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(Munkatársunktól) „Na, kréta az nincs” – 
mondta nevetve egyik ismerősöm, aki az állami 
iskolák fenntartásáért felelős Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ (KLIK) munkatársa. 
Magyarországon a KLIK nem csak az ellenzék ál-
landó kritikájának tárgya, hanem a túlközponto-
sított, helyi kezdeményezéseket megfojtó állami 
bürokráciának, az értelmetlen hatalomkoncent-
rációnak, és egyáltalán mindennek, ami a polgá-
rok számára ellenszenvesnek tűnhet a 21. század 
Magyarországán.

Az oktatás egész Európában válságjelenségek-
kel küszködik – Ausztriában ezt nem kell senki-
nek sem hosszasan magyarázni –, mindazonáltal 
Magyarországon a drasztikus forráskivonás és a 
humánerőforrások megcsappanása együttesen az 
átlagosnál súlyosabb helyzetet idézett elő. Noha 
Orbán Viktor miniszterelnök a közelmúltban 
hangsúlyozta, hogy „valóban a fiatalokon fordul 
meg az ország sorsa”, a költségvetési tételekben 
nem tükröződik ez a világos álláspont. Miközben 
az OECD-országok 2015-ben átlagosan 10.220 
dollárt költöttek egy-egy tanulónak az általános 
iskolától a felsőfokú oktatásig tartó útjára, addig 
Ausztriában 13.189, Magyarországon pedig 5564 
dollár volt ez az összeg. Az iskolára fordított álla-
mi költségvetés csökkentése nem a jelenlegi kor-
mány találmánya: 2008 és 2010 között (a szocia-
lista kormányok alatt) reálértéken 11%-kal, míg a 
2010–2012-ben, a hivatalba lépő Orbán-kormány 
alatt újabb 13%-kal csökkentek az oktatásra fordí-
tott költségek. 

A kormány ezzel szemben azzal érvel, hogy Ma-
gyarország 2015-ben már a GDP 6,14 %-át fordí-
totta a teljes oktatási rendszer finanszírozására, 
ami a fejlett országokban kívánatosnak tartott 6 
% fölötti arány. Az egy tanulóra fordított összeg az 
elmúlt években 592.000 Ft-ról 691.000 Ft-ra nőtt. 
Pozitívumként kommunikálják azt is, hogy az 
OECD-átlaghoz képest a magyarországi gyerme-
kek számítógéphez jutási esélye lényegesen jobb.

Az oktatásban a legfontosabb tényező azonban 
nem a pénz, hanem a tanár. Az oktatók fizetése 
oly mértékben lemaradt a kívánatostól, hogy a 
kormány 2013-tól kezdve egy több lépcsőben vég-
rehajtandó béremelésre szánta el magát, amely 
jelenleg is folyamatban van. A mérleg másik ser-
penyőjébe került viszont a kötelező óraszám fel-
emelése, az iskolában kötelezően eltöltendő idő 
meghatározása (heti 32 óra) és a túlóráért, továb-
bá a helyettesítésért kapott pótlékok eltörlése. Rá-
adásul az újonnan bevezetett életpályamodell nö-
velte az amúgy is magas adminisztrációs terheket 
(pl. portfóliók elkészítése). A tanárok átlagélet-
kora eközben megnőtt, és természettudományos 
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tárgyakból óriási tanárhiány tapasztalható. Az 
ellenőrző mechanizmusok viszont kevéssé szol-
gálják a rendszer megújítását. Az OECD-országo-
kat figyelembe véve, Magyarországon a legkisebb 
alapfokon a formális oktatási idő. Egy magyar 
gyerekre 5553 órát szán az állam, míg az OECD-át-
lag 7570 óra.

További problémát jelent, hogy a leszakadó ré-
tegek egyre kevésbé versenyképes tudáshoz jut-
hatnak. Pokorni Zoltán, a kormánypárt korábbi 
szakpolitikusa szerint: „A képzés egy részét nem 
a közintézmények biztosítják a gyerekek számára, 
hanem a szülők veszik meg a piacon. Így még szép, 
hogy nyílik az olló azok között, akik ezt ki tudják 
fizetni, és azok között, akik nem. Amíg Európában 
mi adjuk majdnem a legkevesebb közpénzből fi-
nanszírozott időt a gyerekeinknek, addig ne cso-
dálkozzunk, hogy a középosztály plusz időt fog 
venni, és már több esztendeje széthasad a csalá-
dok anyagi helyzete mentén a gyerekek jövője.”

Miközben a kormány komoly erőket mozgósí-
tott a szakképzés modernizációja érdekében, Ma-
gyarországon még mindig viszonylag alacsony a 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. Pe-
dig Magyarországon egy diplomás munkavállaló 
fizetése átlagosan a kétszerese egy középfokú vég-
zettséggel rendelkezőnek. Ahogy néhány évvel 
ezelőtt az egyetemisták tiltakoztak az államilag 
finanszírozott szakok számának radikális csök-
kentése miatt, úgy most a közoktatásban dolgo-
zók elégedetlensége borzolja a kedélyeket.

A miskolci Hermann Ottó Gimnáziumból indult 
elégedetlenségi mozgalom – aminek spontaneitá-
sát a kormánypártok erősen kétlik – ma már or-
szágos jelleget és a Civil Közoktatási Platformban 
(CKP) szervezetileg is önálló formát nyert. A CKP 
követeli az érettségiben bekövetkezett változások 
eltörlését és a szakképzési rendszer reformjának 
leállítását. Sürgeti a tanulói terhek csökkentését, a 
különleges ellátást igénylő gyermekek méltányos 
ellátását, a roma tanulók szegregációjának vissza-
szorítását, a tankönyvválasztás szabadságát, a pe-
dagógus életpálya kapcsán bevezetett minősítési 
rendszer felfüggesztését, a nyugdíjas pedagógu-
sok alkalmazhatóságát, az oktatásfinanszírozás 
forrásainak biztosítását, hangulatkeltés helyett 
őszinte kormányzati kommunikációt, összességé-
ben új alapokra helyezett közoktatási rendszer ki-
alakítását. A helyzetet tovább bonyolítja néhány 
oktatásban érdekelt szakszervezet is, amelyek 
nem tudták becsatornázni saját rendszerükbe az 
elégedetlenkedőket.

A kormány kommunikációja szerint a közokta-
tás szakmai kérdései nem oldhatók meg tünteté-
sekkel, ezért létrehozták a Köznevelési Kerekasz-

talt, ahová több kormányközeli civil szervezetet 
is meghívtak. A CKP követeléseivel a Köznevelési 
Kerekasztal is foglalkozik, de előbbi nem fogadja 
el az utóbbi meghívását, mert „annak reprezen-
tativitása nem biztosított”. A tiltakozók annak 
ellenére, hogy a felek kerülgetik egymást, érnek 
el bizonyos sikereket. Így a kormány javaslatot 
dolgozott ki a tanulók terheinek csökkentése ér-
dekében. Néhány kérdésben a tiltakozók és a kor-
mány álláspontja is egészen közel áll egymáshoz, 
a megállapodásra még sincs remény. Ilyen példá-
ul a roma integráció kérdése, ahol Balog Zoltán 
miniszter vezetésével jelentős lépések történtek 
(pl. roma szakkollégiumi hálózat kiépítése), de az 
ellenzéki jogvédők az egyházak speciális peda-
gógiai igényekre koncentráló szervezetében csak 
szegregációt vélnek felfedezni. Más kérdésekben 
viszont (pl. a szabad tankönyvválasztásban) na-
gyon eltérőek az álláspontok.

Az oktatáspolitikában megfigyelhető viták hát-
terében jól kivehető politikai ellentétek húzódnak 
meg. A kormány, amely nem akarja visszaállítani 
az 1989-es állapotokat, csak kisebb korrekciókra 
hajlandó. Nem adják vissza az önkormányzatok-
nak az iskolákat, hiszen az állami fenntartással 
a rendszerben kialakuló színvonalbeli különbsé-
geket akarták csökkenteni. Kifizetik a KLIK tarto-
zásait és valószínűleg csökkentik a centralizáció 
mértékét is, pl. az iskolaigazgatók vissza fognak 
kapni bizonyos jogosultságokat. A KLIK viszont 
egyelőre marad (?), és a kormány nem hajlandó el-
ismerni, hogy hibázott, ehelyett kommunikációs 
eszközökkel kezeli a problémát.

A parlamenti ellenzék, amely évek óta nem ké-
pes magára találni, reménykedve tekint a tanárok 
mozgolódására. Közben egykori SZDSZ-es aktivis-
ták részben a menekültek segítése, részben az ok-
tatásban tapasztalható elégedetlenség kanalizá-

lásával újra megtalálták a helyüket és szerepüket 
a társadalomban. Március 15-én a közoktatás ál-
lapotával elégedetlen állampolgárok tüntettek a 
„Tanítanék” mozgalom felhívására Budapesten, a 
Kossuth téren. Pukli István, a Teleki Blanka Gim-
názium igazgatója egy órás sztrájkot hirdetett, ha 
a miniszterelnök nem kér bocsánatot a pedagógu-
soktól. Mi sem áll távolabb ettől a rétegtől, mint-
hogy elismerje a kormány erőfeszítéseit a nagy el-
látórendszerek egyébként szükségszerű reformja 
vagy például a roma integráció területén. Orbán 
Viktor tréfának nyilvánította az ambiciózus igaz-
gató követelését. A folyamatok vesztese csak a 
magyarországi oktatás lehet. Ma sokkal messzebb 
vagyunk attól, hogy egy konszenzuson alapuló, 
hosszú távú oktatási stratégiával rendelkezzen 
Magyarország, mint az elmúlt huszonöt évben 
bármikor.

Ha már nem tudunk megegyezni abban, hogy mi-
lyen óriási szabadságot jelent(ett) a schengeni határ-
talanság, akkor talán meg tudunk egyezni ebben: jó 
lenne egy határzárak nélküli Európa. És nem csak jó 
lenne, hanem gazdaságos is: Az Európai Bizottság 
kiszámította, hogy a schengeni zónán belüli határel-
lenőrzések visszaállítása évente közvetlenül öt és ti-
zennyolc milliárd euró közötti költséget generálna. 
Tehát közös célnak kell lennie, hogy legkésőbb év 
végéig feloldják a belső határzárakat.

Nem létezik működő megoldás ebben a helyzet-
ben. Amiről az EU Törökországgal megegyezett, sok 
pénzt és kis kompromisszumot jelent. Még ott sem 
tart, ahová az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UN-
HCR) eljutott, pedig az is csak megkísérelte a gordi-
uszi csomó kibogozását: Hatpontos tervet dolgozott 
ki a migrációs válság megoldására. Az első öt pont-
ról a kulisszák mögött hektikus tárgyalások folynak: 
a menekülteket regisztráló központokról (hot spots); 
az Olaszországból és Görögországból áttelepítendő 
menedékkérők elválasztásáról azoktól az emberek-
től, akiknek nem jár menekültstátus; a Görögország-
nak szánt támogatásról; az EU-tagok egymás közti 
magatartásáról; a veszélyeztetett személyek (főleg az 
egyedül utazó, vagy szüleiktől elszakított gyerekek) 
védelméről; a migránsokat és menekülteket sújtó ide-
gengyűlölettel és rasszizmussal szembeni fellépésről. 
A hatodik pontban egy összeurópai menekültügyi 
rendszer kifejlesztése szerepel. 

Ez a döntő pont, mert „össz-” nélkül nem lesz meg-
oldás. Sem a menekültek, sem Európa számára.

Martos Péter

A migrációs krízisnek nincs egyetlenegy megoldá-
sa, még megoldások láncolata sincs. Nem lehet, hogy 
egy ország kiveszi magát az Európára nehezedő tö-
megmegmozdulás alól, amint az sem, hogy mások 
kényszerítik rá a „megoldást”. Csak közös keresés 
van, legutóbb a húsvét előtti hétvégén a brüsszeli 
EU-török csúcson.

Jó, de ezt tényleg mindenki tudja. Akkor miért 
kellene ezt az eszmefuttatást végigolvasni? Azért, 
mert nem arról szól, hogy lám, igaza lett ennek vagy 
annak, hogy megkapta a magáét az vagy ez, hogy ő 
vagy ő megmondta...

Egyszerű tényről van szó: Emberek százezrei me-
nekültek/menekülnek a terroritatott szíriai földről, 
a polgárháborús Afganisztánból vagy Irakból, és 
emberek milliói használják fel a helyzet adta lehető-
séget, hogy migránsként kövessék őket. Erről talán 
meg tudnának egyezni a különböző országok, kü-
lönböző nézeteket valló emberek Európában: nem 
minden migráns menekült. Az Eurostat jelentéséből 
kiderül: tavaly 1,25 millió új menedékkérő érkezett 
Európába (363 ezer Szíriából, 178 ezer Afganisztán-
ból, 121.500 Irakból). Ez ugyan az eddig legmaga-
sabb szám, de töredéke annak, amivel ijesztgetik az 
embereket.

Nem, nem embertelenség, ha a gazdasági okokból 
Európa felé vándorló tömegeket távol tartják, és a 
már beáramlottakat visszaküldik. Európa külső ha-
tárainak a védelme minden megoldás alapfeltétele – 
sokkal több, mint Macedónia támogatása a migráns-
áradat ellen, amely a védtelen EU-tag Görögország 
felől hömpölyög Európa felé.

Közös EurópánK

Március 2-án, szerda délelőtt ellenére, bőven 
megtelt a Bécsi Diplomáciai Akadémia százötven 
fős terme, mire elkezdődött A Visegrádi Együtt-
működés 25 éve: Növekvő erő az EU-n belül című 
konferencia. Az érdeklődőket Hans Winkler kö-
szöntötte a Bécsi Diplomáciai Akadémia nevé-
ben. Kiemelte, hogy mennyire fontos a visegrádi 
négyekhez hasonló együttműködés a kihívások 
idején, és élő, gyümölcsöző kapcsolatot kívánt a 
továbbiakra. Hubert Heiss osztrák európai parla-
menti képviselő szerint sikeres együttműködéssé 
nőtte ki magát a történelmi és kulturális kapcsola-
tokra alapozott kooperáció. A V4 erősebb, átlátha-
tóbb és demokratikusabb lett az elmúlt 25 évben. A 
jövőben érdemes tovább szélesíteniük a fejleszté-
sek körét. Ausztriának pedig a javára válna, ha fel-
fedezne új együttműködési útvonalakat a V4-gyel.

Az első asztaltársaság beszélgetését Christian 
Ultsch, a Die Presse politikai újságírója vezette. 
A hollywoodi fotózás után röviden bemutatta az 
asztalnál ülőket, majd rögtön a menekültválságról 
kezdte kérdezni a politikusokat. Libor Rouček, az 
Európai Parlament volt alelnöke, Csehország kép-
viselője szerint az elmúlt időszak krízisei (gazda-
sági válság, az Ukrajnában befagyasztott, de meg 
nem oldott probléma, és most a menekültválság) 
komoly kihívások elé állítják egész Európát. A me-
nekültekkel kapcsolatban nem sikerült egy közös 
álláspontot kialakítani az Unióban, és különböző 
megközelítések vannak a V4-en belül is. Meg kell 
találnunk az egyensúlyt a szolidaritás és a realista 
megközelítés között. Nem lehetnek nyitva a határa-
ink – nincs ez így az USA-ban, Ausztráliában sem. 
De ez nem jelenti azt, hogy zárjuk be a szívünket, 
és ne segítsünk senkinek. Lengyelország például 
szívesen befogad ukrán menekülteket, de közel-ke-
leti migránsokat nem.

Martonyi János a fogalmak tisztázására hívta 
fel a figyelmet. Nem mindegy, hogy menekült-
válságról (refugee crisis) vagy bevándorlásról 
(migration) beszélünk. A bevándorlók elhelyezé-
se globális és hosszú távú kihívás, miközben ha a 
migránsokat nem tudjuk kezelni, nem marad ener-
giánk a valódi menekültekre. Ugyanakkor a közel-
múlt eseményei hatására a V4 és Ausztria helyzete, 
és ezzel együtt álláspontja is közeledett egymás-
hoz, hiszen ugyanabban a hajóban evezünk. 

Az újságíró szerint az EU azzal vádolja a V4-et, 

A Visegrádi Együttműködés 25 éve
hogy nem vállal szolidaritást. Erre Eduard Kukan 
azt felelte, hogy „Hallott olyan menekültről, aki 
Szlovákiába szeretne jönni? Én nem hallottam. Né-
metországba, Angliába akarnak menni. Ha Szlová-
kiába befogadnánk a menekülteket, kerítés mögé 
kellene zárnunk őket, különben szétszaladnának.” 
Szerinte átgondolatlan a kvótarendszer. Ebben a 
kérdésben más a V4 véleménye, mint a többi tag-
államé, és ez sérti az EU érzéseit. Ezek az országok 
is teljes jogú, egyenlő partnerek az Unióban, és ha 
valamit máshogy gondolnak, mint a többiek, attól 
még nem akarják aláásni az EU egységét. A V4 nem 
egy homogén csoport, nem is lesz, de ez nem baj.  
Nagy előnye viszont, hogy megvitathatják a kü-
lönböző nézőpontokat, mert a partnerek sokszor 
jobban látják egymás értékeit, mint a sajátjukat. 
Arra kell koncentráljanak, hogy megerősödjenek, 
annak érdekében, hogy az EU is erősödjön.

A második részben a visegrádiak következő ge-
nerációja került sorra. A beszélgetést ezúttal Beata 
Jaczewska, a Nemzetközi Visegrádi Alap igazgató-
ja vezette. Kiemelte, hogy az Együttműködés nem 
csak a kormányokról, hanem az emberekről szól. 
Vít Dostál Csehországból egy friss felmérés alapján 
beszámolt arról, hogy a visegrádi négyek állam-
polgárai érzelmileg kötődnek ehhez a csoporthoz, 
fontos számukra a részvétel, és jövedelmezőnek 
találják az együttműködést. Bartha Dániel azt he-
lyezte előtérbe, hogy a V4 elérte az eredeti célokat: 
az EU és NATO csatlakozást, majd újra tudta defi-
niálni az együttműködés alapját. Ugyan sokszor 
az látszik, hogy ezek az országok művészi szintre 
tudják emelni a nézeteltéréseiket, a csoporton 
belül mégis arra helyezik a hangsúlyt, hogy arról 
beszéljenek, amiben együtt tudnak működni, mint 
az infrastruktúra, az energiaszektor, vagy a kultu-
rális kapcsolatok. Jakub Groszkowski lengyel kül-
dött fontos eredménynek tartotta, hogy a V4-nek 
köszönhetően jobban rálátnak a Balkánra. Felhív-
ta a figyelmet a modern iparágakra, az innovatív 
oktatásra, a startup cégek kapcsolatára. A digitali-
zálás sok szempontból megkönnyítené a kooperá-
ciót. Milan Nič szlovák politikus arra figyelmezte-
tett, hogy folyton Nyugat felé tekintünk, miközben 
nincs autópálya Pozsony és Budapest között. El 
kell gondolkoznunk azon, hogy tehetjük vonzóvá 
Közép-Európát ezekben a nehéz időkben.

Gecse-Madaras Júlia
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Zorkóczy Zenóbia  
színművésznő Grácban
A gráci Magyar Katolikus Közösség meghí-

vására január 31-én a Gyermekklub vendége 
volt Zorkóczy Zenóbia kovásznai színművész, 
aki délelőtt a plébánia közösségi termében a 
kisiskolásoknak Rosszcsont Zénó jó szeretne 
lenni című előadását mutatta be, este pedig a 
Kálvária-templomban Ölelj magadhoz című, 
a magyar líra istenes verseiből merített „ima-
kompozícióját” nyújtotta át az érdeklődőknek. 
„Nagy öröm volt számomra ebben a sziklába 
épült, gyönyörű akusztikájú templomban 
megszólalni, életnagyságú, sőt még annál is 
nagyobb szobrok között verselni a szentmi-
se és benne a csodálatos hangú orgona hangja 
után… remélem, lesz még alkalmam visszatér-
ni ide” – mondta a művésznő az előadás után.

Mindig eseményszámba megy a színházi „évad“ 
mind Alsóőrött, mind pedig Felsőőrött. A hason-
lóságok ellenére mégsem állítható, hogy az egyik 
együttes jobb lenne mint a másik, hiszen mindkét 
színjátszó csoportnak megvannak a sajátosságai, 
hasonló ugyanakkor mind Alsóőrben, mind Fel-
sőőrött, hogy inkább vígjátékok bemutatása járja. 
Így adódott most is, 2016. márciusában. A Felsőőri 
Református Ifjúsági Kör Színjátszó Csoportja bo-
hózattal lépett fel négy alkalommal. Beöthy Lász-
ló (1873-1931) Béni bácsi c. három felvonásos da-
rabjával.

Az őri színházi élet mára kinőtte a hagyomá-
nyos kereteket, s nevezetesen a most színre vitt 
vígjáték nem okvetlen dúskál a kiforrott igényes 
megnevettetés különböző fordulataiban. Pedig a 
rendezők, Gúthy László és Bács Lóránt mindent 

megtettek a modernizáció érdekében, ami nem 
csupán a leegyszerűsített díszletben, de a pálya-
udvar színrevitelében is megmutatkozott.

Örvendetes jelenség, hogy az alkalmi színészek 
nyelvi felkészültsége mennyire fejlődik, a csapat 
számbelileg is gyarapodik; meglepő, hány új te-
hetség lépett fel, és mindez azt igazolja, hogy él és 
fejlődik a színjátszás Felsőőrött. Bizonyos drama-
turgiai hiányosságok ellenére végül is a színját-
szás lényege – különösen a kisebbségi élet szorítá-
sában – mindenekelőtt a nyelvezet színességében, 
játékosságában mutatkozik meg. 

Az őri színjátszásnak nem csak hagyományai 
vannak, hanem bízvást jövője is. Éppen ezért elis-
merés és köszönet jár a rendezőknek és a szerep-
lőknek egyaránt, akik odaadással és kitartó lelke-
sedéssel viszik tovább a nyelv és kultúra ügyét.

Ismét színre léptek a felsőőri színjátszók

2016. január 30-án, szombaton 17 órai kezdet-
tel az Alsóőri Magyar Színházegyesület színjátszó 
csoportja örvendeztette meg a bécsi Collegium 
Hungaricum dísztermében összegyűlt közönsé-
get. A társulattól Heltai Jenő Naftalin című szín-
művéből „A szekrény titka” címen színpadra 
állított vígjátékot láthattunk, mely az Ausztriai 
Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szö-
vetségének meghívására érkezett Bécsbe.

A bevezetőből megtudhattuk, hogy a több, 
mint harminchárom éve működő színtársulat 23 
alkalommal találkozott, hogy erre a darabra ké-
szüljön, és összesen 71 órát töltött a színpadon (a 
szereptanulást nem is számolva). A kitartó mun-
kának nem maradt el az eredménye: a közönség 
kitűnő vígjátékot láthatott tőlük ezen az estén is. 

A Heltai-darabot Major Zsolt és Szabó Ferdi-
nánd alakította színpadra és rendezte. A régies 
nyelvhasználatot nagyrészt meghagyva modern 
díszletelemek és kosztümök felhasználásával kel-
tették életre a szöveget. 

Naftalinszag a Patyolat utcára néző kilátással
Egy pesti polgári lakás életébe nyerhettünk 

betekintést, ahol a nem éppen patyolattiszta er-
kölcsű szereplők találkozása közben időnként 
egyikőjük a szekrénybe kényszerült a váratlan 
vendégek elől. 

Hogy ki kicsoda, és miért ott van, ahol, azt sok-
szor csak a nézők tudták, a szereplőket váratlan 
meglepetések fogadták.

Mondanom sem kell, hogy a darab kitörő si-
kert aratott, ami azért sem volt meglepő, mert a 
közönség végig nagyon jól szórakozott.

