkozásokat és bankokat, maga pedig
az ellenséges Oroszországgal köt átláthatatlan ener-
giaipari alkut. Példaként szolgált a magán nyugdíjpénz-
tárak vagyonának – egyébként szükségszerû - átcso-
portosítása az állami nyugdíjrendszerbe, a bankok és
multinacionális kereskedelmi vállalatok bevonása a
közteherviselésbe adóterheik növelésével és a do-
hánykereskedelem átszervezése.

Külpolitikai téren az Orbán-kormány által az ukraj-
nai konfliktusban tanúsított távolságtartó magatartás
váltotta ki a német politika neheztelését, amely a szín-
falak mögött maga is kétszínû játékot folytatott. Vé-
gül a mereven jogkövetõ és a német állásponttal kife-
jezetten ellentétes orbáni menekültpolitika, a - figye-
lemmel az ENSZ és EU menekültügyi elveire legalább-
is - aggályos büntetõjogi szabályozás, a mûszaki határ-
zár, valamint a menekült-kvóták rendszerének hatá-
rozott elutasítása nyújtott ürügyet a magyar kor-
mánnyal szemben emberjogi aggályok goromba meg-
fogalmazására. Ezekhez a bírálatokhoz gyúanyagot
szolgáltatott sok valóságos és manipulált médiahír,
amelyek a magyar hatóságok és magánszemélyek, pél-
dául a migránsokat rugdosó újságírónõ, menekülõk-

kel szembeni embertelenségét volt hivatva szemléltet-
ni minél szélesebb körben.

Nem lennénk tárgyilagosak, ha elhallgatnánk, hogy
az Orbán-kabinet nem volt képes az európai és német
nyilvánosságban elég hatékonyan védekezni a kettõs
mércén alapuló rosszindulatú értékelések ellen, maga
is kínált támadási felületeket, és belebocsátkozott meg-
jósolhatatlan vagy kilátástalan kimenetelû mérkõzé-
sekbe is. Bár a reformok érdeksérelmekkel jártak,
mégsem adott okot arra a gyûlölettel telt hangra,
amely gyakran a megszólaló saját természetét leplez-
te le. Így például Christian Bommarius a Berliner Zei-
tung 2015. december 2-i számában megjelent „Az eu-
rópai értékek sírba tétele” címû írásában: „Magyaror-
szágon az emberi jogokat, legyen szó menekültek vagy
hajléktalanok jogairól, lábbal tiporják, a jogállamon
csak gúnyolódnak; Lengyelországot paranoid naciona-
listák kormányozzák, akik a jogállamiságot összeeskü-
vésnek vélik. Magyarország és Lengyelország felõl
nagyobb veszély fenyegeti Európát, mint az Iszlám
Állam gyilkos bandái”.

Nos, a muszlim terroristák párizsi mészárlásai és a
bevándorlók Kölnben lefolyt randalírozása tükrében
könnyû megítélni, mennyit érnek ezek a mondatok.
Mene, tekel, ufarszin.*

DR. PÓCZIK SZILVESZTER  (Budapest)

A forradalom és szabadságharc fõvárosi esemé-
nyeinek feltárásában és megírásában alapvetõ jelen-
tõségû Eörsi László munkássága. Nevéhez fûzõdik a
forradalom és szabadságharc soroksári eseményei-
nek tavaly megjelent feldolgozása. Ezt követte az
idei évfordulóra megjelent könyve: A pesterzsébeti
ellenállás, 1956.

Eörsi László korábbi munkáinak igényes szakmai
színvonala jellemzi ezt a kötetet is. Mint mindig,
most is a levéltári forrásoknak, mindenekelõtt a
perek sok száz oldalt kitevõ anyagának biztosít el-
sõbbséget.  Sok éves forráskritikai múlttal a szerzõ
e könyvében is bebizonyítja, hogy ezek a források a
maguk korlátai között hiteles részleteket tartalmaz-
nak, sõt  valóságtartalmuk olykor lényegesen meg-
haladja a több évtizedes késéssel megfogalmazott
személyes emlékezésekét.

A tõle megszokott alapossággal és aprólékossággal
nézte át nem csupán a kötet tárgyát képezõ  pester-
zsébeti fegyveres ellenállás, hanem a forradalmi fo-
lyamat dokumentumait is.

A kötet tartalmi felépítésének jellegzetessége az
1956-ban egységes, ma két önálló kerület, Pesterzsé-
bet és Soroksár közös eseménytörténetének  bemu-
tatása. Ide sorolható a kiskunhalasi lövészezreddel
vívott október 26-i harc valamint a jutadombi siker a
szovjet-volt ÁVH-s oszlop fölött november 4-én, poli-
tikai szinten pedig a XX. kerületi önszervezõdés be-
mutatása, az Ideiglenes Nemzeti Tanács illetve a XX.
kerületi Forradalmi Ifjúsági Szövetség tevékenysége
és legfontosabb dokumentumainak elemzése.  Ezek
a tavaly megjelent soroksári kötetbõl átemelt  a pest-

Az 1956-os forradalom és szabadságharc pesterzsébeti eseményei
erzsébeti adatokkal, dokumentumokkal kiteljesítve
most alkotják a pesterzsébeti események szintézisét.

A szerzõ megszokott módszere most is hiteles ered-
ményre vezet: a levéltári forrásokat mondatról mon-
datra elemezve rakja össze napról napra, óráról órá-
ra a pesterzsébeti fegyveres ellenállás történetét.
Könyvében elsõsorban a helyiekrõl, a pesterzsébeti
felkelõkrõl, nemzetõrökrõl ír, akik közös fõparancs-
nokság alatt, több nemzetõr csoportban tevékenyked-
tek Pesterzsébet különbözõ pontjain, elsõsorban a
központi részén. A pesterzsébeti nemzetõrség veze-
tésével a kerületben jól ismert, még a ma is köztiszte-
letben álló Oltványi Lászlót bízták meg, õ lett a kerü-
leti fõparancsnok. Oltványi nagyszerû szervezõnek
bizonyult. ÁVH-sok, kommunisták nem kerülhettek
be, volt politikai foglyok – mint maga Oltványi is –
minden szinten mérvadó feladatot kaptak.

A pesterzsébeti nemzetõrség harcára vonatkozó
adatokkal  kiteljesedett a korábban rajzolt kép a Juta-
dombon november 5-10. között folytatott harcokról.
Egészében új kutatásra alapozott új eredmény a szov-
jet csapatok elleni Pesterzsébet más részein folytatott
harcok leírása.  Ezekben a fenti öt nap alatt 13 név
szerint felsorolt és több más szovjet katona esett el,
tehát legalább annyi, esetleg  több, mint a Jutadomb-
nál (ott legalább 16 fõ).

A könyv második részében 67 résztvevõ arcképes
életrajza következik. Csak olyanoké, akiket levéltári
források említenek, és az életrajz összeállításához ele-
gendõ adat áll rendelkezésre.  38  fõrõl, akikrõl ma
még  keveset tudunk.  Eörsi László arcképcsarnokot
állított össze.

A forrás- és a hivatkozásjegyzék után a Függelék
ismerteti a levéltári forrásokban szereplõ forradal-
márok legfõbb személyes adatait, a késõbbi megtor-
lást elszenvedõk pertáblázatait,valamint a harcok
áldozatainak névsorát.

Mértékadó, szakmailag megalapozott és izgalmas
könyvvel gazdagodott 1956 történetírása.

Eörsi László: A pesterzsébeti fegyveres ellenállás, 1956.
1956-os Intézet Alapítvány – Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára  Budapest, 2015. 231 old.
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