A darab három felvonása közti szünetekben 
üdítővel és pogácsával, az előadás után pedig fi-
nom magyar borokkal kedveskedtek a szervezők. 
A közönség nagy része kihasználta a lehetőséget, 
és vidám hangulatú beszélgetésbe elegyedve 
folytatta a kellemes estét.

Későre járt, mire az utolsó télikabátot is haza-
vitte a gazdája a naftalinszagú szekrényből (aka-
rom mondani a ruhatárból).

GMJ

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

nyokat – a Bécsi Napló 2016/1. számában közzétett 90.144,43 euró 2016. március 22-ig az alábbi hozzájá-
rulásokkal növekedett

Dr. AUMÜLLER Péter 15,00
BURUS Árpád-Csaba 50,00
CSERNAY Árpád 40,00
CZERNY-BERZSENYI Éva 25,00
DEMERTER Györgyi 20,00
DÉNES Sándor  Mária 15,00
FÓNYAD Pál 20,00
GECSE-LINKE Mária 20,00

A támogatások eddig befolyt teljes összege 90.599,43 euró. 
Hálás köszönet mindazoknak, akik támogatásukkal lehetővé teszik a Bécsi Magyar Otthon fenntartását, amely 

a legkülönbözőbb rendezvények, társas összejövetelek mellett a „Bécs Magyar Iskolának is otthonul szolgál. 
 Mag. Hollós József elnök Dr. Seidler Andrea főtitkár Tánczos Zoltán pénztáros

GUZI Lajos 10,00
KOSZMOVSKY Mária 20,00
Dr LAKY Tibor 50,00
Dr. OTTRUBAY István 100,00
PERLAKY Mária 30,00
DI SCHUSTER Hansgeorg 20,00
SZABÓ Margit 10,00
WENZEL Róbert 10,00
összesen:           455,00

Napjainkban közhely, hogy a sajtó, mai szóval 
a tömegtájékoztatás hatalmi tényező. Ha viszont 
így van ez, fel kell tenni a kérdést, a tömegtájé-
koztatásnak mi a célja, rendeltetése? Sajtótörté-
netileg nyilvánvaló közérdekű hírek, érdekes-
ségek, újdonságok terjesztése – a tájékoztatás. 
A kijelentés újabb kérdéseket vet fel: egyrészt 
miféle hírek, újdonságok kerülnek a nagykö-
zönség elé, másrészt – és ez sokkal lényegesebb 
– kedvtelésből öncélú, vagy bármilyen irányba 
érdekeltségű-e a tömegtájékoztatás? A közvet-
len tevékenykedők oldaláról nézve mindenek-
előtt munkavállalás, tehát foglalkozás, vagy 
egészen egyszerűen kereseti lehetőség, mert 
evégre valamiből meg kell élni. Az érdekeltség 
és érdeklődés kettősségéből adódó dinamika 
olyan öntörvényűséget szült, ami a kölcsönös 
egymásrautaltság (függőség) szövevényében át-
tekinthetetlenné vált. 

Az adottságok, tények és szándékok bogozá-
sában helytállónak tűnik az az érvelés, hogy a 
sajtó vagy média korántsem cél, hanem eszköz. 
Az egyik oldalon megélhetési lehetőség, a keres-
let és kínálat összefüggésében piaci áru, a má-
sikon külső tényezők általi igénybevétele révén 
közvetítő eszköz. Nem veheti senki rossz néven 
ezt a túlságosan leegyszerűsített meghatáro-
zást, netán behatárolást, hiszen a gyakorlatban 
ez történik. Nagyon is álságos tehát romantikus 
hőskorokba kandikálni, szentségként emlegetni 

a sajtó szabadságát, függetlenségét mint köve-
telményt. Pedig így volt ez valamikor régebben, 
történetesen a „népek tavaszán”, 1848-ban. A 
híres-nevezetes „kívánságlista” 1. pontjaként 
fogalmazódott meg: „Kívánjuk a sajtó szabadsá-
gát, a censura eltörlését.” 

A sajtó (média) általi tájékoztatás ebben a 
megfogalmazásban az emberi jogok sarkala-
tos pontjaként könyvelhető el, csakhogy ez-
zel szemben a mindenkori hatalom részéről 
jelentkezett, jelentkezik a szabad tájékoztatás 
korlátozása éspedig a külön hivatalként mű-
ködő cenzúra által. Az emberi szabadságjogok 
harcosai nyilvánvalóan úgy vélték, hogy a sajtó 
embereinek senki és semmi sem szabhat korlá-
tokat, a hatalom ellenben ügyelt, ügyel a híra-
dás-tájékoztatás irányultságára, azaz ne sértse, 
sőt, szolgálja érdekeit. További elemző bogozga-
tás helyett érjük be annak rögzítésével, hogy a 
szabadsággal való élés nem zárja ki a visszaélés 
lehetőségét, mint ahogyan a hatalmi beavatko-
zás sem kizárólag hatalompolitikai érdekekre 
terjed ki, igaz, mivel is lehet indokolni pl. az er-
kölcsi normákra való hivatkozást? Bárhogyan 
szemlélődünk is, viszonylagossággal van dol-
gunk mindkét oldalon, ami tartósan nem elé-
gíti ki az emberi igényeket. Mi sem természete-
sebb tehát, mint a részletek tudatos feltárása és 
hangoztatása helyett az egész-ségre, teljességre 
való törekvés, vagy inkább látszatának keltése. 

A SAjTó (MÉdIA) SZAbAdSÁGA
Mindennapi szinten az átlag újságolvasó úgy 

véli, hogy rövid – bármilyen irányultságú – hí-
rek elolvasása, ill. rádió-, tévébeli sugárzása 
révén teljes tájékozottságra tett szert. Emellett 
kiszolgáltatottságában abban a hiedelemben 
él, mintha a tények és az igazság birtoklásába 
jutott volna. Mert miről is van szó? Nyakunkra 
tekeredett a migránskérdés, amiről – éppenség-
gel a Magyarország elleni utálkozásban rá kellett 
döbbennünk, mennyire nem a tények, hanem 
azok szelvényeiről irányított vélemények ural-
ták a kedélyeket. Hangulatkeltés volt a javából, 
mindamellett a sógorság-jószomszédság ápolása 
helyett Magyarország elmarasztalásával szem-
ben Ausztria felmagasztalása volt mérvadó. 

Mára minden megváltozott a kerítésépítéstől 
a migránsok fogadásának drasztikus csökkenté-
séig. Bizonyos kajánsággal úgy is fogalmazhat-
nánk, Ausztria Magyarország nyomába lépett, 
csak ennek beismerését akadályozza a hiúság 
diktálta önkritika hiánya. A már határozottan 
kibontakozó, a tanácstalanságból táplálkozó 
pánik hangulatban egyre másra kiakad a jól be-
járatott rendszer, és önleleplező orákulumok 
lépnek fel sorjában. Ennek legfrappánsabb 
megnyilatkozása volt olvasható a legnagyobb 
példányszámú bulvárlap 2016.február 7-i szá-
mában. Nyilvánvalóan öndicséreti szándékkal 
arról ír az ügyvezető főszerkesztő, miközben a 
látszat megőrzése érdekében más újságok hall-

gatnak, sőt, elhallgatnak, történetesen nem ér-
zékeltetik kellőképpen a migráns politikában 
beállt fordulatot, bezzeg az ő lapja igenis nevén 
nevezi a bűnügyekbe keveredett tettesek idegen 
mivoltát, akár névvel is megnevezve őket. 

Öngólnak is mondható elszólás: a cikkíró 
megszellőzteti, hogy az Österreichischer Pres-
serat áll a háttérben, annak tagjai szabják meg, 
különösen kényes kérdésekben, miről, hogyan 
ajánlatos írni, s a szerkesztőségeknek az ő aján-
lásaikhoz kell igazodni. Pedig alapjában véve 
dicséretes célokat követ az önellenőrzést zász-
lajára tűző nevezetes intézmény:  a szerkesztés 
minősége mellett a sajtószabadság biztosítása 
az Osztrák Sajtó Becsületkódexének érvényesí-
tése értelmében.

Amennyiben ez így lenne a valóságban is, va-
jon mivel magyarázható az egyoldalúság, bizo-
nyos irányzatok felkarolása, majd pedig ejtése? 
A migráns kérdés megítélésében előállt fordu-
lat – hogy csak egyet említsünk – félreérthetet-
lenül bizonyítja a tényekkel való bánásmódot 
180 fokos fordulattal. Nem csoda hát, ha egy-
re-másra hallhatók a sajtó hazugságáról szóló 
vélemények. Amikor a tények cáfolják a róluk 
koholt véleményeket, nem árt felhívni erre a 
figyelmet abban a vonatkozásban sem, hogy az 
újságírói etikát sérti, a sajtószabadságot kikez-
di a velük való visszaélés. 

Pannonicus

A Magyarország Kormánya által meghir-
detett Márton Áron-emlékév programsoro-
zatába a felső-ausztriai magyar katolikusok 
közössége is bekapcsolódott. Varga Gabri-
ella Petőfi-ösztöndíjas kezdeményezésére és 
közreműködésével február 21-én Linzben a 
Jó Pásztor-templomban püspökké szentelé-
sének 77. évfordulója alkalmából emlékeztek 
meg Erdély nagy püspökéről, február 28-án 
pedig Welsben a Szent István-templom ká-
polnájában a kommunizmus áldozataiért és 
üldözötteiért felajánlott szentmisén és az azt 
követő emlékműsorban is a két nagy, mártír 
sorsú erdélyi főpásztort, Márton Áront és Ja-
kab Antalt állították a figyelem középpontjá-
ba. „A székely nép legnagyobb példaképe ez a 
két püspök. Kövessük őket a hitben, remény-
ben és szeretetben” – adta útravalóul hívei-
nek Szabó Ernő atya.

Molnár Mária előadása 
A magyar kultúra elmúlt évtizedekbeli és 

mai helyzetét s azon belül is a nemzetközi tér-
ben való mozgását tekintette át március 6-án 
Bécsben a Bornemissza Péter Társaság esedé-
kes rendezvényén Molnár Mária művészet-
történész, Balassi Intézet – Collegium Hun-
garicum igazgatója. Előadásában először a 
nyolcvanas évek átmeneti időszakára tekintett 
vissza – amikor a kommunista kultúrpolitika 
három T (Tiltott, Tűrt, Támogatott) elve némi 
oldódáson ment keresztül –, majd a rendszer-
változás utáni kibontakozás útján végigha-
ladva jutott el napjaink örvendetes valóságá-
hoz, mely szerint „a magyar művészet kilépett 
a nagyszínpadra és jól látszik”. Elhangzott 
ugyanakkor az is, hogy a kultúrdiplomácia 
terén erőteljesebb, aktívabb menedzsmenttel 
még intenzívebbé lehetne tenni a magyar mű-
vészet nemzetközi elfogadottságát.

Nemzeti ünnepünk  
Felső-Ausztriában

A Felső-ausztriai Magyarok Kultúregyesü-
lete március 12-én Welsben a Magyar Otthon-
ban tartotta meg az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc 168. évfordulója alkalmából 
rendezett megemlékezését. Az ünnepi műsor 
kezdetén Tőkés Enikő, az egyesület elnöke 
felolvasta Orbán Viktor miniszterelnöknek 
az alkalomra a külhoni magyarokhoz inté-
zett levelét, majd a nemrég alakult „Kis-Ne-
felejts” gyermek-néptáncosok mutatkoztak 
be a közönség előtt. A Hétvégi Magyar Isko-
la diákjainak Petőfi Sándor-, Arany János- és 
Pósa Lajos-versekből összeállított szavalat-
csokra után Kossuth-nóták hangzottak el és 
gitárkíséretre a Nemzeti dal is felcsendült. „A 
legnagyobb magyar” születésének 225. évfor-
dulója alkalmából ismertették Gróf Széchenyi 
István életét és munkásságát, Sinkovits Imre 
hangján felvételről meghallgatták Arany Já-
nos Széchenyi emlékezete című költeményét, 
majd ötvenöt híres Széchenyi-gondolatot ol-
vastak fel az aktív közönség bevonásával. A 
rendezvény a „Ne-felejts” felnőtt-néptánccso-
port mezőségi táncokat bemutató produkció-
jával zárult.

Lelkinap és ifjúsági mise 
Innsbruckban

Március 12-én az Innsbrucki Magyar 
Diák otthon és Kultúrcentrumban Nagy-
György Attila magyar lelkész nagyböjti lel-
kinapot tartott a 79. sz. Dr. Kozma György 
SJ Cserkészcsapat tagjainak. A szentmise 
lényegének és szimbólumainak világába ve-
zette be a fiatalokat, és a húsvét örömére is 
felkészítette őket. A lelkigyakorlatot követő-
en a Magyar Ház kertjében lévő Széchenyi 
István-szobornál Schenk Angyalka cserkész-
vezető tartalmas beszéddel és Petőfi Sándor 
A Tisza című versével hangolta a csoportot a 
közelgő nemzeti ünnepre. Másnap, március 
13-án a közösség első alkalommal ünnepelt 
ifjúsági magyar szentmisét. A Magyar Ház 
zsúfolásig megtelt dísztermében ez alkalom-
mal a gyermekeké volt a főszerep, ami őket 
szemmel láthatóan örömmel és büszkeséggel 
töltötte el. A szentmisét követően Varga Gab-
riella Petőfi-ösztöndíjas Márton Áron hatása 
a fiatal nemzedékre címmel tartott előadást. 
A legkisebbek délután egy bábszínházi előa-
dást is megtekintettek: a budapesti Arany-
szamár Bábszínház Az állatok nyelvén tudó 
juhász című vásári bábjátékát.

Barátai  
a Verőfénynek! 

Ez így rendeltetett: 
Hogy ne lehessek soha senkié,  
És ne lehessen enyém senki se.  
És legyek mégis a mindenkié,  

És legyen enyém az egész világ.
Reményik Sándor: Predestináció 

2016-ban is ránk köszönt a magyar vers ün-
nepe! Hagyományőrzés, nyelvünk előtti alázat 
és költőink előtti „főhajtás” késztet, hogy hív-
junk és várjunk minden fiatalt Ausztriából. 

A 2016-os év költője Reményik Sándor.  
Rá emlékezünk halálának 75. évfordulóján. 
Az interbellikus korszak alkotója volt, akit 
Erdély tisztelettel, Magyarország megértéssel 
fogadott. A Pásztortűz c. folyóirat az ő áldo-
zatvállalásának köszönhette létezését. Híres 
versét, a Templom és iskolá-t a rendszerváltás 
óta talán a legtöbbször szavalták. Az Ahogy 
lehet és Eredj, ha tudsz c. művei szintén köz-
ismertek. De a szelídebb hangú költőre is ér-
demes figyelni. Ma is érthető, olvasható, kö-
vethető.

Műsorunk tavaly új elemmel bővült: a fel-
nőttek versmondásával. Ezt idén is folytatni 
szeretnénk.

Versmondó versenyünk vendége:  Péter Eri-
ka, költő (Békéscsaba)
Zsürink tagjai:  
Böröndi Lajos, elnök (költő, Mosonmagyaróvár)  
Benyák Mária (szerkesztő, Pozsony) 
Csire Márta (tanárnő, Bécsi Egyetem, Bécs)

Az idei, immár 21. találkozónk helyszíne a 
Collegium Hungaricum. Címe: 1020  (máso-
dik kerület), Bécs, Hollandstr. 4. Versmondó 
napunkat 2016. április 9-én, szombaton déle-
lőtt 10 órakor kezdjük.  

Újra és újra hívunk: legyünk együtt 2016-
ban is. Mert ez az áldott magyar költészet 
megérdemel ennyit: egy közös versünnepet. 

Felelős szervező: Mag. Lengyel Ferenc, 
e-mail: lengyel.ferenc@aon.at

Az Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem 2016. május 1–7. között 
„Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát” Öko-
lógiai gondolkodás és társadalom címmel  
Balatonszárszón rendezi meg az Akadémi-
ai Napokat.

Érdeklődni a következő címen lehet:  
Végh Szabolcs, tel.: 0036 20 82 431 43,  
E-mail: szabolcs.vegh@lutheran.hu

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, 
kontószám 7255731. IBAN AT55 6000 0000 0725 5731 BIC OPSKATWW

Határok nélkül

Márton Áron-emlékév 
Linzben és Welsben

A Semmelweis Orvosegyesület és az Ausztriai 
Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szö-
vetsége szervezésében nemrég indult „Kérem a 
következőt!” című orvosi előadássorozat két újabb 
részét hallgathatták meg az elmúlt hónapokban az 
érdeklődők. Az Orvosegyesület kinyitotta a kapuit: 
ismeretterjesztő előadásaik nem csak orvosoknak, 
hanem a laikus közönségnek is szólnak, hiszen sen-
kinek sem árt, ha az egészsége védelmének érdeké-
ben szakmabeliektől kap tanácsot. 

A Bécsi Magyar Iskola dísztermében február 17-
én Dr. Bartók Miklós Béla: Hogyan működik a képlé-
keny (plasztikus) agy? című vetített képes előadásán 
hallhatott sok érdekességet a nagyszámú közönség. 
Az estét a Bornemissza Péter Társaság szponzorálta 
frissítővel és egy kis finomsággal.

Március 22-én Dr. Sebastian Reischle: Sonne, Haut 
und Falten – Hautvorsorge im Sommer (Nap, bőr, 
ráncok – Mit tehetünk nyáron bőrünk egészségéért?) 
című német nyelvű előadása került sorra. A kérdé-
sekből is kiderült, hogy sokakat foglalkoztat bőré-
nek egészsége, különös tekintettel a nyári védekezés 
formáira. Az előadás annyira jól sikerült, hogy utána 
egytől-egyig mindenki ottmaradt beszélgetni.

A következő előadást Dr. Horváth Zsuzsanna fog-
ja tartani április 19-én 19 órától. Mindenkit szeretet-
tel várunk! GMJ

Semmelweis Orvosegyesület

Alexander Van der bellen
• Nekem személyesen, a népcsoportok na-

gyon fontos, szerves részei Ausztriának. Ők 
képviselik az ország sokrétűségét történelmi 
létében és jelenében. Szívemen viselem fenn-
maradásukat.

• Rendkívüli jelentőséggel bír a népcso-
portnyelvek megőrzése. Egy modern Euró-
pában központi kérdést alkot a két- vagy há-
romnyelvűség. A múlt században felépítették 
a nacionalizmus vagy szegregáció által azokat 
a régi akadályokat, melyeket minden etnikum 
számára könnyebb elfelejteni, egy nyílt hatá-
rú Európában. Főként ezek a határok töltenek 
el aggodalommal. Nincs annál szörnyűbb a 
transzkulturális politika számára, mint a visz-
szatérése a határellenőrzéseknek és a bizal-
matlanságnak.   

• Alkotmánytörvényileg van bebiztosítva 
a népcsoportok védelme. A gyakorlatban vi-
szont több mint húsz éve a Kancellári Hivatal 
befagyasztotta az anyagi támogatásokat. Úgy 
látszik csak a törvényben foglalt legszüksége-
sebbre korlátozódik az állami oltalom. Ezzel 
kapcsolatosan még nem ismertük fel, hogy 
milyen mértékben gazdagít minket a kulturá-
lis sokrétűség. 

• A köztársasági elnök erőteljesen kiállhat a 
népcsoportok fennmaradásáért és anyagi tá-
mogatásáért.

Norbert Hofer (FPÖ)
• Burgenlandból származom, ahol kitűnően 

működik az egyes népcsoportok együttélése. 
A népcsoportok Ausztria értékes alkotóele-
mei, és ezért joguk van ahhoz, hogy életvite-
lüket megőrizhessék, sajátosságaik békés úton 
fejlődhessenek.  

• Az őshonos népcsoportokat oly mérték-
ben veszélyeztetett helyzetben látom, hogy 
egyre kisebb mértékben áll fenn a minden-
kori anyanyelv megvallása és ezzel a népcso-
porthoz való tartozás. Úgy vélem, ez nagy 
kár, mert a népcsoportoknak a sokszínűsége 
és az együttélés valódi értéktöbbletet jelent 
országunknak. De tényleges veszélyt látok a 
magas migrációs nyomás alapján is. Csak idő 
kérdése, amikor további társadalmi csoportok 
jogot támasztanak arra, hogy őshonos kisebb-
ségként elismerjék őket. Ezt kritikusan látom. 

A JöveNDŐBelI állAMelNök éS A NéPcSOPOrTOk
2016. április 24-én lesz az államelnök választások első fordulója. Mint már a múltban ismételten, ezúttal is fontosnak tartottuk az ausztriai 

népcsoportokkal kapcsolatosan megkérdezni a jelöltek véleményét, állásfoglalását, már csak azért is, mivel – különösen a jelenlegi politikai 
gyakorlat – nem mutatja a kedvező bánásmód jeleit. Az elismert népcsoportok – nem téveszthetők össze a vendégmunkásokkal, ill. migrán-
sokkal – peremhelyzetben alig számíthatnak érdeklődésre, törődésre. Ismeretes, hogy az államelnöknek inkább jelképes hatalma van, de 
annál nagyobb tekintéllyel vetheti latba kiállását. Ezért – érthető okokból – nem általános jellegű, hanem határozottan az ausztriai népcso-
portokra vonatkozó kérdéseket tettünk fel az öt jelöltnek, akik – Irmgard Griss kivételével – válaszoltak a nekik feltett alábbi kérdésekre. Az 
egyes jelöltek nyilatkozatai részrehajlás nélkül abc-sorrendben következnek.

Osztrák honosságú olvasóinkat emlékeztetjük arra, hogy az államelnöki választásokon való részvételt törvény írja elő; többek között ezért 
is javasoljuk: április 24-én járuljanak az urnákhoz.  (Szerkesztőség)

• Megítélése szerint az osztrák népcsoportok milyen helyet foglalnak el a társadalomban?
• A népcsoportok vonatkozásában távlatosan mennyire biztosított Ausztria nyelvi-kulturális sokszínűsége?
• Milyen jogi-politikai, ill. gazdasági reformokat tart Ön nélkülözhetetlennek az osztrák népcsoportok fennmaradásának biztosításához?
• Mint államelnök milyen formában, ill. milyen eszközökkel lépne fel az osztrák népcsoportok érdekében?

Számomra fontos, hogy azok a népcsoportok, 
amelyek évtizedek és évszázadok óta Auszt-
riában letelepedtek, itt megtalálják helyüket, 
hazájukat, védelmüket és szabadon fejlődhes-
senek.

• 2011 óta nem hajtható végre az a népcso-
porttörvény, amely az őshonos népcsoportok 
kultúrájának és nyelvének védelmét szolgál-
ja, mert nem létezik a népcsoportok szüksé-
ges megállapítása. Hiányoznak a szükséges 
információk a népcsoportok támogatásához. 
Az osztrák népcsoportoknak ezért azzal a ve-
széllyel kell szembenézniük, hogy végezetül 
azonos bánásmódban részesülnek, mint azok 
a bevándorló csoportok, amelyek csak a II. 
Világháború után települtek be Ausztriába. 
Ezért az őshonos népcsoportok anyanyelvé-
nek és hovatartozásuknak rendszeres megál-
lapítását ismét be kell vezetni.  

• Rendkívül fontos a nyelvek, a kulturális 
rendezvények és a népcsoportok közötti szo-
ros összetartás támogatása. Az állam felelős-
sége mindent megtenni annak érdekében, 
hogy az osztrák népcsoportoknak a jövőben is 
szilárd helyük legyen Ausztriában.

Rudolf Hundstorfer (SPÖ)
• Minden embernek joga van saját hazá-

ra, saját népiségére, nyelvére és kultúrájára. 
Jól működő demokrácia abban mutatkozik 
meg, hogyan bánik az állam kisebbségeivel, 
mekkora mozgásteret biztosít nekik, milyen 
jelentőségük (súlyuk) van a társadalomban. 
Meggyőződésem, hogy a sokrétűség gazdagítja 
a társadalmat és erre jó példa Ausztria. Az oszt-
rák identitást mindig is a nyelvi, kulturális és 
etnikai sokrétűség határozta meg. Számomra 
természetes a kulturális és nyelvi sokféleség 
támogatása Ausztriában, ami részünk. Ez az 
eleven sokféleség tette Ausztriát azzá a nyi-
tott, modern és toleráns országgá, amiben ma 
élhetünk és ez maradjon is így. 

• Az osztrák identitást maradandóan al-
kotja országunk történelmi nyelvi-kulturális 
és etnikai sokrétűsége. Számomra természe-
tes kiállni és támogatni ezt a sokrétűséget. Az 
alkotmány rögzíti pl. a magyar és a horvát, 
mint oktatási nyelv használatát  Burgenland-
ban. A horvát, a szlovén, a magyar, a cseh és 
a szlovák valamint a roma népcsoporttanács 

tagjai a saját ügyeiket érintő kérdésekben ta-
nácsadási jogkörrel rendelkeznek az állam és 
a tartományok felé. Mint szövetségi elnök vé-
delmezném ezeket a törvényes jogokat, mert 
minden embernek joga van saját nyelvére és 
kultúrájára.  

• A roma népcsoport elismerése 1993-ban 
nagy és szükséges lépés volt. Annak ellené-
re, hogy a romáknak javultak az életkörül-
ményei, sok európai országban még mindig 
hátrányos a helyzetük. Ez ellen egyértelműen 
fel kell lépni, mivel a kisebbségek diszkrimi-
nációjának nincsen helye a mi társadalmunk-
ban. Az 1998. július 1-jén Ausztriában életbe 
lépett keretmegállapodás a nemzeti kisebb-
ségek védelmére, szabványt teremtett a nép-
csoportok jogaira Európa-szerte, aminek be-
tartását folyamatosan felülvizsgálják. A roma 
népcsoporttanács nemrég elhunyt elnökének, 
Rudolf Sarközinek javaslatát követve európai 
szinten előnyösnek találnám népcsoportbiz-
tos kinevezését. Így jobban lehetne koordi-
nálni a támogatási intézkedéseket.  

• Ausztria sikertörténete az együttélés és a 
szociális összetartás története – nem pedig az 
egymás elleniségé és a szétválasztásé. Ezért, 
mint szövetségi elnök, mindent meg fogok 
tenni annak érdekében, hogy megtaláljuk a 
közöset és megakadályozzuk a társadalom 
szétsodródását. Számomra az egymáshoz ve-
zetés, a hídépítés fontos: Ezért párbeszédet 
fogok folytatni különböző érdekcsoportok 
képviselőivel és párthatárokon felülállóként 
erőteljes hanggal kiállok érdekeik mellett. 
Egyértelmű, hogy állandóan javítani kell az 
osztrák népcsoportok keretkörülményein. A 
szövetségi elnök lehetőségei keretében min-
den Ausztriában élő embert támogatni sze-
retnék abban, hogy szabad és önálló életet 
élhessen.

Andreas Khol (ÖVP)
• Kimagasló jelentőséggel bírnak számom-

ra az osztrák népcsoportok! Mint az osztrák 
történelemnek jó ismerője, értem ennek fon-
tosságát. Ha ma valaki meglátogatja a volt 
Birodalmi Tanács üléstermét a Parlament-
ben, rájöhet, hogy ott hét nyelvcsoport volt 
képviselve. Ezért már az állam alaptörvénye 
1867-től megszabja, hogy az állam mindegyik 

néptörzsének sérthetetlen joga megtartani és 
ápolni saját kultúráját és nyelvét. Ausztria kul-
túrájának és identitásának létrehozó elemei az 
osztrák népcsoportok.    

• Véleményem szerint jóval könnyebb a 
nyelvet és kultúrát ápolni a digitális kom-
munikáció valamint az elektronikus mé-
diák, rádió és tv korában. Napjaink alap-
vonása az interkulturális kommunikáció. 
Mi olyan világban élünk, ahol áldás a több-
nyelvűség. Kezdeti előnnyel rendelkeznek 
azok az emberek, akik nem egynyelvűen, 
németajkúan, hanem két nyelven nőnek fel, 
mondjuk német és szláv vagy német és ma-
gyar nyelvkombinációval. Ezzel mind töb-
ben élnek, ezért egyre közkedveltebbek a 
kétnyelvű iskolák. 

Az osztrák népcsoportok jogilag jól le van-
nak biztosítva, egyrészt a már említett 1867-
es államalaptörvény által, másrészt az 1976-
os népcsoporttörvény, valamint a 2000-es 
helyrajzi törvény által. Maguk választják 
képviselőiket. A népcsoportok részt vesz-
nek az általános fejlődésben, részei társadal-
munknak és a jelenleginél jóval jobban kelle-
ne őket támogatni.    

• Mint a népcsoportok barátja, elnökként 
is morálisan támogatnám őket. Amennyiben 
szükséges, a szavak hatalmát is használnám, 
hogy támogassam a népcsoportokat. Mint 
meggyőződéses európai feladatomnak tekin-
tem a régiók kultúrájának és hagyománya-
iknak védelmét. Látogatnám a népcsoportok 
ünnepségeit, a szövetségi kancellárral közösen 
fellépnék egy jobb támogatásért és megújíta-
nám a népcsoporttörvényt!

• Mint a népcsoportok barátja, elnökként 
is, morálisan támogatnám őket. Amennyiben 
szükséges a szavak hatalmát is használnám, 
hogy támogassam a népcsoportokat. Mint 
meggyőződéses európai feladatomnak tekin-
tem a régiók kultúrájának és hagyományaik-
nak védelmét.

Facebook történet következményekkel
Böröndi Lajost, a Földművelésügyi Mi-

nisztériumban dr. Nagy István államtitkár 
főtanácsosát 2016. március 18-án azonnali 
hatállyal elbocsátották hivatalából. Saját be-
vallása szerint is hibát követett el azzal, hogy 
facebookján előző nap stílustalan megjegyzé-
sekkel illette azokat, akik a nemzeti ünnepet 
kormányellenes tüntetésre haszálták fel. Amíg 
tehát az egyik oldalon sértegetett, a másikon 
a kormánnyal szembeni lojalitásáról tett tanú-
bizonyságot. Ebben az ellentmondásos hely-
zetben tarthatatlanná vált az illetékes kor-
mányszervek előtt, akik mintegy csipőből lőve 
reflexszerűen intézkedtek.

Ezt a lépést úgy is lehet értelmezni, hogy 
a kormány látszólag védelembe véve az ellene 
tüntetőket, gyors elhatározással megszabadult 
a számára kellemetlenné vált Böröndi Lajostól.

Ha csak azt vesszük is, hogy naponta mi-
lyen jelzőkkel illetik egymást, ill. ellenfelei-
ket politikusok, fejcsóválással lehet fogadni 
ezt a fajta eljárást. Kétségtelen, szóval is le-
het vétkezni, és ez nem maradhat következ-
mények nélkül, de hogyan vélekedjünk akkor 
a politikusok által tettlegesen elkövetett vét-
kekről? Nekik hajszáluk sem görbül meg.

Nem így történt Böröndi Lajos esetében. 
Hibát követett el, nem utolsósorban azzal is, 
hogy túlbecsülte helyzetét és szerepét. Aki-
nek pedig nincs megfelelő politikai háttere, 
nem rendelkezik kellő hatalommal és tekin-
téllyel, bizony az ő sorsára juthat, azzal a ke-
gyetlen tanulsággal, hogy adott esetben nem 
számíthat semmiféle védelemre, vagy netán 
megértésre.

Emberi kötelesség kiállni a védtelen mel-
lett, annak ellenére, hogy nem értünk egyet 
meggondolatlan megnyilatkozásával. Az a 
Böröndi Lajos, akinek verseiből az aggódó 
szeretet árad, nem érdemelte meg ezt a bá-
násmódot. Ezért is változatlanul barátunk-
nak és szerkesztőtársunknak tekintjük őt. 

Bécsi Napló Szerkesztősége
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(Uruguay, Montevideo – 2016. február 19-
21.) A Latin-Amerikai Magyar Országos Szer-
vezetek Szövetsége (LAMOSZSZ) 2016. feb-
ruár 19-21. között tartotta III. Találkozóját 
és Közgyűlését Montevideóban az argentin, 
brazil, chilei, uruguayi és venezuelai országos 
magyar szervezetek képviselői részvételével. 

Dr. Áder János magyar köztársasági elnök 
vállalta a Közgyűlés fővédnökségét, Potá-
pi Árpád János nemzetpolitikáért felelős ál-
lamtitkár képviseletében Dr. Szilágyi Péter 
helyettes államtitkár jelent meg és szólalt fel.  
A küldöttüléssel párhuzamosan ünnepelték 
az Argentínában megindult Dél-Amerikai 
Magyar Néptánctalálkozó 30. évfordulóját. 
További kerek évfordulók, amelyek megün-
neplése az idén esedékes: Argentína: Refor-
mátus Egyház, Buenos Aires – 60 éves; Szent 
László Iskola, Buenos Aires – 50 éves; Brazí-
lia: Segély egylet, Sao Paulo – 90 éves; Magyar 
Bál, Sao Paulo – 60 éves; Szeretetotthon, Sao 
Paulo – 55 éves; Magyar Ház, Sao Paulo - 30 
éves; Uruguay: Magyar Otthon, Montevideo 
80 éves; Venezuela: Magyar Ház, Caracas – 
60 éves. A dél-amerikai magyar közösségek 
emellett készülnek az 1956-os magyar forra-
dalom és szabadságharc 60. évfordulójának 
méltó megemlékezésére. 

Dr. Szilágyi Péter elismeréssel méltatta a la-
tin-amerikai magyar közösségek szilárd öna-
zonosságtudatát, nyelvhordozását és a magyar 
kultúra megőrzése érdekében tett állandó erő-
feszítéseiket. Kiemelten hangsúlyozta a LA-
MOSZSZ mint ernyőszervezet létét, stabilitá-
sát és jelentőségét, amely különböző jelentős 

A LAMOSZSZ III. Küldöttgyűlése 
MONTEVIdEóbAN

magyarországi fórumokon és szervezetekben 
tizennegyedik éve képviseli a kontinens ma-
gyarságát a 2010. év óta eltelt időben.

A Közgyűlés Zárónyilatkozatában kifeje-
zi megelégedését a Diaszpóra Tanácsban és 
a MÁÉRT-ban és a Nemzetstratégiai Mun-
kacsoportban való együttműködés lehetősé-
géért, egyben köszönetét fejezi ki a magyar 
kormánynak a sokoldalú támogatásért, a ma-
gyar állampolgárság felvételének lehetőségé-
ért, Chilében a magyar nagykövetség újbóli 
megnyitásáért. Nyomatékosan kéri a magyar 
kormányt, hogy a caracasi és montevideói 
külképviseleteket indítsák újra, mint ahogyan  
ismét hivatalba lépett a Sao Paulo-i magyar fő-
konzulátus. 

A találkozón lezajlott kerekasztal egyezteté-
sének keretében, amely a latin-amerikai ma-
gyarság harmadik és negyedik generációjának 
– különös tekintettel a vegyes házasságokban 
élőkre – a magyar közösségek számára való 
megtartásával foglalkozott, egyhangú véle-
mény szerint a résztvevő országok magyarsá-
gának minden képviselője megerősítette közös 
elhatározásukat, hogy a rendelkezésükre álló 
összes eszközzel és lehetőséggel élve minden 
erőfeszítést megtesznek annak érdekében, 
hogy a diaszpórában született és élő sokadik 
generációban is megmaradjon és éljen a ma-
gyarságtudat. 

A LAMOSZSZ következő, három év múlva 
(2019) esedékes IV. Találkozója és Közgyűlé-
se megszervezését a Caracas-i magyar szerve-
zetek vállalták, illetve adott esetben a gyűlés 
megtartását a Chilei közösség vállalja.

(MTI, 2016. február 4.) – Augusztus 22. és 
27. között Pécsen rendezik meg a VIII. Nem-
zetközi Hungarológiai Kongresszust, amely-
nek fő témája a kultúra- és tudományköziség, 
a magyarságtudomány a 21. században.

Berke Gyula, a PTE rektorhelyettese, a szer-
vezőbizottság elnöke arról szólt, hogy Ma-
gyarország első egyeteme alapításának 650. 
évfordulóját nagyszabású rendezvénysorozat-
tal ünneplik a kormány 565 millió forintos 
támogatásával. Monok István, a Nemzetközi 
Magyarságtudományi Társaság társelnöke 

kiemelte: a kongresszusra 31 országból – 
többek között Vietnamból is – érkeznek tu-
dósok, ami sokszínűséget és széles látásmódot 
biztosít az alapvető kérdések megbeszéléséhez. 
Várhatóan 500 fölött lesz az előadások száma..

A társaság létrejöttét 1977-ben kezdemé-
nyezte a Magyar Tudományos Akadémia, így 
alakult meg a Nemzetközi Magyar Filológiai 
Társaság. Olyan nemzetközi szervezetet si-
került létrehozni magyarországi központtal, 
amely azt tűzte ki célul, hogy kapcsolatot te-

HuNGAROLóGIAI  
KONGRESSZuS PÉcSETT

remtsen a nem Magyarországon élő, ám a ma-
gyarsággal foglalkozó tudósok között. Ezzel 
elősegítette az egyes országok kutatói közötti 
rendszeres információcserét, az eredmények-
ről való tájékoztatást, a magyar nyelv, iroda-
lom, néprajz és kultúra nemzeti egyoldalúság-
tól mentes tudományos vizsgálatát.

A nemzetközi kongresszust ötévente ren-
dezik meg, 2011-ben Kolozsvár, előtte a finn-
országi Jyväskylä, Róma és Nápoly, Szeged 
és Bécs adott otthont a tanácskozásnak. Első 
alkalommal, 1981-ben Budapesten rendezték 
meg a fórumot.

A tanácskozás egyik célkitűzése a külön-
böző tudományágak és területek párbeszédé-
nek elősegítése, a már meglévő kapcsolatok 
láthatóvá tétele.  A résztvevők foglalkoznak 
egyebek mellett a nyelvi sokszínűséggel, ma-
gyar színháztörténeti kérdésekkel, a migráció 
jogi aspektusaival és a Kárpát-medence vallási 
kultúrájával.

A rendezvény fővédnöke Áder János köztár-
sasági elnök.

(KMCSSZ sajtószolgálata) A kaliforniai 
cserkészvezetők január közepén vezetőkép-
ző hétvégére jöttek össze Los Angelestől nem 
messze, festői környezetben, a Nagymedve-tó-
nál. Közel 40 cserkészvezető a San Francisco-i, 
a Los Angeles-i és a San Diego-i körzetből 
azért gyűlt össze, hogy eszmecserét folytas-
sanak a vezetőket érintő kérdésekről, illetve 
egymástól tanuljanak különböző témákban.   
A szállást két magyar cserkészcsalád biztosí-
totta, külön házban szálltak meg az őrsvezető 
cserkészlányok, és külön a fiúkkal együtt a fel-
nőtt tisztek, vezetők. A közös összejövetelek-
re a zászlófelvonáskor, étkezések és előadások 
alkalmával került sor. Az előadások fókuszá-
ban a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség 
jelenlegi helyzete állt, szó esett különböző 
pedagógiai kérdésekről, arról, hogy miként 
lehet a fiatal vezetőket megtartani a cserké-
szet keretein belül, milyen formában tudnak 
a tapasztalt vezetők lelki és szellemi vezetést 
nyújtani a fiatalabbaknak. A felnőtt vezetők 
előadást hallhattak a vezetés pszichológiájá-
ról is, mely számos további kérdést és ötletet 

vetett fel, beindítva ezzel egy közös, a cserké-
szet szempontjából igen fontos megbeszélést, 
annak érdekében, hogy miként lehetne pszi-
chológiai eszközökkel kiegészíteni és segíteni 
a magyar cserkészet működését. Tavasszal, a 
San Franciscoban megrendezésre kerülő tiszti 
konferencián ugyanezen kérdések megvitatá-
sa is napirendre kerül majd. 

A szellemi feltöltődés mellett a fizikai erő-
feszítésre is lehetősége nyílt a cserkészeknek, 
kipróbálhatták és élvezhették a közeli kiváló 
síterep adottságait.

A táborban a Kőrösi Csoma Sándor Prog-
ramot Gergely Imelda, Hajdú Zsuzsanna, Né-
meth Enikő és Kálmán László ösztöndíjasok 
képviselték, mindnyájan cserkészként igye-
keztek munkájukkal hozzájárulni a tábor si-
kerességéhez.

Összességében három eredményes és élmé-
nyekben gazdag napot tudhat maga mögött 
minden kaliforniai cserkészvezető, aki jelen 
volt a táborban. 

Németh Enikő, K. Cs. S. ösztöndíjas, San 
Francisco, CA

Kaliforniai cserkészek  
sikeres vezetői hétvége

Tulajdonképpen a görög események óta 
újból és újból felvetődik a kérdés, hogy nem 
Németország – pontosabban a német gazda-
sági és az ebből eredő politikai túlnyomás ill. 
az a stílus, ahogy Németország keresztülviszi 
érdekeit – képezi a probléma lényegét. Ezt a 
meglátást nyomatékosan igazolni látszik a je-
lenlegi menekültkrízis.

Első pillantásra ez látszólag ellentmondó, 
hiszen akkor Németország történelmileg in-
dokolt „nemzeti feloldozását” (Zbigniew Br-
zeziński) keresné az európai integrációban: 
A németek nem akarnak „németek” vagy 
„nemzetiek” lenni, hanem „európaiak” (vagy 
multikulturálisak, „a világ felé nyitottak”). 
Senki nem használja olyan gyakran az „Eu-
rópa” jelzőt vagy törekszik arra, hogy min-
tatanulója legyen az EU-nak, mint a németek 
– nehogy szemükre hányják, hogy Németor-
szág nemzeti érdekeket követ.

Küldetéstudat
Mégis még mindig és mindennek ellenére 

erős küldetéstudat él a németekben, magukat 
különleges népnek tartják, valahogy fölötte 
állnak minden más népnek. Igaz, csaknem 
minden nagyobb európai nép így érzett 1914 
előtt. A németek viszont az „ezeréves biro-
dalom” idején vitték ezt a meglátást nagyon 
magas szintre.

A modern német már nem árt senkinek – 
de a német gondolatmenetben még mindig 
jelen van a németek felsőbbrendűsége más 
népekkel szemben. 

Csak az előjelek változtak. Valaha az érzett 
büszkeség volt jellemző az állítólagosan fel-
sőbbrendű fajra, most pedig a bűncselekmé-
nyek kezelése, amiket elkövettek ennek a faj-
nak a nevében. Senki – a német önmeglátás 
szerint – nem értette meg olyan mesterien, 
mint maguk a németek, hogyan kell feldol-
gozva „legyőzni” a saját múltat. 

Thomas R. Grischany

A túlbuzgóság világbajnokai: 
a németek

Legyen az Amerika leigázása a spanyolok 
által, a Napóleoni háborúk,  a rabszolgaság 
az USA-ban, a brit kolonializmus, az örmé-
nyek ellen elkövetett török vérengzések, a 
több millió halott a sztálini Szovjetunióban 
és Mao Kínájában, a japánok által a II. Vi-
lágháborúban elkövetett háborús borzalmak 
– senki sem szégyellte magát megközelítően 
sem annyira, mint a németek, senki nem kért 
olyan gyakran bocsánatot, nem fizetett olyan 
sokat, nem bánta meg tetteit olyan őszintén, 
érezte magát állandóan bűnösnek, mint ők 
a Harmadik Birodalomban elkövetett bű-
neikért. A bűn, ha nem is központi, de saját 
nemzeti identitásuk része lett.

Erkölcsi vezetési  igény
Az említetteken alapszik a fáradságosabb 

német vezető szerep igénye. Fogalmazzunk 
úgy, hogy senki se hivatottabb rá, mint a 
német, aki a maga kovácsolt náci pokolban 
saját bukása által fejlődik egy soha nem lá-
tott és tapasztalt tisztaságra, mindenekelőtt 
humanitárius-morális kérdésekben; csak 
Németország tudja a vállára venni a nyu-
gat morális vezetését – mi több, csaknem az 
egész világét.      

Az érem másik oldala a ki nem mondott, 
mindenkinek részben tudatalatti és be nem 
ismert gőgös lenézése, aki ezt a fajta tisztulási 
szintet nem érte el, mondjuk a maradék világ. 
De ez megint ahhoz vezet, hogy az állítólagos 
morális fölény legitimálja a politikai irány-
vonal mutatást más nemzeteknek, mint most 
konkrétan a menekültválságban.

Németország egyedül saját belső stabili-
tását is veszélyeztetve különös történelmi 
felelőssége miatt fogadott be teljesen idegen 
kultúrkörből ilyen nagy létszámban, gyak-
ran kétes menekültstátusszal rendelkezőket 
(A szíriai konfliktusért aligha lehet Német-
országot felelőssé tenni.  Más országok még 

több menekültet vettek fel, de nekik nincs 
annyi veszítenivalójuk.) Mert a németek 
mindenkit, származásra, nemre vagy kikép-
zésre való tekintet nélkül, olyan szívélyesen 
fogadtak be, ezért akarnak a menekültek fel-
tétlenül Németországba eljutni, s nem állnak 
meg a biztonságos első, második vagy har-
madik tranzitországban.   

Velük kell tartani
Ez történelmileg is egyedülálló. Az ember 

azt is gondolhatná: egyszerűen butaság. Bu-
taság vagy sem, ez a teljesen egyedi megkü-
lönböztető sajátosság az, amit csak a németek 
képesek véghezvinni, arra titokban nagyon 
büszkék. Mégis különböző okokból (min-
denekelőtt a volt NDK-ban a bűnkomplexus 
minimális, vagy ki sem fejlődött, mivel az or-
szág 45 évig tagja volt az antifasiszta blokk-
nak) időközben növekvő tendenciát mutat az 
a felismerés, hogy a történelmi bűntudat ha-
tása alatt, az ország talán túlterhelte magát a 
szívélyes befogadás kultúrájával. 

Emberi és morális ügyekben a német út 
az egyetlen helyes. A németek természetesen 
soha nem ismernének be egyetlen hibát sem, 
ezért a többi európainak velük kell tartania. 

És ha senkit sem tudnak valóban megy-
győzni, akkor bevetik a német hatalmat, mi-
vel ki kell vívni a páratlan nemes német aka-
ratot. Most, első alkalommal, nem erőszakot 

kell bevetni, mint 1933 és 1945 között, hanem 
gyengéd erőt. A szembeszegülők ellen EU 
szinten a német gazdasági hatalmat, mond-
juk, az anyagi zsarolást kell használni. 

Ahogy a németek éreznek, cselekednek
Itt elsősorban még nem is meggyőződés-

ről van szó. Még a legjobb akarattal se tud 
mindenki úgy érezni és cselekedni, mint a 
németek. Lengyelek, magyarok, csehek, és 
szlovákok nem akarnak felvenni országukba 
muszlimokat. Mit tudnak ezek a „népecskék“ 
a bűnről és a bűnhődésről? 

Csak egy rendkívüli nép, mint a német 
tudott ilyen egyedülálló bűnöket elkövetni, 
ezeket nagyszerűen megbánni és ez által vál-
hatott magasabb erkölcsi lénnyé. Ezért irigy-
lik más országok a németeket, sőt ezek berlini 
Holocaust-műemlékét is (szabadon Eberhard 
Jäckel után). Az ilyen magatartás felidézi 
Lengyelországban és Csehországban a német 
viselkedési mintákat 1933 és 1945 között. 

Kedves németek, viselkedjetek ismét egy-
szerűen, normálisan, és szálljatok le az erköl-
csi boldogítás magas lováról. Akkor majd a 
többiek is megbocsátanak nektek. Mint nem-
zet, ti is megváltást leltek. 

die Presse, 2016. március 4. A szerző engedé-
lyével.

Magyarra átültette:  Rumpler Diána

Európa több szinten is megosztott kon-
tinens lett. De most kivételesen nem arról a 
barrierről lesz szó, amit a menekültválság te-
remtett az úgynevezett „Visegrádi négyek” és 
főleg Németország között. Sokkal régebben, 
és talán még tartósabban hat a társadalmi 
csoportok gazdaságilag mérhető megosz-
tottsága. Pontosan erre az Európában eddig 
mérsékelten érezhető tendenciára hívta fel a 
figyelmet a Nemzetközi Munkaügyi Szerve-
zet (ILO) és az Európai Bizottság közös ta-
nulmánya, amelyet  február végén mutattak 
be Brüsszelben.

A társadalmilag katasztrofális kihatás-
sal bíró következtetés: Az egyenlőtlenségek 
utóbbi években tapasztalt növekedése azt 
eredményezte, hogy Európában zsugorodott 
a középosztály – főleg azért, mert a közepes 
jövedelemmel rendelkező csoportokat külö-
nösen súlyosan érintette a gazdasági és pénz-
ügyi válság. „A középosztály meggyengü-
lése a globális kereslet csökkenéséhez vezet, 
fékezi a gazdaság növekedését hosszú távon, 
valamint alááshatja a politikai és társadalmi 
stabilitást” – idézte a Magyar Távirati Iroda 
(MTI) Daniel Vaughan-Whitehead-et, a je-
lentés társszerzőjét. A tanulmányban 15 or-
szág, köztük Magyarország, szakértői mű-
ködtek közre.

A középosztályba azon társadalmi csopor-
tokat sorolják, amelyek tagjainak keresete a 
medián jövedelem 60 és 200 százaléka között 
mozog. A legtöbb európai országban gyor-
san növekedett a középosztály az 1980–90-es 
években, ami főleg a majdnem teljes foglal-
koztatottságnak volt köszönhető. Azonban 
a 2008-ban kirobbant válság nem csak a 
munkanélküliség emelkedéséhez, a reálbé-
rek csökkenéséhez vezetett, hanem hosszú 
távú tendenciákat is felerősített, mint például 
a foglalkoztatási struktúra változásait és az 
atipikus foglalkoztatási formák növekedését.

Mindez együttvéve országhatároktól füg-
getlenül messzemenően kiélezte az európai 
középosztály erózióját. „Ez a tendencia nyug-
talanító, főleg azért, mert a jelek szerint kü-
lönösen erősen sújtja a fiatalokat” – mondta 
Daniel Vaughan-Whitehead. A tanulmány 

KI MARAd KÖZÉPEN?
szerint a nagyon magas munkanélküliségi 
arány nem csak csökkenti a fiatalok esélyeit 
arra, hogy a középosztály részévé váljanak, 
hanem generációs szakadékot is teremt.

A tanulmány olyan tendenciákat is észlel, 
mint a hagyományosan a középosztályhoz 
köthető szakmák „lesüllyedését”. Így például 
a tanárok vagy a közalkalmazottak már nem 
tartoznak rendszerszinten a közepes jövedel-
mű kategóriába. Ugyanakkor egész Európá-
ban gyorsan növekedett és tovább növekszik 
a határozott idejű munkaszerződések száma. 
Ez a folyamat különösen hátrányosan érinti 
a nőket: Már nem a közszféra a legnagyobb 
munkaadójuk. A közszolgáltatások, példá-
ul óvodák mennyiségének és minőségének 
csökkentése ugyancsak hátrányosan befolyá-
solja a munkaerő-piaci részvételüket.

A tanulmány négy országot emel ki, ahol 
a válság ellenére stabilan sikerült fenntartani 
a középosztályt: Belgiumban, Franciaország-
ban, Hollandiában és Svédországban a szak-
mai viszonyok szilárd alapokon nyugszanak. 
A mérleg másik oldalán olyan országok áll-
nak, amelyekben a társadalmi párbeszéd 
meggyengülése az egyenlőtlenségek növeke-
déséhez vezetett, például Görögországban, 
Spanyolországban vagy Írországban. Ma-
gyarországot a balti államokkal együtt abba 
a csoportba osztja a tanulmány, ahol a közép-
osztály növekedése közvetlenül függ a gazda-
sági helyzet alakulásától.

„A politikai vezetőknek az egyenlőtlensé-
gek csökkentésének érdekében olyan intéz-
kedéseket kell tenniük, amelyek speciálisan 
a középosztályt célozzák” – állapította meg 
Heinz Koller, az ILO európai és közép-ázsi-
ai régiójáért felelős igazgatója. A lépéseknek 
a munka világáról ki kell terjedniük olyan 
kapcsolt területekre, mint például az adó-
zás, az oktatás és a társadalombiztosítás – 
mondta. 

A tanulmányhoz még valamit hozzá le-
hetne fűzni: Ha a középosztály szűkülése 
messzemenően összeurópai jelenség, akkor 
a tendencia visszafordítása csak összeurópai 
erőfeszítésekkel sikerülhet. 

MTI/M. P.

(MTI, 2016. március 4.) A nyolc országon 
áthaladó Via carpatia közlekedési folyosó 
megépítéséről szóló szándéknyilatkozatot 
írtak alá Varsóban a nyolc résztvevő ország 
képviselői. A folyosó 2026-ig épülhet meg – 
nyilatkozta Andrzej Adamczyk lengyel inf-
rastrukturális és építésügyi miniszter. 

A mintegy 3,3 ezer kilométeres, a Balti-ten-
gert az Égei- és a Fekete-tengerrel összekötő, 
autópálya-, illetve gyorsforgalmi szakaszok-
ból álló közlekedési folyosó a transzeurópai 
közlekedési hálózat (TEN-T) részeként épülne 
meg, mintegy 340 kilométeres, Miskolcot és 
Debrecent is érintő magyarországi szakasszal. 
Varsóban a 8 résztvevő ország (Litvánia, 
Lengyelország, Ukrajna, Szlovákia, Magyar-
ország, Románia, Bulgária és Törökország) 
közlekedési és fejlesztési ügyekben illetékes 
tárcáinak képviselői aláírták a Via Carpatia 
megépítését célzó szándéknyilatkozatot. Ma-
gyarországot Mernyei Ákos Péter, a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztérium európai uniós és 

nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes ál-
lamtitkára képviselte. A tárgyalásokon megfi-
gyelőként részt vett Csehország képviselője is. 
A varsói megbeszélést és a szándéknyilat-
kozat elfogadását a lengyel infrastrukturális 
minisztérium indítványozta, felélesztve így 
egy 2006-ban aláírt hasonló kezdeménye-
zést. A tervnek kiemelt figyelmet szentelt 
Beata Szydło lengyel kormányfő is februári 
budapesti látogatásán. Andrzej Adamczyk 
miniszter szerint a szándéknyilatkozat alá-
írása elősegíti a terv megvalósításához szük-
séges európai források - például az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (Connecting 
Europe Facility, CEF) - odaítélését.

Lengyelországban jelenleg a közlekedési 
folyosónak a kelet-lengyelországi Lublin és 
Rzeszów városokat összekötő, mintegy 140 
kilométeres szakasza épül, és készen van két 
másik, néhány kilométernyi szakasz is. A Via 
Carpatia lengyelországi része mintegy 680 
kilométert tenne ki.

Szándéknyilatkozat  
a Via carpatia folyosó megépítéséről

Marshall-szigetek kontra atomhatalmak
A csendes-óceáni szigetország 9 atomhatalom el-

len indított pert, a nukleáris leszerelési kötelezett-
ségük be nem tartása miatt. 

A közel 57 millió lakossal rendelkező, 1991-ben 
függetlenné vált ország, előzőleg az Amerikai Egye-
sült Államok protektorátusa alatt állt. Az államot a 
Ratak- és Ralik-szigetlánc (16 és 18 korall-atoll) és 
több kis korallpad alkotja. Legismertebb atollja a 
Bikini- és az Eniwetok-atoll. Arról az angol hajóska-
pitányról, J. Marshall-ról nevezték el, aki 1788-ban e 
területen végzett kutatásokat.

  Az ország lakói az évtizedek során folyamatosan 
szenvednek a Csendes-óceánban végrehajtott atom-
kísérletektől. 1958-ig az amerikaiak 67 atomkísér-
letet hajtottak végre. Ezek tartós egészségügyi és 
környezeti károkat okoztak. Bizonyos robbantások 
alkalmával egy-egy sziget, vagy korallpad el is tűnt.

A 9 atomfegyverrel rendelkező ország ellen nyúj-
tott be keresetet a hágai Nemzetközi Bíróságon a 
sokat szenvedett Marshall-szigetek. Észak-Korea, 
Franciaország, Izrael, Kína, Oroszország és az USA 
elutasította az eljárásban való részvételt. A Nemzet-
közi Bíróság így csak az India, Nagy-Britannia és Pa-
kisztán elleni keresettel tud foglalkozni, ezekre az 
országokra koncentrálódnak az előzetes meghall-
gatások is. A parányi szigetország szerint az atom-
hatalmak kötelesek lennének tárgyalni a lefegyver-
kezésről. A Marshall-szigetek képviselője Phon van 
den Biesen szerint „a másik hat ország szégyene az a 
döntés, miszerint nem szükséges reagálniuk”.

Fát ültetni drónokkal
Lauren Fletcher a NASA volt mérnöke, a BioCar-

bon nevű cég keretében nagyszabású erdőtelepítési 
programot tervez.

A vállalatban a mérnök vezetésével egy progra-
mot dolgoztak ki, mely lehetővé teszi évente egy 
milliárd mag elültetését. A program első részeként 
drónokkal feltérképezik a terepet és kiválasztják 
azt a területet, amely erdősítésre alkalmas. Ezután 
a drónok az egyes magokat és a növekedést serkentő 
tápot tartalmazó kapszulát lőnek a talajba. 

A mérnök véleménye szerint a módszer a kézi 
ültetésnél sokkal gyorsabb és olcsóbb. Egy-egy ope-
rátor több drónt is tudna egyszerre irányítani. Egy 
operátor ezzel a módszerrel naponta 36 ezer fát 
ültethetne. Az évente kb.26 milliárd kivágott fa he-
lyett eddig csak 15 milliárdot ültettek.

A BioCarbon cég bízik abban, hogy még ebben az 
évben megkezdhetik működésüket a prototípusok.

átlátszó napelem
Új technológiát fejlesztettek ki a napelemek hasz-

nosítására a Michigani Egyetem kutatói. A napelem 
teljesen átlátszó, mert az infravörös és az ultraibo-
lya sugarakat gyűjti össze és az elem szélén levő 
vékony napelemcsíkba vezeti, ami ebből a fényből 
áramot termel.

Az átlátszó napelem ablakként is használható, 
azaz az ablaküveg helyére beépítve fejtheti ki áram-
termelését. E technológia alkalmazható a mobiltele-
fonokra, táblagépekre és egyéb eszközökre anélkül, 
hogy azok használhatóságát befolyásolná.

Az egyetem kutatócsoportja a technológia haté-
konyságának fejlesztésén dolgozik, hogy a jelenleg 
forgalomban levő napelempanelek hatékonyságát 
elérjék, sőt, túlszárnyalják.

A világítás forradalmasítása
A francia Glowee cég az Aliivibrio fischeri baktéri-

um biolumineszcens tulajdonságát szeretné haszno-
sítani üzletek, utcák, terek, éjszakai megvilágítására. 

Ez a baktérium nagy mennyiségben található az 
óceánokban, ahol tengeri állatokkal és planktonok-
kal él szimbiózisban. A baktérium nem mérgező. 
Szervezetében lejátszódó kémiai reakció hatására 
bocsát ki zöldes fényt.

Az Aliivibrio fischeri baktériumot átlátszó táro-
lóban helyezték el a számára szükséges táplálékkal 
együtt. A tároló bármilyen alakú és méretű lehet. A 
baktérium mennyisége természetesen a tároló mé-
retének függvénye. A Glowee cég által kifejlesztett 
találmány kezdetben csak percekig működött, de a 
folyamatos fejlesztések hatására a fényforrás már 
három napig is folyamatosan fenntartható. A cél 
természetesen az, hogy hetekig, sőt hónapokig tar-
tó megszakítás nélküli fényforrást fejlesszenek ki.

A baktérium által létrehozott fényforrás nem 
olyan intenzív, mint az elektromos áramé, de a meg-
termelt energia 100%-ig hasznosul és lényegesen 
csökkenti a fényszennyezést, mert lágy fényt bocsát 
ki. E technológia használatával a világ energiafo-
gyasztását 19-20 %-kal lehetne csökkenteni.

A francia kormány 2013-ban hozott rendelete 
szerint a hajnali órákban, tehát 1 és 7 óra között 
nem működhet elektromos világítás az üzletekben 
és csökkenteni kell az irodák, üzletek kivilágítását 
is. Glowee cég találmánya nem igényel elektromos 
hálózatot sem, és működése megfelel a rendelet kö-
vetelményeinek.

különleges híd Uruguayban
Uruguay két déli megyéje Rocha és Maldonado 

közösen hajt végre nagyszabású fejlesztéseket. En-
nek keretében épült meg Garzón-nál az a körhíd, 
mely a két megyét összeköti.

A híd tervezője Rafael Viňoly meg akarta változ-
tatni, biztonságosabbá, érdekesebbé akarta tenni 
az átkelést a lagúnán. Az új híd, mely 10 millió dol-
lár ráfordítással épült, lassítja a forgalom tempóját. 
Viňoly szerint a híd középső szakaszán kialakított 
kör lehetővé teszi, hogy az áthaladók hosszabb ideig 
élvezhessék a csodálatos táj szépségeit. 

Viňoly terveit csak 2014-ben fogadták el, de már 
ez év januárjában megindult a hídon a forgalom. A 
turizmus is lassan leglátogatottabb középítmény-
ként tartja számon Dél-Uruguay kör alakú hídját. 

rendőr sasok
Európa jelenlegi politikai helyzetében sok nagy-

város, így Amszterdam is készül a terror ellenes 
harcra. A helyi rendőrség munkatársainak szokat-
lan ötletük támadt. Ragadozó madarakat, közülük 
is elsősorban sasokat képeznek ki.

Abból a tényből indultak ki, hogy a sasok saját 
testsúlyuknál sokkal nagyobb zsákmányt képesek 
elrabolni, ezenkívül jól alkalmazkodnak a váratlan 
helyzetekhez. Az állatok vadászösztönére alapuló 
kiképzés egy évig tart. 

A ragadozó madarakat drónokkal tesztelik. Eze-
ket a távirányított repülő szerkezeteket kell a sa-
soknak levadászniuk. Az elmúlt nyáron elindított 
projektben még megoldásra váró probléma a sasok 
védelme. A drónok rotorjai ugyanis könnyen megse-
bezhetik a szárnyas rendőröket.

A polgár alattvalóvá válik
A menekültkérdéssel visszatér egy már elfelej-

tettnek hitt politikai stílus: politika mint parancs és 
engedelmesség. Úgy tűnik a német vezetés ennek ki-
váló mestere. Így azonban csökken a politika iránti 
érdeklődés és nő a demokrácia feletti bosszankodás.

Úgy tűnik, a 21. században megérett az idő egy új 
politikai stílus kialakulására. Ismerjük a jelszava-
kat; a politikának átlátszónak kell lennie, polgár-kö-
zelinek és elsődleges a szemtől-szembe dialógus. Az 
embereket magával kell ragadnia az aktuális politi-
kának. Németországban fő cél az összefogás. Ezek a 
szólamok tarkítják a német parlamenterek beszédeit.

2016. március elején azonban három egymást kö-
vető napon a belügyminiszter, a pénzügyminiszter 
és a kancellárnő megmagyarázta Németország la-
kosságának, hogy mit nem szabad tenni.

Törökországgal kapcsolatban, ahol újságírókat 
börtönöznek be és kurdokat üldöznek, deMaizièr 
kijelentette: „Mi ne legyünk az egész világon bírák 
az emberi jogok ügyében”. Ez valójában azt jelenti: 
külföldön tolerálni kell a rosszat, hogy elkerüljünk 
egy rosszabbat belföldön.

Schäuble pénzügyminiszter ellentmondást nem 
tűrően kijelentette: „a szövetségi kormánynak prio-
ritása van, más politikai területeknek most alá kell 
rendelniük magukat”. Miért ez a rangsorolás? Az új 
kommandó alapú politika immunis minden kétséggel 
szemben. A „menekült probléma” ragtapaszként ke-
rül mindenki szájára, akiben kérdések vetődnek fel.

Brüsszelben a kormányfők találkozóján, az ál-
lamhatárokra és a balkáni menekültútvonalra cé-
lozva, Merkel asszony kijelentette: „Az nem lehet, 
hogy valami zárva legyen”. Véleményeknek nincs 
helye, csak rendelkezéseknek. 

A polgároknak úgy kell cselekedniük ahogy a 
szövetségi politika diktálja. Alternatívának helye 
nincs. A valóságot mely ebbe a politikai napirend-
be nem illeszkedik bele, rosszá kell nyilvánítani.  A 
vitából így lesz kötelező engedelmesség. Végül is így 
járul hozzá a politika a depolitizáláshoz, a moralitás 
az amoralitás kialakulásához.

NEMZETKÖZI SAjTóSZEMLE
Összeállította: Fetes Kata
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II.
Clevelandban nem ismertünk senkit, kis hí-

ján egy évet baráti társaság nélkül töltöttünk 
el. Ezért két dolog kárpótolt.

Chattanoogához és Winston-Salemhez 
képest gazdagabb volt a kulturális élet. Ha-
vonta legalább kétszer voltunk a Severance 
Hall-ban, amelyet a világ egyik legjobb kon-
certtermeként tartanak számon. Zenei igaz-
gatója akkoriban az Európában is jól ismert 
amerikai Lorin Maazel volt. (Érdekesség, 
hogy elődje, valamint utódja is az igazgatói 
székben magyar volt. Maazel Széll Györgytől 
vette át a karmesteri pálcát, majd tízévi sike-
res működését követően Dohnányi Kristófnak 
adta át.) Rendszeres látogatói voltunk a Han-
na Színháznak is. Kulturális élményben tehát 
nem volt hiányunk.

Magyarországról is több ismert művész 
kereste fel az Ohió-i metropoliszt. Ennek kö-
szönhetően ismerkedtem meg Gábor Pállal, 
akinek díjnyertes filmje, az Angi Vera Cleve-
landban is nagy sikert könyvelhetett el. Vele 
nagyon jól összebarátkoztunk, sajnálom, hogy 
olyan fiatalon meghalt. Megbízatásom volt 
az újság számára interjút készíteni a magyar 
hírességekkel, így Ruttkai Évával, a filmren-
dező Szabó Istvánnal, akinek Mephisto című 
filmje elnyerte a legjobb külföldi alkotásnak 
járó Oscar-díjat. A vele készített rövid inter-
jú során Szabó István felettébb szűkszavú és 
visszafogott volt. Akkor azt hittem, nem va-
gyok neki szimpatikus, ám ma már inkább az 
az érzésem, kínosan ügyelt arra, mit mond, 
milyen kérdésekre hogyan válaszol. Ugye ma 
már köztudott, hogy besúgó volt, s mint ilyen 
feltételezhette, róla is jelentenek.

Eörsi István drámaíróval ugyan nem ké-
szítettem riportot, viszont barátok lettünk, 
három-négy alkalommal is vendégül láttuk 
otthonunkban. (Megjegyzem, az ő esetében 
azért maradt el a riport, mert odahaza ismert 
ellenzékinek számított, és Gombos Zoltán 
– politikai korrektségből?! – kerülte az ilyen 
embereket.) Eörsi társaságát, tudása és bohém 
természete okán különösen élveztem, még ma 
is úgy érzem, sokat tanultam tőle.

Többször is volt szerencsém találkozni a 
világbajnok és olimpiai ezüstérmes Regő-
czy-Sallai jégtánc párossal. Ők az Ice Follies 
& Holiday on Ice jégrevű sztárjaiként sok időt 
töltöttek Clevelandban, s joggal állítom, sike-
reik ellenére is szerény, szeretetreméltó embe-
reknek ismertem meg őket.

Amerikai magyar újságíró-történet
Soha nem tartottam magamat riporternek, 

ettől függetlenül egy riportra, még ha esetleg 
sután sikerült is, különösen büszke vagyok. 
John Glennt, Ohio állam demokrata szenátorát 
interjúvoltam meg. John Glenn szenátort Ame-
rikán kívül a legtöbb ember űrhajósként ismeri. 
Ő volt az első amerikai, aki űrhajóján először 
repülte körbe a földet, s ezért sokan – tévesen – 
úgy hiszik, ő volt az első amerikai űrhajós. 

Az interjú létrejöttét főnökömnek köszön-
hettem, hiszen Gombos Zoltán a Demokra-
ta Párt, hogy úgy mondjam, belső köreihez 
tartozott. Ennek tudható be, hogy 1978-ban, 
Carter elnök javaslatára tagja volt annak a Cy-
rus Vance külügyminiszter vezette küldött-
ségnek, amelyik 1978 januárjában hazaszállí-
totta a magyar koronát.

A kezdeti időszakban nem volt – magyar 
– társaságunk, ám ettől még sok magyarral 
megismerkedtem. A legtöbb helyen fenntar-
tással fogadtak, mert Gombos Zoltán sokat 
veszített helyi – és nem csupán helyi – népsze-
rűségéből, lévén, hogy sokan ellenezték a ko-
rona hazaszállítását, s ezért őrá is afféle „bűn-
bakként” tekintettek. Én pedig az asszisztense 
voltam, így aztán rám sem vetült túl jó fény.

Ennek ellenére igyekeztem népszerűsíteni 
a hetilapot, s eloszlatni azt a tévhitet, hogy az 
Amerikai Népszava/Szabadság baloldali új-
ság. Ez a nézet azért terjedt el, mert sohasem 
hoztunk le politikai állásfoglalásokat, akár 
jobb, akár baloldali elemzéseket. Ami pedig 
az otthoni híreket illeti, hazai újságokból idéz-
tünk, mindenféle kommentár nélkül, elsősor-
ban tájékoztatás céljából.

1980 nyarán már megismerkedtem és jó ba-
rátságba kerültem néhány magyar fiatallal, töb-
bek között Frigyes Dezsővel, akinek édesapja az 
1936-os olimpián negyedik helyezést ért el, jól 
ismert ökölvívó volt. Dezső révén szinte napról 
napra nőtt a társaság, a baráti kör, ami az álta-
lam képviselt hetilapot is népszerűsítette.

Így kerültem a Clevelandi Magyar Atlétikai 
Klub vezetőségébe, s lettem egy rövid ideig a 
Magyar Klub titkára is.

A clevelandi magyarok tehát befogadtak, s 
úgy tűnt, hosszú évekre le fogunk ragadni a 
százezernél több magyar vagy magyar szár-
mazású lakossággal rendelkező, s ezért a vilá-
gon második legnépesebb magyar városban.

Hogy mégsem úgy történt, ahogy én akkor 
elképzeltem és – mi tagadás – szerettem volna, 
annak nem csak én vagyok az oka.

Bányai Tamás

A naptárak, vagy ahogy régebben általában 
nevezték, a kalendáriumok, hosszú múltra te-
kinthetnek vissza, és mindig népszerűek voltak. 
Egyszerre szolgáltak eligazításul az év hétköz-
napjaiban és ünnepeiben, praktikus tudnivalókat 
is meg lehetett tudni, de nem hiányzott  belőlük 
némi  jóslat sem.  Bécsben nagyon korán kiadták 
az első magyar nyelvű naptárakat, már 1558-ra 
megjelent egy, azután tudunk egy 1561-re szóló 
kalendáriumról is. Persze feltételezhető, hogy a 
közbeeső években is jelent meg naptár, csak mára 
nem maradt belőle egyetlenegy példány sem. 

Ma a 17. századból 136 különféle, Bécsben meg-
jelent magyar nyelvű könyvről tudunk. Ennek 
pontosan egynegyede magyar naptár.  A bécsi ma-
gyar naptárakra, úgy látszik, akkor is volt igény, 
amikor már több magyarországi nyomda is foglal-
kozott naptárkiadással. Sőt, éppen a naptárkiadás 
volt a nyomdák legjövedelmezőbb vállalkozása. 
Érdekes, hogy milyen eltérő alakú kalendáriumo-
kat készítettek az egyes nyomdák, és  ahhoz azu-
tán  évek, évtizedek során  is ragaszkodtak. Más 
volt a külseje a híres lőcsei naptárnak, más a 
debreceninek, vagy éppen a bécsi naptárnak, de 
mindnek megvolt a maga olvasóközönsége, ter-
mészetesen elsősorban a földrajzi közelségben 
lakók körében. A nyomdászok nem szívesen vál-
toztattak kalendáriumuknak sem az alakján, sem 
a díszítésén, sem a tartalmán, mert akkor az olva-
sók már nem a megszokott naptárat kapták volna

Erre a hagyományos formához való ragaszko-
dásra éppen a bécsi naptárak a legjobb példák.  
Ha továbbra is a 17. századnál maradunk, megál-
lapíthatjuk, hogy két bécsi nyomda foglalkozott 
magyar naptárak kiadásával, előbb a Gelbhaar 
műhely, majd utána a Kürner műhely.

Gelbhaar Gergelynek, ahogy a bécsi nyomdász 
magyarosan  nevezte magát,  első naptárát 1634-
ből ismerjük, az utolsót 1649-ből, vagyis tizenöt 
évig jelent meg ugyanazzal a keskeny, ún. nyolcad-
rét formátummal, piros-fekete nyomással és  cím-
lapján szép, babérkoszorúval körülvett magyar 
címerrel.  Ennek a naptár-fajtának külön érdekes-
sége, hogy hónapképekkel is díszítették, vagyis 
minden hónap egy téglalap alakú kis képpel kez-

bécsi magyar naptárak
dődik, amely az aktuális mezei munkákat jeleníti 
meg. Minden hónapnak megvolt a maga elvégzen-
dő feladata, mezei munka, vagy termény betakarí-
tás, amelyet persze az időjárás erősen befolyásolt. 
Kivétel a május, amikor a magyarországi (és bécsi 
naptárak is hagyományosan ) nem az aktuális me-
zei munkát, hanem  vidám, csónakázó társaságot 
ábrázoltak. 

Az 1650-re szóló naptárt azonban már másik 
bécsi nyomdász jelentette meg, nevét magyarosan 
Kürner Jakab Jánosnak írta, és ő Alsó-Ausztria  hi-
vatalos könyvnyomtatója volt. Több mint 24 évig 
folytatta a Kürner család ezt a naptár kiadási ha-
gyományt. Maradt a kisméretű, keskeny alak, pi-
ros-fekete nyomással, és címlapján továbbra  is a 
magyar címert látni, de most két, kissé naiv ábrá-
zolású angyal fogja a pajzs alakú, koronás magyar 
címert. Tizenhat év múlva változattak a címlapot 
díszítő magyar címeren:  1666-tól kezdve ovális az 
alakja, a kép háttere kissé világosabb, az angyalok 
mozdulata nem olyan merev.

A korábbi címerkép azonban a kezdetlegesebb 
rajzú angyalokkal nem tűnt el: meglepetésszerű-
en felbukkant egy 1669-re szóló nagyszombati 
naptáron – ha azonban alaposabban összehason-
lítjuk a kettőt, akkor látjuk, hogy a nagyszombati  
angyalos címer tükörképe a bécsinek – ez pedig el-
árulja, hogy másolásról, utánzásról van szó. Vagy-
is nem a címer fametszete vándorolt el Bécsből, 
hanem Nagyszombatban megtetszett az angyalos 
címer, és lemásolták.

Mit lehetett megtudni a bécsi naptárakból? 
Például a jóslások között, hogy „az irigyek szem-
fájásra, az lopók s tolvajok köszvényre panaszol-
kodnak.” Vagy megtudjuk, hogy 1674-ben „elein 
és végin az nyárnak nagy szelek lesznek, mellyek 
a gyümölcsöt a fáról leverik, az szőlő vesszőt letö-
rik”. De azt is megtudjuk, hogy Vízkereszt napján 
Keszthelyen, Rimaszombatban, Szebenben lesz 
vásár, Szent István király napján viszont Galán-
tán, Nagybányán, Küküllőváratt. – Mindebből az 
látszik, hogy a bécsi naptárakat szerte Magyaror-
szágon forgatták, és nemcsak az éppen Bécsben 
tartózkodóknak szóltak.

V. EcsEdy Judit

A héten adták át ötödik alkalommal, ezúttal 
a Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében a  Ma-
gyar Civil Becsületrendet. Az évek során rangot 
szerzett elismerés nem kötődik miniszteriális 
intézményekhez, politikai pártokhoz, még csak 
kulturális szervezetekhez sem – tehát nem csak 
nevében, hanem lényege szerint is „civil” elisme-
rés. Olyan értelmiségiek, mindenekelőtt a kezde-
ményező Kuthi Csaba (ismert tokaji bortermelő) 
hozták létre, akik hisznek abban, hogy a „civil” 
kezdeményezésnek, a „civil” feladatvállalásnak, 
a „civil” becsületnek lehet küldetése abban, hogy 
Magyarország otthonosabb hazánk legyen. 

A civil gondolkodásnak és (hadd elevenítsem 
fel ezt a fogalmat) a „civil kurázsinak” igen na-
gyok a magyar hagyományai. Olyan történelmi 
személyiségek példájára hivatkozhatom, mint 
Széchenyi István, Kossuth Lajos, Batthyány La-
jos,  akár Bethlen István, Teleki Pál, Nagy Ferenc, 
Nagy Imre, Bibó István és Antall József, vagy ép-
pen az irodalom világából (hogy csak huszadik 
századi íróinkra hivatkozzam) Ady Endre, Babits 
Mihály, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Jó-
zsef Attila, Illyés Gyula, Márai Sándor – és sokáig 
tudnám sorolni a megszentelt neveket. 

Valójában erről beszéltek az ünnepélyes baráti 
találkozó szónokai: Kuthi Csaba, Görgey Gábor, 
Sumonyi Zoltán, Beer Miklós váci megyéspüs-
pök és Jákó Péter főorvos. E két utóbbi a Civil Be-
csületrend ez idei kitüntetettjeit méltatta, azaz 
Sándor Máriát, akinek mint a „fekete ruhás nő-
vérnek” már valóságos legendája van, minthogy 
elsőként ő fordult szembe az egészségpolitiká-
ban tapasztalt visszásságokkal, és Morvay Imrét, 
azaz Pio atyát, aki a Betegápoló Irgalmas Rend 
pécsi rendházának tagjaként kezdeményezte 
azt, hogy a városokban a hajléktalan és éhező 
emberek számára „ételládákban” adományokat 
helyezzenek el.

A „civil értékek” felmutatása és ezek „civil” 
felelősségtudattal és bátorsággal, áldozatkész-

becsületrend és becsület
séggel és küzdeni tudással történő képviselete 
akár egy új kollektív lelki fordulat kezdeménye-
zője is lehet. 

Arról, hogy történelmi időkben (és mikor 
nincsenek „történelmi” idők?) a „civil” társa-
dalomnak, a „civil” értelmiségnek nem szabad 
félrevonulnia és hallgatnia. Márai Sándort idé-
zem: „történt valami, amiért személyesen felelős 
vagyok, mert európai vagyok, magyar vagyok 
és író vagyok – itt kezdődik számomra a >hábo-
rús felelősség<, személy szerint, számomra és 
minden európai ember számára, aki meg akarja 
érdemelni ezt a rangot. Valahol hallgattam. Va-
lamiben gyáva voltam, erőtlen. Hallgattam és 
tűrtem, hogy a politikus beszéljen. Leszálltam a 
tanári dobogóról, sértődötten és fanyalogva be-
lenyugodtam, hogy most majd mások beszélnek, 
a hordóról. Feladtam szerepemet, amely beteg 
és hazug szerep abban a pillanatban, mikor nem 
vagyok más, csak sértődött széplélek, aki halálra 
sebzetten elfordul, mert a tömeg nevében más is 
mer beszélni. […] Ezt kell megértenem, ha tovább 
akarok élni. Ha meg akarom tartani titkos ran-
gomat, az európai ember rangját. Minden írónak 
ezt kell megérteni most, szerte a világon.[…] Ezt 
már tudom; s tudom e magatartás felelősségét is. 
Vissza kell adni a szavak értékét. Minden szó el-
kopott. >Felelőssége tudatában< cselekszik ma is 
minden politikai stréber, de már a szedők is ásí-
tanak, mikor lekopogtatják a szedőgépen e sza-
vakat. Meg kell értenem, hol voltam gyáva, bűnö-
sen fölényes, siket vagy közönyös.”

Valóban a „civil” társadalom tagjainak és híve-
inek (de így is mondhatnám: a polgároknak) tör-
ténelmi időkben meg kell szólaltatniuk és képvi-
selniük kell a hagyományos „civil” értékeket: a 
szabadság, a kultúra, az emberi személyiség ér-
tékeit. Ezek az értékek alapozták meg az európai 
ember rangját: a polgári gondolkodást és a társa-
dalmi szolidaritás etikáját. 

PoMoGáts Béla

Szlovákiában a március 5-én lezajlott par-
lamenti választás jelentősen átrendezte a par-
lamenti erőviszonyokat. Az eddigi kormány-
zó, Robert Fico vezette baloldali Smer párt 
megnyerte a választásokat. Képviselői mandá-
tumokat szerzett a szlovák–magyar Most-Híd 
párt is, de a Magyar Közösség Pártja ismét el-
vétette az 5 százalékos parlamenti küszöböt. 
Meglepetés az is, hogy – 25 évi parlamenti 
ténykedés után, – kiesett a törvényhozásból 
a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH - 
egykor, a mára visszavonult Ján Čarnogurský 
pártja). Szintén meglepetésre bejutott viszont 
a parlamentbe a Mi Szlovákiánk Néppárt (el-
nöke Marian Kotleba), amelyet szélsőséges, 
sőt fasiszta pártként emlegetnek a médiák. 
– De lássuk a részleteket. A részvételi arány 
a választásokon megfelelt a sokéves szlováki-
ai átlagnak, 59,43 százalékot tett ki.  Várható 
volt ugyan a 2012 óta, kényelmes többséggel, 
egyedül kormányzó Robert Fico vezette Smer 
(Irány) szociális demokrácia pártjának a visz-
szaesése, de a mostani több mint 15 százalékos 
veszteség igen érzékenyen érintette a pártot. 
A 150 tagú törvényhozásban így 86-ról 50-re 
csökkent (28,65 %) mandátumainak a száma. 

Némi meglepetést okozva a jobboldali libe-
rális Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt lett 
a második legeredményesebb erő, 11,51 szá-
zaléknyi szavazattal és 21 képviselői hellyel. 
A párt vezetője, Richard Sulík, közgazdász, 
pénzügyi menedzser, jelenleg Európa Parla-
menti képviselő. 

Harmadik erőként, leginkább proteszt párt-
ként jellemezhető, Egyszerű Emberek és Füg-
getlen Személyiségek pártja (OLaNO) jutott 
képviselői helyekhez 10,76 százaléknyi szava-
zattal és 19 parlamenti képviselővel. Vezetője 
Igor Matovič, az egyik legelterjedtebb szlová-
kiai reklámújság kiadója és tulajdonosa, milli-
omos vállalkozó. 

Negyedik helyen a Szlovák Nemzeti Párt 
végzett 8,74 % szavazattal, amely 15 képviselői 
helyet jelent a parlamentben. Miután az előző 
ciklusban a párt nem jutott be a parlament-
be, az elnök Ján Slota távozott a párt éléről. 
Az új elnök, Andrej Danko ügyvéd, fokoza-
tosan újra szervezte a szétesőben lévő pártot. 
Felhagyva a Slota által folytatott konfrontatív, 
gyakran sértő, magyarellenes, vulgáris hang-
nemű politizálással, -  simulékony megnyil-

SZLOVÁKIA: VÁRATLAN EREdMÉNyEK
vánulásaival újra szalonképessé tette a pártot. 
Olyannyira, hogy a Smer szavazóinak egy ré-
szét is sikerült elhódítaniuk a választásokon. 
Az SNS, a kampány során magát konzervatív 
pártként határozta meg. A választások utáni 
megnyilvánulásai azonban ezt egyértelmű-
en cáfolják. A parlamentbe jutott jobbolda-
li pártok ugyanis 86 képviselővel, kényelmes 
többséggel alakíthattak volna kormányt. Eh-
hez számoltak az SNS 15 képviselőjével is. Az 
SNS azonban, amikor Robert Fico mint a leg-
több szavazatot elért párt képviselője megkap-
ta a köztársasági elnöktől a kormányalakítási 
megbízást, rövid puhatolózás után egyértel-
műen a baloldali Smer-rel való koalíció mellett 
tette le a voksot. Kettejük eredményei azonban 
nem elegendőek a kormánytöbbséghez, mivel 
csak 65 mandátumuk lett volna. A többséghez 
minimum 76 mandátum szükséges. Így to-
vábbi koalíciós partnerek után kellett nézni. 
Amikor szóba került, mint lehetséges partner 
a szlovák-magyar vegyespárt, a Most-Híd, az 
SNS elnöke sietett kijelenteni, hogy amennyi-
ben a Híd tagja lesz a koalíciónak, semmilyen 
magyar nemzetiségi témát sem hajlandóak 
napirendre tűzni. Ennyit az SNS „konzervati-
vizmusáról” és „simulékony” hangneméről. A 
párt lényege Slota óta, semmit sem változott. 
Ne tévesszen meg senkit kommunikációjának 
szalonképesebb változata.

Szintén meglepetést okozva az ötödik he-
lyen a Mi Szlovákiánk Néppárt végzett 8,17 
százalékkal, ami 14 parlamenti helyet ér. Ma-
rian Kotleba a párt elnöke évekkel ezelőtt 
egyenruhás civil egyesületet hozott létre, 
amely roma ellenes akcióival vetette magát 
észre, de a bakancsos legények meneteltek Ko-
márom és Rozsnyó utcáin is, megfélemlítendő 
a magyar nemzetiségű lakosságot. 

A felmérések alapján legalább a harmadik 
helyre és 10 százalék körüli eredményre számí-
tott a Bugár Béla vezette Most-Híd vegyespárt. 
Meglepetés, hogy 6,59 százalékkal végzett és 
csak 11 képviselője szerzett mandátumot. Eb-
ből heten magyarok, négyen pedig szlovákok.  
Mintegy 6500 szavazattal kapott kevesebbet a 
párt, mint négy évvel ezelőtt. Az okokat ke-
resve az állapítható meg, hogy a dél-szlovákiai 
magyar választók jóval az országos átlag alatti 
arányban vettek részt a választásokon. A ko-
máromi járásban például csak 49 százalékos 

volt a részvétel, ami 10 százalékkal kevesebb 
az országos átlagnál. Elemzők rámutattak arra 
a jelenségre is, hogy a magyar választók gyak-
ran nem tudtak választani az MKP és a Híd 
között, inkább nem mentek el választani, vagy 
ha elmentek, akkor valamelyik szlovák pártra 
szavaztak. Figyelemreméltó az az adat is, hogy 
a Hídra a szlovákok lakta északi járásokban 
több mint 37 ezren szavaztak.

Teljesen új képződményként bejutott a par-
lamentbe Boris Kollár Család Vagyunk nevű 
pártja is (szlovákul: Sme rodina. Fordítják úgy 
is, hogy a Mi Családunk). B. Kollár milliomos 
vállalkozó, többirányú érdekeltségekkel. 

Végül nyolcadikként került a parlamentbe a 
Sieť (Háló) nevű jobbközép párt, amelyet a Ke-
reszténydemokrata Mozgalomból kilépett Ra-
doslav Procházka alapított egy évvel ezelőtt. 

A választási eredmények láttán rögtön elin-
dultak a találgatások. Sokan úgy látták, hogy 
patthelyzet alakult ki, hogy a jelen adottságok 
mellett nem lehet működőképes kormányt 
létrehozni. Újabb, előrehozott választásokat 
emlegettek, vagy hivatalnokkormány felál-
lítását javasolták. A jobboldali pártok abban 
reménykedtek, hogy R. Ficonak, aki elsőként 
kap megbízást a kormányalakításra, nem si-
kerül összehozni a szükséges többséget és ők 
alakíthatnak kormányt Richard Sulíkkal az 
élen. Ez a remény azonban hamar szertefosz-
lott, amikor az SNS a Smerrel való koalíciót 
helyezte előtérbe. Ehhez hamarosan megta-
lálták a még hiányzó voksokat is, a Híd és a 
Háló pártjainak köszönhetően. Bugár Béla és 
Radoslav Procházka csatlakozása a Smer-SNS 
koalícióhoz azonban sokaknáligencsak ki-
verte a biztosítékot. A szociális hálózatokon 
csakúgy özönlöttek a csalódott kommentek, 
sőt fenyegetések is. De a sajtó is hangot adott 
bizonyos érzelmeknek. Árulásról, a szavazók 
akaratának figyelembe nem vételéről írtak. 
Simon Zsolt a Híd egyik oszlopos tagja, aki 
mezőgazdasági miniszter volt a jobboldali 
kormányok idején, kilépett a pártból és nem 
lépett be a Híd parlamenti frakciójába. Rados-
lav Procházka pártjának három képviselője 
ugyanezt tette. Magából a pártból pedig sor-
ra lépnek ki a tagok, már több mint kétszázan 
távoztak. 

A négy párt képviselői gyors tárgyalásokat 
folytattak, megállapodtak a közös célkitűzé-

sekben, amelyek alapját képezik az egy hóna-
pon belül benyújtandó kormányprogramnak. 
Bugár Béla erről azt nyilatkozta, hogy agen-
dájuknak kilencven százalékét sikerült a kö-
zös koalíciós szerződésbe elfogadtatni. Ezek-
nek azonban csak akkor lesz relevanciájuk, ha 
meg is valósulnak a gyakorlatban – tette hoz-
zá. Közben a pártok megegyeztek a miniszte-
ri tárcák elosztásában is. Kilenc minisztéri-
um élére a Smer adta a minisztert, hármat az 
SNS, kettőt a Híd és egyet a Háló foglalhatott 
el. A Híd az igazságügyi minisztériumot és a 
környezetvédelmi minisztériumot kapta. Az 
előbbi élére Lucia Žitňanská, a Híd alelnöke 
került, az utóbbit pedig Solymos László veze-
ti. Arányosan elosztották az államtitkári he-
lyeket is. A Híd öt államtitkári helyet kapott. 
Megtörtént a parlamenti tisztségeknek az el-
osztása is. A parlament elnökévé Andrej Dan-
ko-t az SNS elnökét választották meg. Bugár 
Béla a négy parlamenti alelnöki funkcióból az 
egyiket töltheti be.

Szlovákia történetében először létrejött tehát 
egy bal-jobb koalícióból álló kormány. Min-
denki kíváncsian várja miként fog működni. 
Bedarálja-e a Smer-SNS tandem a két jobbolda-
li kis pártot, vagy sikerül nekik valamit megva-
lósítani a programjukból, amellyel utólag iga-
zolhatnák a koalícióba való belépésüket.

Varga Sándor

április 24-én választ Szerbia. Országos, tarto-
mányi (vajdasági) és önkormányzati választások 
is lesznek. A kampány ideje és a voksolás napja kö-
rül több ünnep is vár a szerbiaiakra. Március 15-én 
a vajdasági magyarok ünnepel(he)ttek. Rengeteg 
koszorúzás, alkalmi rendezvény volt Vajdaság- 
szerte, miközben nagyban folyik a listaállítás, és 
az ezzel járó ki a jobb vajdasági magyar/szerbiai 
szerb, és ki nem akar jót a közösségnek/ország-
nak elnevezésű címkeosztás. Ünnepi a hangulat? 
Március utolsó hétvégéjén a nyugati kereszténység 
húsvétot ünnepli. Mikor ezek a sorok íródnak, Vi-
rágvasárnapra készülődnek a templomokban. Ja-
vában tart a nagyböjt, az elcsendesedés, a befelé 
fordulás időszaka. Lehet-e így készülődni? Május 
elsején, a voksolás utáni vasárnap pedig a Szerbi-
ában domináns pravoszláv egyház ünnepel(ne). 
Az idén viszont ez a vallási ünnep egy napra esik 
a munka ünnepével, amit hagyományosan nagy 
eszem-iszommal, kirakodóvásárral, vidámpark-
kal, állatkerti látogatással, erdei, tóparti táboro-
zással ünnepelnek a munkanélküliek és az ala-
csony keresetűek országában. 

Persze nem mindenki vallásos és május elseje is 
csak nevében a munka ünnepe, mégis ezek a napok 
meghatározzák az emberek életét, szokásait. Végre 
tavaszodik, ébredezik a természet, az ember ezt is 
élvezné. De kampány van, és akit a politika cseppet 
sem érdekel, az is szembetalálkozik a plakátokkal, 
a szórólapokkal, a kéretlenül csöngető aktivisták-
kal, a kampánykörúton levő politikusokkal. S mivel 
Szerbiában a politikától függ minden, az ember és 
családtagjai munkahelye, az esőzések alatt sár-
tengerré változó utcák aszfaltozása, a termőföldek 
bérbeadása, az elvándorlás és az egyre kevesebb 
gyerek miatt megszűnő iskolai tagozatok, a hosszú 
egészségügyi várólisták – így az egyszerű szerbiai 
akkor is belecsöppen az egész felhajtásba, ha mos-
tanra már belefásult az ígérgetésekbe vagy nem ér-
deklik az olyan nagy ügyek, mint Szerbia uniós útja, 
a reformok, a közszféra karcsúsítása, Vajdaság auto-
nómiája, a gazdasági fellendülés. 

VÁLASZTÁSOK ÉS üNNEPEK
Szerbia belecsöppent egy általános választásba 

és az azt megelőző kampányba. Pedig csak tartomá-
nyi és önkormányzati választásokat kellett volna 
tartani, országosat nem, hiszen a szerbiai parla-
ment mandátuma közepén tart. De a kormányfő, az 
uralkodó Szerb Haladó Párt elnöke úgy döntött, ha 
már úgyis lesznek vajdasági és önkormányzati vá-
lasztások, legyen országos is. Azt mondta, erre azért 
van szükség, mert az ország előtt olyan történelmi 
út áll, amely az Európai Unióba vezet, és teljes négy 
éves mandátumra van szükség ahhoz, hogy a refor-
mokat végre lehessen hajtani. 

A szerb politikai színtéren a nagy kérdés: teljhata-
lomhoz jut-e a Szerb Haladó Párt? Tud-e majd egye-
dül kormányt alkotni, átveszi-e végre Vajdaságban 
is a hatalmat, pontosabban a vajdasági parlament-
ben és kormányban, amely utolsó fellegvára maradt 
a korábban uralkodó Demokrata Pártnak? (A válasz 
ebben a pillanatban határozott igen.) Megszerzi-e a 
szerbiai önkormányzatok jelentős részét? A válasz 
erre is igen lehet, és ez nem a kormányfő és a hala-
dók népszerűségének, kifinomult zsarolási és beke-
belezési technikájának köszönhető, hanem annak 
is, hogy a magukat a haladókkal szemben meghatá-
rozó és demokrata irányultságú pártok képtelenek 
összefogni és megújulni. 

Vajdasági magyar színtéren is több kérdés fel-
merül: megmarad-e a körülményekhez képest meg-
határozó számbeli és érdekérvényesítő politikai 
képviselet a köztársasági és a tartományi parla-
mentben? Korábban egyértelmű volt, hogy ez attól 
függ, mennyire tudja megmozgatni szavazótáborát 
a Vajdasági Magyar Szövetség, amely jelenleg az 
egyetlen meghatározó vajdasági magyar párt, s le-
het szeretni vagy bírálni, eredményeit felmagasztal-
ni vagy lekicsinyelni, viszont tény, hogy olyan ügye-
ket és megoldásokat tett az asztalra, amelyek miatt 
a vajdasági magyar érdekérvényesítés kárpát-me-
dencei szinten viszonyítási pont. Még a demokraták 
országlása idején nagy volt az átszavazási kedv, sok 
magyar adta le a voksát szerb pártokra, akik egy-két 
magyar képviselőt igen jól futtattak, és jól értettek 

ahhoz, hogyan kell meglovagolni a nemzeten felü-
liséget. Miután a demokraták politikailag ellehe-
tetlenítették saját magukat, ez a veszély elmúlt, és 
a magyar kormány támogatását élvező VMSZ-nek 
leegyszerűsítve nem volt több dolga, mint rávenni 
az embereket, hogy járuljanak az urnák elé. 

Mostanra viszont változott a képlet. A haladók, 
bár jellegzetesen szerb és jobboldali politikát foly-
tatnak, számos magyart „megvásároltak” (szerb 
pártokból is szívesen és sikeresen csábítanak át em-
bereket, pénzzel, munkahellyel, pozícióval), akik 
a Szerb Haladó Párt színeiben indulnak a VMSZ 
ellenében, hangsúlyosan az önkormányzatokban. 
Másrészt viszont a politikai színtéren feltűnt a 
magyar kormány támogatását kimondottan nem 
élvező Magyar Mozgalom, amelynek egy részét a 
VMSZ-hez köthető, korábbi meghatározó politikai, 
közéleti személyiségek és értelmiségiek alkotják, s 
amely önmagát a VMSZ-szel szemben, nyitottként, 
párbeszédképesként határozza meg, s saját megfo-
galmazása szerint úgy érzi, elég volt a közösségen 
belüli képmutatásból és önkényuralomból. Még egy 
fontos mozzanata van a szerbiai választásoknak 
magyar szempontból. Választ adhat arra is, hogy az 
elmúlt hónapokban óriási mértékűvé vált kivándor-
lás vajon mekkora érvágást okozott a közösségnek, 
hiszen közvetve ez most mérhető lesz.

S ha visszakanyarodunk az írás kezdetéhez, az 
ünnephez, március 15-éhez, amely a VMSZ és az 
MM számára is egyfajta kampánynyitó apropót je-
lentett, meg kell állapítani, hogy ez a tavasz sem a 
békességről fog szólni. 

Bizonyságul álljon itt egy részlet Pásztor István 
VMSZ-elnök ünnepi beszédéből. „Március 15-én, a 12 
pontot áttekintve és párhuzamba állítva a jelen Euró-
pájával, a mai magyar nemzet és azon belül a vajda-
sági magyar közösség elvárásaival, azt mondhatjuk, 
mindent akarunk és mindent vállalunk abból, ami-
ért a márciusi hősök küzdöttek, az életüket adták, 
megnyomorodtak, földönfutóvá lettek. Mindent aka-
runk és vállaljuk, hogy küzdünk ezért. Mégis óriási 
a különbség. Azért óriási, mert Batthyányi, Kossuth, 

Széchenyi, Deák, Eötvös, a reformkori országgyűlés 
képviselői, akik olyannyira különböztek egymástól, 
mégis képesek voltak arra, hogy egyet akarjanak, 
amikor eljött a pillanat. Ezért nem hiszek én abban, 
hogy bármi felülírhatja a politikusi alázatot. Ezért 
nem hiszek abban, hogy ma az igazi ellentmondás a 
liberális és konzervatív szemlélet között van. Abban 
hiszek, hogy az ellentmondás azok között van, akik 
váltogatják a mentéjüket és akik nem. Különbség 
azok között van, akik lenézik a nemzet fogalmát és 
akik azt fontosnak tartják. Különbség van köztünk és 
azok között, akik a józan ész politikája, az emberek 
elvárásának teljesítése helyébe önmagukat helyezik. 
Ezek áthidalhatatlan különbségek. Feloldhatatlan 
távolságok európai távlatból nézve éppen úgy, mint 
vajdasági magyar perspektívából nézve.”

Valamint egy részlet dr. Dévavári Zoltán törté-
nésznek a Magyar Mozgalom rendezvényén mon-
dott beszédéből: „Én pedig honunk minden lako-
sát, ha nem is gazdagnak, magas helyen állónak, de 
legalább szabadnak látni óhajtanám!, – mondotta 
Széchenyi, s éppen ezért: mi egy szabad világot aka-
runk, ahol józan ország- és közösségépítés zajlik, 
ahol a választott képviselők nem feledik el, hogy 
honnét jöttek, hogy honnét és kiktől származnak, 
hogy kiket, mit és miért képviselnek, ahol az állam 
nem a túladóztatásban, a szociális juttatások lefa-
ragásában, a politikai klientúra- és újfeudalizmus 
építésben teljesedik ki, hanem éppen abban, hogy 
biztosítsa az élethez, a munkához, a tisztességes, 
versenyképes bérezéshez, az egyenlőség elvén ala-
puló igazságszolgáltatáshoz való jogot. Nekünk a 
szellem és a lélek forradalmára van szükségünk. (...) 
Mi egy olyan országot, egy olyan kisebbségi magyar 
közösséget akarunk, amelyre mindannyian büsz-
kék lehetünk, amelyben nem a félelem, a gyűlölet, 
a szolgalelkűség és az egyéni kényelem és érdekek 
szempontjai dominálnak, hanem a közösséghez tar-
tozás valódi kohéziós ereje az egyetlen mérce: a tisz-
tesség, a becsület, a tehetség, az áldozatos munka-
vállalás, a másság elfogadása, az érdemek és a valós, 
reális teljesítmény elismerése.” FEhér Márta

Járva-kelve, ha utazunk, s vonatunk megáll a ga-
lántai állomáson, elgondozhatunk: mit tudunk mi, 
mit tud az idegen vagy a most eszmélkedő fiatal 
erről az épületről? A galántai állomás épülete és a 
mögötte magasló toronyházak nem sokat árulnak 
el a városról.

Az Osztrák-Magyar Monarchia szabványa szerint 
épült galántai állomás épületén csak egy emléktáb-
la jelzi, hogy a 19. század nyolcvanas és kilencvenes 
éveiben itt töltötte boldog gyerekkorát Kodály Zol-
tán, a 20. század egyik legnagyobb zeneszerzője. 
Az állomás épülete akkor még új és csinos volt, de 
a gyermek Kodály szívesebben játszott az állomás 
körül terjengő tágas libalegelőkön. Itt hancúrozott 
mezítlábas iskolatársaival, itt játszották a „Bújj, bújj, 
zöld ág, zöld levelecské”-t, a „Kelj fel nap, süss fel 
nap”–ot, itt itatódtak lelkébe, vésődtek kitörölhetet-
lenül emlékezetébe azok a magyar népdalok, dalla-
mok, amelyeket rajta keresztül ismert meg a világ. 
Azt, hogy ma az egész világon ismerik Galánta nevét, 
neki köszönhetjük, a zseniális „Galánta táncok”–nak, 
amely gyakran csendül fel a világ zenei színpadjain.

A hosszú kort megélt Mester egész életében vá-
gyódott vissza a tündérien szép, tiszta galántai 
gyermekvilágba. Nem a tarka, mozgalmas állo-
más világába vágyott, ahol már megálltak akkor a 
gyorsvonatok, hanem a libalegelőre, a mezítlábas 
iskolatársak, a galántai parasztgyerekek körébe. 
Kodály mindig meghallgatta a fapados, rozoga sze-
relvényekre váró regruták énekét, a civilben vonuló 
„öreg legények” dalát, akik október elején elárasz-
tották a galántai állomást. A katonáknak „rukkoló”, 
sorozásra érkező pántlikás parasztlegények mindig 
összefogódzva énekeltek. Kodály látta őket, hall-
gatta csodás dalaikat, hogy lelkében újjászülve, 
világhírűvé tegye majd azokat. És látta a peronon 
meghúzódó kosaras parasztnénikéket, csizmájukat 
vállukon hordó parasztembereket, akiket talán az 
adóhivatalba idéztek. Ünnep volt számára minden 
ilyen nap. Szerette a vásárt is, ahová messzi távol-
ból érkeztek kereskedők, kupecek, hajcsárok, pász-
torok, cirkuszosok, cigányok, vándorszínészek. Az 
árusok rigmusokat kántálva kínálták portékájukat, 
a vendéglők, lacikonyhák ponyvája alatt reggeltől 
estig szólt a zene – énekeltek a „farok pénzen” mu-
lató hajcsárok, akiknek minden vásár ünnep volt, s 
minden egyéb nap hétköznap.

Mátyusföldi képeslap,  
vagy a galántai vasútállomás

Erről titkolózik a kormos, kopott galántai ál-
lomás épülete: Kodály gyermekvilágát őrzi. Az 
épület mögül ma már modern toronyházak inte-
getnek az utasoknak. Nyoma sincs többé a gid-
res-gödrös libalegelőknek, ahol Kodály a világ-
szép dallamokat tanulta. „Csak mi, falun nőtt 
gyerekek tudjuk, mit adott nekünk egész életünk-
re a játékos mező… ‚amely’… a gyermek elveszett 
paradicsomának emlékét őrzi” írta őszölő fejjel a 
Mester, és nyomában fűzte a feladatot: „próbáljuk 
az elveszett paradicsomot mennél teljesebben 
visszaadni” a játékában, a dalban, a városivá lett 
mai gyerekeknek.

A mai Galántáról nem csupán a toronyházak 
árulkodnak. Ezek olyanok, mint másutt. A vá-
rost, ha valódi arculatába akarunk tekinteni, mé-
lyebbről kell megismerni. A múltja nem csupán Ko-
dály Zoltán gyermekkorához kötődik. Sokrétűbb, 
mély gyökerűbb. Kodálynak is azért adhatott oly 
sokat, mert népi kultúrában, hagyományokban 
gazdag, mozgalmas életű.                 

száraz Pál

S. Csoma János

»Egy kiállítás képei«

Balanyi Károlynak

Gondolataid
kendőzetlenek
mint Isten arca
az örökkévalóságban

Gyalai Bélának

Bíborsivatagban
születő gyermek
hasítja ketté
az emberiség
eredendő bűneinek
végzetes gyalázatát
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A Magyar Becsület Rend odaítélésével „kár-
talanította” Tőkés Lászlót a magyar állam, 
miután Klaus Iohannis román államelnök 
nagy botrányt kavarva gyakorlatba ültette a 
Legfelsőbb Bíróság döntését, és visszavonta a 
püspöknek ítélt állami kitüntetést, a Románia 
Csillaga érdemrend lovagi fokozatát. Tőkést 
az 1989-es forradalomban játszott szerepéért 
tüntette ki 2009-ben Traian Băsescu államfő, 
az érdemrend visszavonását 2013 őszén in-
dítványozta Victor Ponta. Az akkori minisz-
terelnök azt kifogásolta, hogy a tusnádfürdői 
szabadegyetemen az európai parlamenti kép-
viselő szorgalmazta: Magyarország vállaljon 
„védhatalmi” szerepet az erdélyi magyarság 
érdekében az Ausztria és Olaszország viszo-
nyában alkalmazott dél-tiroli mintára. A ro-
mán sajtó által protektorátusnak fordított 
– vagyis a közbeszédben Erdély bekebelezése-
ként értelmezett – kifejezés alapján Ponta az-
zal vádolta meg Tőkést, hogy megkérdőjelezte 
Románia egységes és oszthatatlan nemzetálla-
mi jellegét. Mivel az érdemrend visszavonását 
csak azok kezdeményezhetik, akik maguk is 
részesültek az elismerésben, nyolc kitüntetett 
szociáldemokrata politikus elindította a folya-
matot. Egy héttagú becsületbíróság – négyen 
a PSD volt vagy jelenlegi törvényhozói – pe-
dig méltatlannak ítélte az EP-képviselőt az ér-
demrendre. A határozatot Tőkés megtámad-
ta a bukaresti táblabíróságon, mely 2014-ben 
úgy határozott, nem fogadja be a keresetet. A 
fellebbezést pedig a Legfelsőbb Bíróság 2015. 
február 25-én elutasította, s a becsületbírósá-
gi javaslatot formai okokból nem érvénytele-
nítette. Ennek nyomán hozta meg döntését a 
román államfő. 

Iohannis lépése régen tapasztalt vélemény-
egységbe tömörítette a romániai magyarsá-
got. Mi több, néhány meghatározó román 
értelmiségi rosszallását is kivívta, Vladimir 
Tismăneanu, a Maryland Egyetem politikai 
tudományok professzora például szégyentel-
jesnek és történelemhamisításnak nevezte az 
államfő lépését, amellyel az ország határain 
túl élő románok képviseletének jogosságát is 
megkérdőjelezte. 

A püspök meghurcolása ugyanakkor simán 
beilleszthető a közelmúlt magyarellenes törté-
néseinek sorába. A Tőkés-ügyet megelőző leg-
utóbbi eset – Antal Árpád sepsiszentgyörgyi 
polgármester „karanténba zárása” – drámai 
hatást gyakorolt a romániai magyarság köz-
hangulatára. Éppúgy, ahogy azt az intézkedés 
eltervezői és kivitelezői szánták. Igaz, a koráb-
bi esetek tükrében akár biztató fejleményként 
is kezelhetnénk, hogy az első körös kihallga-
tás után nem az elöljáró fogva tartását rendel-
te el az Országos Korrupcióellenes Ügyészség 

SZékelyFölD leFeJeZéSe?
erdélyi magyarok a romániai korrupcióellenes hadjárat célkeresztjében

(DNA), „mindössze” hatvan napra eltiltották 
hivatala gyakorlásától. A jelenlegi formájában 
2005-ben létrehozott DNA elsősorban 2010 
után kapcsolt „rettenetesbe”: 2014-ben már 
1100 DNA-ügyben hoztak bírósági ítéletet, 
tavaly ez a szám megközelítette az 1500-at. A 
legnagyobb bizalmi indexszel rendelkező ro-
mániai intézmény legnagyobb fogásai között 
tartják számon Adrian Năstase volt minisz-
terelnök „lekapcsolását”, sokan Vasile Ponta 
ügyében is hasonló, letöltendő börtönévekben 
mérhető végkifejletre számítanak. 

A DNA által tavaly óta több székelyföldi 
település vezetője ellen indított bűnvádi eljá-
rások azonban fokozatosan „lefejezték” Szé-
kelyföldet. Antal Árpád célkeresztbe kerü-
lésével pedig bezárult a kör: Csíkszereda és 
Gyergyószentmiklós után Sepsiszentgyörgy 
is „elesett”. E három település vezetői alkot-
ták ugyanis a székelyföldi önkormányzatok 
vezetőinek „kemény magját”. Ők voltak, akik 
városgazdai feladataik – többnyire elismerés 
övezte – ellátása mellett karakteres álláspon-
tot képviseltek az államhatalommal vívott 
mindennapi, a jelkép- és nyelvhasználat, az 
önrendelkezés ügyében zajló harcokban is.

Ezekre a fejleményekre reagált Orbán Vik-
tor a nagyköveti értekezleten. A magyar mi-
niszterelnök szerint a jogállamiság és kor-
rupció elleni harc örve alatt Romániában 
magyar politikusok ellen folytatott politikai 
hadjárat zajlik. A megállapításra a Ponta-érá-
hoz képest visszafogottabb, de nem kevésbé 
önérzetes válasz érkezett Bukarestből: a ro-
mán külügyminisztérium közleménye az 
igazságszolgáltatás pártatlanságát, az illeté-
kes testületek döntéseinek megkérdőjelezhe-
tetlenségét hangoztatja.

Az intézkedés nyomán keletkező erkölcsi 
kár mindenesetre felbecsülhetetlen. A kor-
rupcióellenes harc jegyében ugyanis a romá-
niai magyarság vezetőit többnyire úgy lehe-
tetlenítik el, hogy közben nem bizonyított a 
korrupció gyanúja. Az állapot kikezdi a ro-
mániai magyarok biztonságérzetét, ugyan-
akkor tanácstalanságot gerjeszt a júniusi 
önkormányzati választások előtt. Az egzisz-
tenciális problémák, a kettős mérce alkal-
mazása, a titkosszolgálati nyomásgyakorlás 
közepette ugyanis egyre kevesebben gondol-
kodnak közéleti szerepvállalásban. A meghur-
colások nyomán Mezei János, Gyergyószent-
miklós polgármestere máris bejelentette, hogy 
nem indul a júniusban esedékes önkormány-
zati választáson, Antal Árpád egyelőre nem 
döntött. Csíkszereda elöljárója, Ráduly Róbert 
pedig már a vádemelés után lemondott pol-
gármesteri tisztségéről.

Csinta Samu

Értelmiségi felelősség, értelmes megalkuvás
Bármely életerős, prosperáló közösség a 

gyermekeket megszülő és felnevelő anyák, 
valamint a munkájuk verejtékével a megfele-
lő életszínvonalat, gazdasági állapotot meg-
teremtő apák nélkül elképzelhetetlen. Pozitív 
jövőkép ott alakul ki, ahol életerős ifjúság és 
sokoldalú stratégia áll a társadalom haladá-
sának szolgálatában. Eközben a szellemi fej-
lődésnek, a jólét kiteljesedésének a feltétele a 
számában erős, hazaszeretetben és tenniaka-
rásban példamutató értelmiség megléte.

Az értelmiségi csoport tagjait nevezzük 
elméletileg értelmiséginek. Gyakorlatilag vi-
szont, a szó jelzős szerkezetéből kiindulva, az 
értelmiségi ezen túl egy pontosan körül nem 
határolt és körül nem határolható alkati típus, 
a társadalomtól és értelmiségi társaitól elvárt 
jellemvonású egyén. A fentiek alapján a legne-
mesebb értelemben vett értelmiségi megfelelő 
műveltséggel, intelligenciával és kulturális ér-
zékenységgel rendelkezik, a szellemi autonó-
mia képviselőjeként minél önállóbban (és sok-
oldalúan) gondolkodik és lehetősége szerint 
így is cselekszik, felelősséget érez embertársai 
iránt, és a közösségi érdekekhez igazítja saját 
boldogulását. Képes áldozatot hozni, képes az 
alapfeladataitól eltérő, saját boldogulását szol-
gáló és/vagy közösségi igényeknek eleget tevő 
egyéb feladatvállalásra. A kisebbségi értelmi-
ségi esetén a közösség-szolgáló igény (pusztán 
annak kinyilvánítása) magasabb, ugyanakkor 
fennállhat a hátrányos megkülönböztetés le-
hetősége. A magyar értelmiség alapfeladata, 
hogy művelt legyen, és ezáltal képesnek bizo-
nyuljon a magyar kultúra hordozására.

Sári András megközelítésében: „Az értel-
miségi szerep a társadalomban küldetésként 
fogható fel, és nem mint napjaink példája bi-
zonyítja szakértő, mindenhez értőként teljha-
talomra törekvő emberek rétege. Csendes, de 
annál lényegesebb és fontosabb tevékenységgel 
a társadalom javát szolgálja, az örökölt és ta-
nult mintakövető magatartásával példát mutat 
a társadalomnak, és felelősségérzetét, tudatát 
nem befolyásolja semmi és senki!”

Közép-Kelet Európában, Erdélyben az ér-
telmiség identitásmegőrző, kultúraközvetí-
tő szerepe felértékelődött. Térségünkben a 
nemzeti mozgalmak mozgató ereje többnyire 
olyan írókra, nyelvészekre, történészekre, pa-
pokra, tanítókra, orvosokra alapozott és rész-
ben alapoz ma is, akik különös „nemzeti” kül-
detés teljesítésére vállalkoztak. Miközben az 
általuk képviselt kisebbséget alkotó egyének 
döntő többsége nem annyira áldozathozó sze-
repre, hanem sokkal inkább emberhez méltó 

Merre tartunk, merre menjünk?
életre, jövőbeni kilátásokra, egzisztenciális 
biztonságra és kiszámítható jogszolgáltatásra 
vágyik – lehetőleg a szülőföldjén.

Az értelmiségi réteg, a közösségük sorsáért 
aggódó szabadgondolkodók csoportja egykori 
forradalmak elindítója volt. Jól tudta mindezt 
a kommunista rezsim, amely mellőzésükről 
és meghurcolásukról gondoskodott. De hová 
jutottak napjainkban az értelmiségi sorsok 
Erdélyben? – tehetjük fel a lényegi kérdést. 
A választ Jakab Attila adja meg: „A kommu-
nista rendszerben képzett és szocializálódott 
kisebbségi politikusokká vált értelmiségiek az 
RMDSZ-en belül egyfajta egyneműsítési és el-
sekélyesedési folyamatot indítottak el, amely 
mindenekelőtt a személyek és csoportérdekek 
harcában érzékelhető. Ennek a harcnak esett 
áldozatul a minőség és a hozzáértés. (…) A 
mindent lefedő romániai «magyar érdek» ol-
tárán gyakorlatilag mintegy megsemmisült – 
vagy legalábbis peremre szorult, társadalmilag 
alig láthatóvá vált – a független, szabad gon-
dolkodás lehetősége. Különös jelenség, hogy 
amíg a román politikai vezetés minden idő-
ben az értelmiség – elsősorban nemzeti alapú 
és megfontolású – integrációjára törekedett, 
addig romániai magyar viszonylatban inkább 
a kirekesztés figyelhető meg. Ez természetesen 
nem jelenti azt, hogy fiatal értelmiségiek (he-
lyesebben diplomások) ne vennének részt a 
kisebbségi politizálásban. Ők azonban azono-
sulni/hasonulni kényszerülnek, s egy idő után 
gyakorlatilag el is veszítik a szakmai visszavo-
nulási lehetőséget. Mindez oda vezet, hogy a 
veszélyeztetettség érzésének a következménye-
ként mindennapi gyakorlattá, elemi emberi 
magatartássá válik a helyezkedés, az elvek el-
hallgatása (vagy megtagadása), illetve a meg-
alkuvás.”

Elég szomorú, hogy emberöltőnyire a kom-
munista diktatúrából kivezető rendszerváltást 
követően saját köreinkben a szabad vélemény-
nyilvánítás a hátrányos megkülönböztetés le-
hetőségével fenyeget. Az igazság kimondása 
leginkább pusztába kiáltó szónak bizonyul. 
Pedig a minél szélesebb körű független értel-
miségi réteg, a támogatásokkal, díjazásokkal, 
funkciókkal meg nem vásárolható diplomá-
sok száma, a szókimondó és példát mutató 
áldozatvállalók tömege a társadalmi fejlődés 
biztosítója. A kisebbség számára még nagyobb 
jelentőséggel bíró erő. 

Mikor mondjuk hát ki Sabin Ghermannal 
és Lucian Boiával együtt: Elegem van a sajátos 
másság Romániájából! Elegem van minden-
napi életünk túlpolitizálásából! Elegem van...

Dr. Ábrám Zoltán

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tá-
mogatói és aktív résztvevői közül sokat ismerünk, 
mégis a kutatások során itt-ott felbukkan néhány az 
ismeretlenségből. Ilyen Ráhner Máté (1810–1877) 
evangélikus lelkész Sárvárott. Ükapám volt. Ki-
emelkedő szerepet vállalt önéletrajza, az elfogatá-
si parancs és a kihallgatási jegyzőkönyv szerint a 
szabadságharcban. Fertőmeggyesen (Mörbisch am 
See) született az anyakönyvi bejegyzés szerint, mint 
Matthias Rahner. Szülei Bükre küldték a magyar 
nyelv elsajátítása végett, 1830–1833-ig Bécsben az 
Evangélikus Teológiai Tanintézet hallgatója volt. 
Államérdekből protestánsoknak ugyanis a Habs-
burg birodalom területéről nem volt szabad kül-
földi egyetemekre járni, ezért alapította a bécsi ud-
var ezt az intézetet. A beiratkozási jegyzékben már 
mint Ráhner Máté szerepel. Sárváron mint kétnyel-
vű lelkész szolgált. 1848-ban kihirdette a magyar 
kormány rendeleteit, ezért bujdosnia kellett, majd 
1849 őszén feladta magát. Három hónapi vizsgálati 
fogság után 1850. március 28-án a haditörvényszék 
bűnösségét bizonyítani nem tudva szabadon bocsá-
totta. Sárvárt mégis el kellett hagynia, Koltára (ma 
Nemeskolta) került. Sem az önéletrajza, sem a jegy-
zőkönyvek nem említik meg a szóhagyomány útján 
terjedt és még nem bebizonyított hírt, amely szerint 
az evangélikus gyülekezet felügyelőjével, Róth Fe-
renccel a már fogoly gróf Batthány Lajos miniszter-
elnököt Sárvárott ki akarta volna szabadítani.   

Jóbarátai közé tartozott Gottlieb August Wimmer 
(1791–1863) evangélikus lelkész, aki Teréz lánya 
keresztapja lett. Wimmer, 1818–1848-ig Felsőlövő 
(Oberschützen) lelkésze, 1845-ben hozta létre a ta-
nítóképzőt és a ma is működő evangélikus gimná-
ziumot, amely 1921 után az egyetlen burgenlandi 

két nyugat-magyarországi lelkész  
a szabadságharcban

gimnázium volt, ahol érettségizni lehetett. Wimmer 
is a szabadságharc pártfogója volt. Németre fordí-
totta Kossuth Kiáltványát a néphez, amiért letartóz-
tatás fenyegette és ezért menekülnie kellett. 1849-
ben Berlinben szeretett volna a magyar kormány 
hivatalos küldötte lenni, de ez megtiltatott neki.  
Felsőlövőn tér és a bécsi 5. kerületben utca van el-
nevezve róla.  

Miért fontos az egykori Nyugat-Magyarországról 
származó két személyiség megemlítése? Egyrészt 
az 1848/49-es részvételük miatt, másrészt pedig 
a nemzetiségi hovatartozásuk miatt. A magyaror-
szági evangélikus egyház kezdettől fogva mindmá-
ig magyar, szlovák és német nyelvű. A nemzet fo-
galmának értelmezése változik az idők folyamán. 
A 16–17. században a magyar nemzet részeinek 
tartották magukat a magyarországi diákok külföldi 
egyetemeken bármelyik népből is származtak. Rah-
ner és Wimmer példája a nem magyar származású 
soknyelvű nemzet tagjainak. Hűek maradtak Ma-
gyarországhoz mint hazájukhoz a „Hungarus non 
magyarus” jelszó alapján, amely különbséget tesz 
a politikai nemzet és a nyelvi és a kulturális hova-
tartozás között. Ilyen volt sokak önértelmezése is 
az erős magyarosítási irányzat ellenére  a 19. század 
második felétől.

Nemeskürty István „Mi, magyarok” c. írásában 
Magyarország valamennyi lakosát „országlakónak” 
nevezi. Gondolatai ma is érvényesek: „...legtöbbünk 
neve, vagy valamelyik ősünk neve beszédesen 
hordozza német, szláv vagy zsidó eredetét.” „Nem 
kirekesztjük...magunkból a világ többi részét..., 
hanem befogadjuk.” „...őrizni tudjuk, ha akarjuk 
múltunkat. Ezt senki sem veheti el tőlünk.” 

Fónyad Pál

Napok óta nyugtalanított valami, de csak akkor 
tudtam meg, mi, amikor szemügyre vettem oszlopos 
mellszobromat Bécsben, valamikori tanyám, a test-
őrpalota közelében.

Bizony jólesett, amikor az akkor még lelkes ma-
gyarok emlékemet felidézve szoborállításba fogtak. 
Az előkészületek sikerrel jártak, mert végül is osz-
lopra kerültem. Igaz, kicsit félreesően a palotától, 
ugyanis a véleményező magyar művészettörténész 
szerint képmásom zavarta volna a „barokk“ környe-
zetet. Annál örvendetesebb volt az avatás, hiszen 
Bécs városának műemlékbizottsága is befogadott, 
helyesebben nyilvánosan visszafogadott tetteim 
színhelyére. 

Igaz, csonkítás ért kétszer is, eltulajdonítva az 
oszlopra erősített kardomat, de ez csak pillanatnyi 
bosszúságot okozott, mivel testőr létem ellenére 
úgysem karddal, hanem tollal harcoltam. 

A legnagyobb örömet az váltotta ki, amikor a bé-
csi magyarok a nagykövetséggel karöltve éveken át 
eljöttek hozzám, és munkásságomat mintegy 1848 
előtörténetének nyilvánítva koszorúkkal idézték fel 
emlékemet. 

Az utóbbi években mintha minden kizökkent 
volna a kerékvágásból: jönnek, jövögetnek hozzám, 
de csak külön-külön, kerülve az egymássali találko-
zást. Nem tudom, mi lelte ezeket a békebeli kanni-
bálokat (Nagy Gáspár), s ha tudnám sem foghatnám 
fel, mi okozta a meghasonlást. Jönnek, jövögetnek, 
mondanak nagyokat, mintha csak meg akarnának 
nyugtatni afelől, minden rendben van. Mákonynak 
még koszorúkat is helyeznek el, éltetve az ősöket és 
a hősöket számítva vállveregetésünkre: lám milyen 
jó honfiak és honleányok ők, egymás kirekesztésé-

ben lelve gyönyörüket. Nemde csakis azok a jó és 
derekas magyarok, akik ünnepelnek, bár nem tu-
dom, valójában kit is. Talán leginkább önmagukat, 
elhintve a tévhitet: egyedül csak ők a fontosak, az ő 
nevüket vegye ajkára minden Bécsbe tévedt magyar.

Mi sem voltunk angyalok, s 1848–49 szereplői 
sem voltak restek keresztbe tenni egymásnak. Azóta 
persze sok víz lefolyt a Dunán; Széchenyi beleőrült a 
tragédiába, majd felocsúdva golyót röpített fejébe. 
És jöttek kisebb, nagyobb, még nagyobb nemzeti tra-
gédiák, amiknek bekövetkezte talán elhárítható lett 
volna kellő egyetértéssel, összetartással. 

A rómaiak a történelmet az élet tanítómesteré-
nek vélték, biztosan feltételezve, az utódok okulnak 
az elődök jó vagy rossz példáiból. Ez manapság nem 
így van. Feltételezhetően főbenjáró vétségek miatt 
képtelenség szót érteni egymással. Lehetne akár 
döntőbíróságra bízni a haragvók közös dolgait, 
csak hogy kimondja a tényeket, még ha nem is hoz 
ítéletet. Ezek a kortársak saját egyéni dicsőségük-
re önmaguk mondják ki az ítéletet, természetesen 
ellenlábasaikra, ezáltal adva felmentést önmaguk 
hiúságára, igazolására. 

Tegyék, elvégre miért ne. Csak zavar, és nem le-
lem nyugalmamat, itt a bécsi parkban, amikor ide 
jönnek kétszínűsködve álszenten és mint példakép-
re rám hivatkoznak. Ez ellentmond a jó ízlésnek és 
a tisztességnek… 

Nem, nem találok nyugalmat, már csak azért 
sem, mert nem tudom megkardlapozni őket. Milyen 
kár, hogy a második „nemesfémgyűjtés“ után fegy-
vertelen és tehetetlen vagyok, mert tiltakoznom 
kellene, a nevemben és rám hivatkozva ne ártson 
senki a másikának.            deák

bessenyei tépelődése…

A korábban összefoglalóan cigánynak nevezett, de 
etnikailag sokszínű csoportok, amelyeket ma – téve-
sen értelmezett politikai korrektségből - egyik alcso-
portjuk nevét általánosítva inkább romaként szokás 
említeni, a 15. század elején érkeztek Közép-Európá-
ba. A természeti és társadalmi környezet kiélésére 
irányuló kóborló, periférikus megélhetési módjuk és 
az ahhoz kapcsolódó közbiztonsági veszélyek gyor-
san kiváltották a letelepedett népesség haragját. Az 
üldözések időszakát követően a 18. század felvilágo-
sult abszolutizmusai, majd a 19. század jogállamai 
célszerűségi szempontoktól és humanista eszméktől 
vezérelve kísérelték meg beillesztésüket a társada-
lomba. A cigányüldözések újabb és újabb hullámai, 
majd a vészkorszak (porrajimos) időszaka után a 
velük kapcsolatos megítélés sokat enyhült, integrá-
ciójukat azonban sehol sem sikerült megnyugtatóan 
megoldani. A többségi népességnél alacsonyabb szo-
ciális, egészségügyi és iskolázottsági mutatóik töb-
bé-kevésbé mindenhol tartósítják hátrányaikat. 

A cigányság többségének súlyos szociális helyze-
te ma a magyar társadalom és társadalompolitika 
legsúlyosabb gondja, mondhatjuk, nemzeti sors-
kérdés. Miközben a magyarországi cigányság a 19. 
század folyamán elindult egyfajta integráció felé, 
újabb vándorló oláh és beás cigánycsoportok tele-
pedtek a román fejedelemségek területéről Erdélybe, 
majd a királyi Magyarországra. 1848-ig több helytar-
tótanácsi rendelet próbált gátat vetni beáramlásuk-
nak. Emellett a cigányságba belesüllyedő magyarok 
is jócskán gyarapították számukat. Az 1893. évi nép-
számlálás mintegy 275 ezer cigányt talált. 40%-uk Er-
délyben, 60%-uk az ország belső megyéiben, főként 
Hajdú, Bihar, Szabolcs, Heves megye területén élt. 
88%-uk letelepedett, többségük háznak nevezhető 
épületben, 34% putriban lakott, csak 8-12%-uk no-
madizált. 10%-uk muzsikus volt, a többi napszámos, 
vándoriparos, vándorkereskedő vagy foglalkozás 
nélküli. Gyermekeik nem jártak iskolába, a cigány 
népesség többsége írástudatlan volt. A 20. század ele-
jére a gyári tömegcikkipar feleslegessé tette háziipa-
ri foglalkozásaikat is. A kommunista diktatúra korai 
időszakában kiépülő tervgazdaságba iskolázottság, 
szakismeretek és az ipari munkaritmushoz szüksé-
ges fegyelmezettség hiányában csak kevesen tudtak 
beilleszkedni. A Kádár-rendszerben érvényesülő ex-
tenzív iparosítás azonban igényt tartott nagyszámú 
képzetlen munkaerőre. Ezt az igényt kielégítendő 
született az MSZMP Politikai Bizottságának 1961. ta-
vaszi határozata a cigányság helyzetének megjavítá-
sáról, munkába állításáról és átneveléséről. A széles 
körű szociális intézkedések hatékonyságát a totális 
társadalomellenőrzés, valamint a megtorló jellegű 
büntetőjog és rendészet volt hivatva biztosítani. Meg-
kezdődött a cigányság vonulása az ipari centrumok 
felé. A férfiak döntő többségének munkába állásával 
meglódult városiasodásuk, szerény lépésekben las-
san javult egészségügyi és oktatási helyzetük. 

Póczik szilVEsztEr*

cIGÁNyKERÉK – MóKuSKERÉK
A roma kisebbség ki- és beilleszkedéséről

Az MTA Szociológiai Intézetének kutatói 1971-
ben országos reprezentatív felmérést végeztek. A ci-
gány népesség számát kiindulva 300 ezerre becsül-
ték, és megbízható képet nyújtottak iskolázottsági, 
lakhatási, jövedelmi, és foglalkoztatási viszonyaik-
ról, kimutatva a regionális egyenlőtlenségeket. A 
cigányság legnagyobb része az ország északkeleti 
régióiban élt. 80%-ban kisközségekben, 60%-uk az 
akkor mintegy kétezer cigánytelepen. Átlagosan 5 
fős családnagyságuk messze meghaladta a magyar 
átlagot, átlagéletkoruk 10 évvel maradt el a több-
ségi népességétől, igen magas volt az alkoholisták, 
rokkantak, állami gondozottak, és szociális segély-
re szorulók száma, aránya. Egy főre eső jövedelmük 
az országos átlag alig harmada körül mozgott. Kiug-
rónak mutatkozott a koraszülött, sérült gyermekek 
aránya, a gyermekek többsége rendszertelenül járt 
iskolába, széles körű volt az analfabetizmus.

Bár a cigányok köré szövődött ellenőrző és tá-
mogató hálózat sokat javított helyzetükön, a 80-as 
évek közepétől kiépülő kapitalista gazdálkodási 
rendben nem találtak helyet. A cigányság esetében 
egy középhosszú, felületes integrációs periódusra 
rövid és mélyreható remarginalizáció következett. 
A legképzetlenebb munkavállalói csoportként első 
áldozatává váltak a gazdasági hanyatlásnak. Tartós 
munkanélküliként a korábban feltörekvők is feltar-
tóztathatatlanul pauperizálódtak. Újra termelődtek 
a putri-negyedek, ma mintegy 350 ezren laknak 
ilyenekben. A városokban megindult a romák által 
sűrűn lakott részek gettósodása. Bár az általános is-
kolát a legtöbb cigány gyermek (legalább 16-18 éves 
korukra) befejezi, csupán 3–5%-uk kerül középis-
kolába, amiből 40% hamarosan lemorzsolódik. Az 
általuk megszerzett szakiskolai végzettségek kevés-
sé keresettek, a végzettek azonnal munkanélkülivé 
válnak. A romák átlagos munkanélkülisége megha-
ladja a 60%-ot, egyes alrégiókban eléri a 80%-ot, a 
tisztán romák lakta kisközségekben a 100%-ot is. 
Az átképzési projektek rendszerint hatástalanok. 
A cigányság pozitív demográfiai jellegzetességei, 
sok gyermek és fiatal átlagéletkor a halmozott hát-
rányok mennyiségileg és minőségileg bővített újra-
termelését jelentik. Ma a romák 750 ezer fős töme-
ge eléri a magyarországi lakosság 8%-át. Az utóbbi 
években született gyermekek kb. 15–20%-a roma.  

Az 1993. évi kisebbségi törvény a cigányságot po-
litikai tényezővé tette. A rendszerváltás utáni két év-
tizedben kiépült az esélyegyenlőséget garantáló in-
tézményhálózat és széles körű antidiszkriminációs 
médiamunka zajlott. A cigányság politikai vezetőré-
tege azonban maga rombolja le saját hitelét, amikor 
magatartását nagyobb politikai erők függvénye-
ként sokszor önös anyagi érdekektől vezéreltetve 
alakítja. Egyes tagjai radikális polgárjogi harcos-
ként lépnek fel, a cigányságot a rasszista diszkrimi-
náció áldozataként szeretnék láttatni, támogatását 
a pozitív diszkrimináció és a teljesítmény-független 

rászorultság elve alapján, olykor a jogszerűség ro-
vására képzelik el. Valójában a romákkal szembeni 
előítélet, elzárkózás és a társadalmi terekből való 
kiszorulásuk többnyire nem ok, hanem okozat: kul-
turális hiányosságaik eredménye, gyakran a jogaik 
(célszerű) gyakorlását is korlátozza. 

Bár a „cigánybűnözés” korábbról örökölt fogalma 
eléggé alkalmatlan módon bukkant fel ismét a poli-
tikai közbeszédben, tagadhatatlan, hogy egyes régi-
ókban a cigányfiatalok állandó rettegésben tartják 
az egyre öregebb és kiszolgáltatottabb többségi la-
kosságot, amit csak aláhúznak olyan kirívó esetek, 
mint a köztiszteletben álló Szögi Lajos tanár vagy 
az élsportoló Marian Cozma bestiális lemészárlása. 
A kommunista rendszer is tisztában volt a perem-
helyzet és a bűnözés közötti összefüggéssel, ezért 
a cigány bűnelkövetőkről 1971-től 1988-ig külön 
statisztika készült. Ezt módszertani hiányosságaik 
és kisebbségjogi okok miatt a demokratikus átala-
kulás első kormánya megszüntette. Az ezredfordu-
ló körüli kriminológiai kutatások azonban ismét 
rámutattak a romák kiugró arányára a börtönné-
pességben, vagyon elleni és erőszakos bűnözésük 
brutális jellegeire, a visszaesők magas arányára, a 
családi szervezettségre, a női, gyermek- és fiatalko-
rú elkövetők emelkedő arányára, valamint a cigány 
szervezett bűnözés tevékenységére a prostitúciós 
célú (nemzetközi) emberkereskedelemben. A bűnö-
ző szubkultúra a családi körülményeik miatt állami 
gondozásba, zárt vagy félig zárt intézetekbe kerülők 
közül kapja utánpótlását. Ezzel szemben azonban 
keveset tudunk a cigányok áldozattá válásáról, bár 
sejthető, hogy ennek magas látenciája. A cigány-
telepek erőszakos világába alig van belelátásunk. 
Csak kevéssé feltérképezett a legrászorultabbak 
kizsákmányolására irányuló – időközben a Btk-ba 
visszakerült – uzsora és hasonló élősdi bűnözés 
(boltocskázás stb.). A cigányokkal kapcsolatos szél-
sőjobboldali aktivitás intenzitása jól tükröződött az 
ellenük irányuló – sötét nagypolitikai szándékokat 
is sejtető – gyilkosságsorozatban.  

Magától értetődő, hogy egy teljesítményelvű tár-
sadalomban a szociális igazságosság nem szakítható 
el az egyéni és csoportos teljesítményektől, ugyan-
akkor a szociálisan leszakadók megélhetési, oktatá-
si, munkaerő-politikai szinten-tartása, a mobilizá-
ció kapuinak nyitva tartása elengedhetetlen. Ennek 
ellenére a magyar társadalompolitika 2010-ig adós 
maradt koherens, tisztázott, és nemzeti konszenzus-
ra alkalmas cigányság-politika kidolgozásával, jól-
lehet minden kormányzat nagyszabású integrációs 
programcsomagot vázolt fel. Ezek azonban papíron 
maradtak, a melléjük rendelt sokmilliárdos költség-

keretek pedig nem a leszakadtak felzárkóztatását, 
hanem politikai szövetségkötések, pártfinanszíro-
zás, választási vesztegetések, valóságos, de hatás-
talan, olykor pedig látszólagos vagy kimondottan 
destruktív civil kezdeményezések pénzügyi alap-
jainak megteremtését szolgálták. A gátlástalan és 
céltévesztett pazarlást az Állami Számvevőszék két 
jelentésében is szóvá tette. 

Az Orbán-kormány 2011. évi átfogó integrációs 
tervezete és a végrehajtás államtitkári szintű szer-
vezése és felügyelete új reményt csillantott fel. A 
közmunka mára népszerűvé vált rendszerében va-
lamint az ahhoz kapcsolódó oktatási és szociális 
intézkedésekben egyértelműen tükröződött az a 
szándék, hogy a leszakadók rendszeres és legális 
munkajövedelemhez jussanak, és motiváltak legye-
nek a mindennapi együttélés legalább minimális 
követelményeinek betartásában. Bár a közmunka 
rendszeréből igen nehézkes visszajutni a szabad 
munkaerőpiacra, és az abból elérhető jövedelem 
éppen csak a túléléshez elegendő, sokak számára 
mégis az első lépést jelentheti a visszailleszkedés 
felé. Az egyházak által mentorált felsőoktatási roma 
szakkollégiumi hálózat, valamint a középiskolai 
ösztöndíjak jelentős segítséget nyújthatnak a roma 
értelmiség és középosztály megizmosodásához. 
Egyebek mellett az Országos Roma Önkormányzat 
és különösen a „Híd a munka világába” című prog-
ram – rendkívül udvariasan szólva – aggályos gaz-
dálkodásáról szóló rémisztő sajtóhírek azonban 
felvetik a kérdést, nem csak a már korábbról ismert 
mókuskerék forog-e tovább.

*) A szerző társadalomtudós, az Országos Kriminológi-
ai Intézet tudományos főmunkatársa

Érdekes módon, vannak témák, amik kör-
be-körbe keringenek és hiába deklarálom, idő-
vel megint szemben találom magam a kérdés-
sel. Talán, mert a valóság túl sokoldalú, vagy túl 
sokféle példa létezik ugyanarra, vagy egyszerűen 
csak akkora erejű a kérdőjel, hogy képtelen va-
gyok figyelmen kívül hagyni. Akár százszor is. 
Ez alkalommal pedig az cirkulál a neuronok közt, 
amit már többször is hallottam, láttam, olvastam, 
írtam: az ember kétféleképpen lehet boldog. Vagy 
mindene megvan, vagy elfogadja azt, ami van. 

Elméletben jól hangzik, bár kevésbé megvaló-
síthatónak az első és bele is nyugodna az ember 
a gondolatba, hogy a nélkülözés ismerete nélkül 
éljen teljességben. Szenvedés nélkül, szomorú-
ság nélkül, maga a nélkülözés nélkül. De ami-
kor jelen korunkban körbenézek, valahogy még 
sem azt látom, hogy ez annyira fú, de nagyon 
előremutató tendencia volna. Ugyanis akadnak 
olyan példa életek, akik az önmegtartóztatás, 
fegyelem, szigor, nélkülözés  bármi féle ismere-
te nélkül nőnek fel és alkotják velős részét eme 
illuzórikus rendszernek. Most mondhatnánk, ez 
csak irigység és féltékenykedés, de rövidke csil-
logó életük során fel-felbukkannak árulkodó je-
lek, melyek mégis csak a klasszikus ősi elméletet 
bizonyítják, miszerint nincs fekete fehér nélkül, 
nincs élet halál nélkül, nincs élvezet szenvedés 
nélkül. A legtöbbünknek, kinek élete közel sem 
zökkenőmentes, a tapasztalat útján szerzett tu-
dás adott, így mi, mondhatni „megbölcsülve” ál-
lunk hozzá a mindennapok alapvető problémái-
hoz, ezért is hangzik olyan hülyén ez a primitív 
gondolat leírva-kimondva százszor és ezerszer. 

Ugyanis, és ez bármennyire is szélsőségesen 
tagadónak tűnik, amikor olyan fiatalt látok, 
aki soha életében nem tanult meg sem küzdeni, 
sem keményen dolgozni, sem minimális erkölcsi 
szinten „nélkülözni”, sok évnyi sikertelenség és 
magány után átáll a saját térfelére, alapvető bioló-
giai, kémiai reakcióinak igazát egy menekülési út-
vonalért cserébe mihamarabb feladván hirtelen a 
saját neme mellett találja meg a vélt boldogságot, 
akkor elgondolkodom, hosszútávon biztos, tény-
leg olyan jó ötlet a széltől is megóvni gyermekein-
ket?  Hogy lesz valakiből életképes küzdőszellem, 
sikeres munkaerő, mentálisan ép felnőtt, apa, 
anya, főnök, tehetség, szupersztár vagy történel-
mi ikon, ha nincs benne természetszerűen alap-
vető mértékegység, amihez képest értelmét látná 
bárminek is? Puszta sajnálatból és akaratgyenge-
ségből indítsunk el működésképtelen, versenyau-
tószerű, külcsínre jól mutató fémkupacot a pályán 
és majd arra legyünk öregen büszkék, hogy azért 
nyert a mi autónk, mert az el-el hullajtott alkatré-
szekkel totálkárosra rongált minden más közleke-
désre alkalmas járművet a pályán, így kizárásos 
alapon  nem volt más, mi beérjen a célba? Mikor 
be kell látnod a kezedből kiadott munka minősé-
gének valós értékét és annak következményeit. 

Állítólag szenvedni rossz. Vagy nélkülözni. 
Még a papok is ezzel riogatnak, és mégis. Érde-
kes módon az ember az egyetlen életforma ezen 
a bolygón, ami a létezésnek ellent mondva akar-
ja bizonyítani azt. Minden más megtanult a ha-
tárvonalon egyensúlyozva az életért élni, nem 
pedig a dekadens hiúságért.

naGy olíVia

Társadalom – A jövő nemzedéke
A New York Times vetette fel először a témát: Ki 

kell vonni a 100 dolláros papírpénzt a forgalomból. 
A gonosz bűnözök, a fegyvercsempészek akcióit így 
lehet a legkönnyebben megakadályozni. Ez az elsőd-
leges érvelés. Ezzel akarja az újság a politikusokra 
erőszakolni véleményét és az olvasók gondolkodá-
sát is korlátok közé terelni.

Úgy tűnik, az ötlet most az EU-ban is talajra ta-
lált. Itt az 500 eurós bankjegyet tartják fölösleges-
nek. Kinek is van szüksége erre a címletre? Hiszen 
a kiskereskedelemben már régen nem kötelező az 
elfogadása, gyakorlatilag csak a bankokban jutha-
tunk hozzá és hálásak lehetünk, ha mégis valahol 
fizethetünk vele. Ha az amerikaiaknak nem kell a 
100 dolláros, kinek is lehet kifogása az ellen, ha az 
500 eurós használata szűnik meg? Természetesen 
nálunk a viták csak elméleti síkon zajlanak.

No, ha nem kell az USA-ban 100-as, akkor egy idő 
után a 20-asra, majd a 10-esre, s lassan egyáltalán 
a papírpénz egyetlen formájára sem lesz szükség: 
megszűnik a készpénz használata. A monetáris vilá-
got uralma alá vonja a plasztikkártya.

Talán fontos lenne e helyen emlékezetünkbe 
idézni, hogy a készpénz (érmék és bankjegyek) az 
egyetlen törvényes fizetőeszközünk. Az, ami a ban-
kokban a kontónkon van, az csupán a jogunk a fém- 
és papírpénzekre, de nem maga a pénz. Logikusan 
tehát, megtartjuk a jogunkat, de elveszítjük annak 
célját. Nagyszerű dolog, nem?

Mi is rejlik valójában emögött? Ha egy politikus 
azzal érvel, hogy ez csak a mi biztonságunk érdeké-
ben történik, akkor az előreláthatólag vagy a pén-
zünkbe, vagy a biztonságunkba kerül. A készpénz 
megszüntetése esetében mindkét veszély fenyeget.

Kétségtelen, hogy bizonyos függetlenséget és 
névtelenséget jelent a készpénzzel fizetés. Senki-
nek semmi köze ahhoz, mikor, hol, mennyiért, mit 
veszünk. A bankkártya viszont már egy csomó adatot 
tartalmaz tulajdonosáról, sőt használatának helye és 

ideje a bankban nyomon követhető. Itt tehát se név-
telenség, se függetlenség. Hogyan is fizetné ki bank-
kártyával bordélyban tett látogatását mondjuk az a 
politikus, aki lemondatna minket a készpénzről? 

Ha megszűnne a készpénz használat, és 1-2 évti-
zed múlva, esetleg az államnak több pénzre lenne 
szüksége, s ezt a állampolgárok érdekeinél fonto-
sabbnak ítélné meg az éppen országló kormány, 
akkor egyszerűen rendeletekkel, vagy törvény mó-
dosításokkal negatív kamatot vezetne be. Eleinte 
persze egészen keveset 0,02%-ot, majd az állampé-
nztár szanálása érdekében ez a százalék időről-idő-
re emelkedne, s már nem a tizedes vessző jobb ol-
dalán mutatkoznának a számok, hanem a balon. 
Isten őrizz, talán még kétjegyűekké is válhatnának. 
Biztosan megfordulna a fejünkben, hogy mentsük, 
ami menthető, vegyük ki pénzünket a bankból és te-
gyük otthon a szalmazsák alá. Igen ám, de hogyan, 
ha már nincs készpénz.

Esetleges begyürüző bankcsőd esetén, azok a je-
lek ott a bankban a kontónkon, elveszítenék jelentő-
ségüket. Addig, amíg pénzünket a bankban tartjuk, 
megengedjük a banknak, hogy gazdálkodjon vele. 
A bankok természetesen manapság is élnek ezzel 
a lehetőséggel. Tehát mi jóhiszeműen hitelezünk a 
banknak azzal a feltétellel, hogy a nála tartott pén-
zünket bármikor kivehetjük. A készpénz megszűné-
se esetén erre senkinek sem lenne már lehetősége. 
Azoknak, akik ezzel az intézkedéssel nem értenének 
egyet, és ellene lennének, a fizetőeszközök hiányá-
ban semmi lehetőségük sem lenne véleményük nyil-
vánosságra hozatalára. 

Valószínűleg többen gondolnak már erre a vész-
helyzetre, mert ismét folyamatosan erősödik az 
arany felvásárlása. Hogy ez kiutat jelent-e, arról bi-
zonyosságot csak a jövőben nyerünk.

Most még nem késő. Óvjuk meg személyes sza-
badságunkat, demokráciánkat, ne adjuk fel 500 eu-
rós bankjegyünket. KaFe

500 eurós bankjegy adieu?
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Múlt év szeptembere óta az osztrák egyház 
keretében teljesít magyar szolgálatot. Áttekint-
ve eddigi életútját kezdjük talán a gyökerekkel: 
milyen családi kötődésekre tekint vissza?

Tipikus dunántúli családból származom: 
magyar – német – lengyel és kun gyökerekkel. 
Lengyel dédapám családja, még II. Rákóczi 
Ferenc hűséges tisztjeként érkezett Magyaror-
szágra, Esztergom környékén, Héregen kapott 
földeket. Német gyökerű dédszüleim család-
jai Mária Terézia idején telepedtek le Héreg 
környékén. Anyai dédanyám viszont bajnai 
magyar család leánya volt. Anyai részről a 
családomban mindenki katolikus volt, még 
katolikus papok is kerültek ki közülünk. 

Apai részről felmenőim kunok, felvidéki és 
tatai magyarok. Családomnak ez az ága refor-
mátus. A felvidéki ág a lakosságcsere idején 
(1946-ban) szülőhelyük és otthonuk elhagyá-
sára kényszerült. Az új hazában, Tarjánban a 
katolikus sváb lakosság között nem volt egy-
szerű új életet kezdeniük... de azóta sokmin-
den változott. Német tudásomat a tarjáni né-
meteknek köszönhetem, és Zoli öcsém lelkes 
klarinétosa a tarjáni német nemzetiségi zene-
karnak. 

Milyen volt gyermekkori környezete? Vol-
tak-e már az általános iskolában olyan élmé-
nyei, amelyek felkeltették érdeklődését a lelké-
szi hivatás iránt?

Nagy családban nőttem fel, dédanyáim és 
nagyszüleim szerető türelmessége és dolgos 
kezei alatt. Hatalmas szabadságban. 

A Juhász ág (akkoriban) egyetlen déduno-
kájaként – az öcsém 14 évvel később született 
– apai dédanyám kérésére én is református let-
tem. 

A szabadsághoz hozzá tartozott, hogy én 
Héregen mind a katolikus, mind a református 
gyülekezetben otthon voltam. Sőt vasárna-
ponként a 10 órási református istentiszteletről 
hazafelé menet szívesen beültem nagybátyám, 
katolikus keresztapám mellé a katolikus temp-
lomba. Természetes volt. A misét a mai napig 
kívülről tudom énekelni. 

Egy dolog zavart csak: az, hogy nem minist-
rálhattam, mint a barátnőim... 

Mikor került el hazulról? A Pápai Reformá-
tus Gimnázium netán különösebb ösztönzéssel 
járt? Milyen baráti és tanári kapcsolatokra te-
kinthet vissza, amik valamilyen módon egyen-
gették útját? 

Tizennégy évesen – szüleim ösztönzésére - a 
Pápai Református Gimnáziumba felvételiztem 
és kollégista lettem. Nehéz volt a nagy szabad-
ság után a kollégium szigorú rendjéhez alkal-
mazkodni. De fegyelmet, önuralmat és a tíz 
ágyas kollégiumi szobában alkalmazkodó ké-
pességet tanultam. „Szobafőnökséget” is vál-
laltam, ezzel azonban felelősség is járt. Kilenc 
fiatalabb lányt bíztak rám, amit nagyon ko-
molyan vettem. Nehéz volt „kinevezett főnök-
nek” lenni. Meg kellett tanulnom elismerni, 
elfogadni és figyelni a másikra. Ezek az évek 
voltak talán a „közösségvezetés” első és leg-
keményebb tanulóévei. A rám bízott „lázadó” 
lányokból végül igazi „szobatársak” váltak, 
akik lelki gondjaikkal nem a nevelőkhöz, ha-
nem inkább először hozzám fordultak. Együtt 
épültünk. Ők a beszélgetésből, én a belém ve-
tett bizalomból.

Teológiából diplomázott Pápán, vele párhu-
zamosan elvégezte a történelem szakot Buda-
pesten, miközben Németországban is többször 
ösztöndíjas volt. Eleve sokoldalúság, vagy sokat 
vállalás késztette ebben? 

Gimnáziumi tanáraim és nevelőim szelle-
misége, nyitottsága, műveltsége nagy hatással 
volt rám a pályaválasztásban. Olyan területet 
kerestem, ahol a művészet, a zene, a vallás, a 

SZIGET ÉS Híd
– beszélgetés juhász Réka evangélikus lelkésszel –

történelem és a kommunikáció tudománya 
iránti éhségemet csillapíthattam. Végül tör-
ténelem és teológia szakra jelentkeztem. Lel-
kigondozóként, zenészként, művészettörté-
nészként igen, de lelkészként sosem tudtam 
volna elképzelni magam... Erlangeni ösztön-
díjas éveim életre szóló barátságok, a gyüleke-
zeti munka és a teológia tudományában való 
elmélyülés évei is voltak. Végül egyháztörté-
neti szakdolgozataimban egymásra talált a 
teológia és a történelem iránti érdeklődésem. 
Lezáratlannak éreztem a kutatást, ezért pro-
fesszoraim ösztönzésére disszertációírásban 
folytatom az elkezdett munkát. 

A vallás kutatható, megtanulható, de a hit 
Isten ajándéka – sok lelki tusakodás vezet ezen 
az úton. De sok meglepetés és csodálatos ta-
lálkozás is. A hitből kapott bátorítást tovább 
kell adni, mint bátorított bátorító. Erre kap-
tam elhívást különböző helyzetekben, többek 
között a teológia melletti döntésemben, majd 
megerősítést lelkésszé válásom útján. 

2011-ben szentelték lelkésszé, de már előtte 
házasságot kötött Szíriából származó férjével. 
Azóta Bécsben él és egyháztörténeti disszer-
tációján dolgozik. Időközben beépült az itteni 
osztrák egyházi életbe. Végül magyar szolgála-
tot vállalt. Talán egyfajta elkötelezettségből? 

Férjem szintén ösztöndíjas teológus volt 
Erlangenben. Igazi szellemi – lelki – és házas-
társat kaptam benne. 2009-ben tanársegéd-
ként érkezett a bécsi evangélikus teológiára, 
ahová 2010-ben Erlangenből én is követtem. 
Bécsben Rudolf Leeb egyháztörténet-profesz-
szor nagy érdeklődéssel fogadta a disszertá-
ció-tervemet és vállalta a témavezető („dokt-
orvater”) szerepét. A doktori munkámon 
2011 és 2013 között az ausztriai evangélikus 
egyház, a mainzi Kelet-Európa-i Történeti 
Intézet, majd a bécsi egyetem Herder- ösz-
töndíja keretében dolgoztam. Az ausztriai 
evangélikus egyház szolgálatába 2013 szep-
temberében kerültem. Részidős lelkészi szol-
gálat keretében két bécsi gyülekezetben segí-
tettem és támogattam a gyülekezetet vezető 
lelkészek munkáját.  

A magyar evangélikus gyülekezettel férjem 
hozott ismeretségbe kolléganője, Solymár Mó-
nika evangélikus lelkésznő által. Az ismeret-
ségből eleinte zenei és gyermek-istentiszteleti 
szolgálat, majd a gyülekezet részéről meghí-
vás, az osztrák egyház részéről pedig megbí-
zatás lett.  

Korábban, németországi ösztöndíjas éveim 
alatt rendszeresen vállaltam szolgálatot ma-
gyar szórvány gyülekezetekben. Ezekben a 
szolgálatokban megtapasztaltam, hogy sem-
milyen más nyelven hallott vagy mondott 
igehirdetés, imádság és ének nem tud olyan 
lélekhez szóló mélységet elérni, mint az anya-
nyelven megszólaló Ige, imádság és ének. 
Örömmel vállaltam a megtisztelő feladatot. 

Hogyan látja az Ausztriai Magyar Evangéli-
kus Gyülekezet helyzetét, jövőjét és ebben sze-
mélyes szerepét? 

Kicsiny gyülekezet vagyunk, de sokoldalú és 
felelősségteljes feladat bízatott ránk. Egyszerre 
sziget és híd vagyunk: lelki sziget a nagyváros 
rengetegében és a szórvány magyarság auszt-
riai vizein, másrészt híd az ausztriai és a ma-
gyar egyházi, társadalmi, kulturális életben, 
de híd Isten és egymás felé is. 

Személyes szerepemet a jézusi „tálentum 
példázathoz” hasonlítanám (Mt 25, 13-30), 
amelyben a szolga a rábízott kevés tálentu-
mot is hűséggel és felelősséggel gondozta és 
forgatta. Számomra ez annyit jelent, hogy hű 
maradni a rám bízott kis közösséghez, felelős-
ségteljesen végezni a rám váró feladatokat és 
hű maradni az elhíváshoz.

72. életévében, súlyos betegség után hunyt 
el március 12-én Bécsben a lakompaki gyűjtő-
táborban született, Alsólövőn nevelkedett ki-
emelkedő kisebbségi politikus Sarközi Rudolf. 
Nem megalkuvóként, hanem származását, 
hátrányos helyzetét vállalva állt ki a roma ki-
sebbségért. Az ausztriai népcsoporttanácsok 
összetételében sajátságos színfoltot jelentett 
szókimondásával, ugyanakkor megnyerő mo-
dorával. Meggyőződéses szocialista volt, de 
szót értett a másik pártok politikusaival is. Ő 
volt az, aki szocialista létére meghonosította a 
roma zarándoklatokat Marizellbe.  

Sarközi Rudolf  (1944–2016)
Nagyban az ő érdeme volt a „cigány” – roma 

kisebbség népcsoportkénti elismertetése 1993-
ban. A népcsoporttanácsban állandó jelleggel ő 
töltötte be az elnöki tisztséget. Sikerült neki éb-
ren tartania a roma kisebbség II. világháború-
ban elszenvedett tragédiájának emlékét. Akko-
ra tiszteletet és megbecsülést vívott ki magának, 
hogy az általa szervezett emléknapokon egé-
szen természetes volt az államelnök és a kancel-
lár, államtitkárok és miniszterek jelenléte. 

Tanulni lehetett tőle: hogyan lehet lenézett 
peremhelyzetből országos szintre fejleszteni  a 
kisebbség ügyét.   

„Juss égből földön át pokolfenékig!”
A magyar irodalom évszázadaiban sosem 

volt vita arról, hogy a világirodalmi alkotások 
fordítás útján történő integrálása a magyar iro-
dalomba valójában magyar irodalmi cseleke-
det; más nyelven szerzett remekművek szerves 
darabjai lettek magyar irodalomtörténések-
nek. Legnagyobbjaink, Vörösmarty, Petőfi és 
Arany teljes magyar Shakespeare-t terveztek, 
a Nyugat poétái „pávatoll”-al ékesítették föl 
poézisüket, Szabó Lőrinc „örök barátaink”-at 
emleget, hogy két kötetben közreadta fordítási 
gyűjteményét. Márai Sándor egy idegen állam 
diplomatájának mutatta meg könyvtárából 
azokat a köteteket, amelyekből magyarul ol-
vasható ki a világirodalom története; s tette ezt 
azért, hogy igazolja: sosem szakadtunk ki a vi-
lágirodalom áramából, költőink és az általuk 
fordítottak között nem szűnő párbeszéd jött 
létre; a magyar kultúra szellemiségét a magyar 
Dante Babits Mihály remeklésében, a magyar 
Hamlet Arany János szavaival, a magyar Shel-
ley Tóth Árpád tolmácsolásában táplálja. S a 
szabad gondolkodásra vészterhes időkben a 
megalkudni képtelen költők, Nemes Nagy Ág-
nes, Weöres Sándor, Kálnoky László fordítá-
saikkal figyelmeztettek az európai művelődés 
és irodalmak éltető példájára. Márton László 
a lehető legmerészebb fordítói tettre szánta el 
magát: egyetlen kötet számára készítette el a 
Faustus-népkönyv, az Ős-Faust, valamint a 
Faust első és második része friss nyelvű, mai 
olvasói igényekhez szabott átültetését. Köz-
ismert, hogy Goethe Faustja (melyen hatvan 
éven át munkálkodott) nem csupán egy a vilá-
girodalmi remeklések közül, hanem az euró-
pai gondolat, a fausti, tevékenykedését soha fel 
nem adó ember kezdettől fogva, ma sem szűnő 
érvénnyel rendelkező, alapvető hitvallása; egy 
olyan korszak üzenete, amely még hitt abban, 
hogy a „prométheuszi” cselekvés, ha utópiá-
ba foglaltan is, egyszer majd, talán elhozza a 
méltányos és emberséges világnak, legalább a 
megfogalmazásban kinyíló, lehetőségét.

Faust alakjában alkotója újra-gondolja a 
megkísértésnek kitett létező esélyeit, aki egy-
szerre szereplője az ember tragédiájának és az 
ördög komédiájának. „Tudja a kertész, ha a 
fácska zöld,/ Jövőre gyümölcsöt növeszt az ága” 
– emígy az isteni szó a tévelyegve is munkál-
kodó emberről. Mephisztophelész, ha sátáni 
iróniával, sem nyilatkozik másképp: „A vég-
zet neki ezt a szellemet megadta,/Mely nem bír 
maradni tétlenül.” Az angyali kar éppen ezért 
emelheti a magasba „Faust halhatatlan részét”: 

„Ki jóra törekszik szünetlenül,/ Az angyal 
azt menteni tudja.” A megoldhatatlan fordí-
tási nehézségekbe pillanthatunk be, hogy a 
német szöveggel vetjük egybe; magyar pró-
zai fordításban: „aki mindig törekedve mun-
kálkodik, azt meg tudjuk váltani”. Az isteni 
szóra zeng vissza az idézőjelbe tett angyali 
kórus: a nem nyugvó, az újabb meg újabb ter-
veket kovácsoló, élete végén egy boldogságos 
földdarabra telepített emberiség szabadságá-
ról ábrándozó Faust munkások építő munká-
ját hallja ki, midőn sírját ácsolják. Goethének 
nem voltak illúziói, ahhoz túlságosan jól is-
merte a világot, mint miniszter, mint utazó, 
mint művész, mint színi igazgató, mint ter-
mészettudós és mint költő, de nem utolsósor-
ban mint frankfurti polgárfi, aki nemességet 
kapott, hogy félreérthetetlenül üzenjen a 
Prométheuszok sorsáról. Azt a hősi szerepet, 
melyet a megkísértett Faust kívánt és vállalt, 
mellyel bejárta a német kispolgári városok 
kisvilágát, valamint a történelem és a mítosz 
nagyvilágát, a XIX. század reménykedésé-
vel és csalódottságra ítéltségével játszotta 
el. Hitte, hogy megszerzett tudása, hatalma 
eljuttatja ahhoz a pillanathoz, melyet meg-
szólíthat: „Olyan szép vagy! Kérlek, maradj!”; 
élete végén, utolsó monológjában azonban 
már megbizonyosodott: ez csak feltételes 
módban mondható; nem a létezés értelmé-
re ráleléshez, csupán a „boldogság előérze-
té”-hez jutott el, a sátáni szerződéssel meg-
szabott idő lejártakor, megvakulva. Bár még 
vakon sem tántorodik meg; ha a Gond arra 
ösztökéli; „Az ember, míg tart az élete, vak;/
Faustus, végül is mondd, hogy »nem látok.«”, 
Faust válaszában a testi nyomorúságon úrrá 
lévő akarat nyilatkozik meg, ezentúl befelé 
lát: „Bár úrrá lett az éj sötétje rajtam,/ De itt 
belül ragyog a fény”. S ha nem is ő, de Lyn-
keus, a toronyőr fogja egybe tévedések és té-
velygések, vándorlások és munkálkodások 
tapasztalatait, Goethe egész pályájának su-
gárzó és keserű tanulságait, melyek nem von-
ják vissza a nézésből meg a látásból fakadó 
politikai, művészi, kísérleti, színházi, embe-
rismereti tapasztalatokat. Hiszen a költő egy 
rövid versében már meggyónta, az istenek 
mindent megadnak kedvenceiknek, a végte-
len örömöket ugyanúgy, mint a végtelen fáj-
dalmakat. S mert istenek kedvencének tudta 
kora, felelete annál őszintébb: ha az ember 
fájdalmában elnémul, Isten megadta nekem, 
hogy kimondjam, mit szenvedek. A toronyőr 
meg emígy énekel:

Nézni születve,
Látni, ki hág
Toronyemeletre:
Így szép a világ!

Időz a messzeségben,
S a közelben időz
A csillag, a hold az égen,
Az erdő meg az őz.

A látást felébresztik:
Mind-mind örök a dísz,
És ahogy nekem tetszik,
Tetszem magamnak is.

Te boldog tekintet!
Ha ború, ha derű,
Amit valaha láttál;
Szép volt, gyönyörű.

A sokat megélt Goethe 83. életévében fejez-
te be nagy művét, amelybe sokirányú tudá-
sát, felismeréseit, reagálását a napi politikára 
és az irodalompolitikára, klasszicizmusra és 
romantikára belesűrítette; és tette ezt koránt-
sem azért, hogy verselési készségével kérked-
jék, hiszen erre a legcsekélyebb szüksége sem 
volt, annyiféle versformában, hogy bármely, 
mégoly képzett, germanisztikai tanultságú 
fordítót is megizzaszt, belezsúfolván mitológi-
ai, teológiai, irodalom- és természettörténeti, 
az antikvitásra visszamutató és kortársi rész-
leteket, rejtett és nem is oly rejtett idézeteket, 
utalásokat (a második rész ötödik felvonásá-
nak végén dantei allúziók kölcsönöznek him-
nikus hangzatokat), hogy ma már csak eligazí-
tó utószóval, jegyzetekkel élve lehet közelebb 
hozni az olvasóhoz. Márton László dicsére-
tére legyen mondva, hogy jól hasznosította a 
Goethe-filológia régebbi és újabb eredményeit, 
jegyzetei mégsem borítják el a művet; s noha 
a weimari Mester természetesnek tartotta, mi-
szerint célzásai, megnevezései felvilágosítását 
a mű figyelmes tanulmányozása szolgálja a 
legjobban, igazában nem kételkedve, még az 
igazán művelt Faust-olvasónak is elkél némi 
segítség. Éppen ezért, mert enciklopédikus 
műről van szó, olyanról, amely egyfelől az eu-
rópai kultúra egyik archetípusát foglalja bele 
egy bölcseleti költeménybe, melyet műfajilag 
akár emberiségkölteménynek is minősíthe-
tünk, másfelől számol a két kor határára elér-
kezett emberiség esélyeivel: a francia forrada-
lom, majd a napóleoni háborúk megindította 
európai mozgalmak közé tartozott a feltáma-

dó és erősödő német nacionalizmus, amelynek 
veszélyeit szinte mindenkinél előbb meglátta 
Goethe. Az embert nemcsak a Sátán, hanem 
a technika végtelen lehetőségei is megkísér-
tették. A lipcsei Auerbach-pincében az ördög 
vet egy mély pillantást a természetbe, és szem-
fényvesztése nem marad következmények nél-
kül. Faust a tengertől elhódított földdarabra 
úgy építtethet, hogy Mephisztohelesz megöleti 
a két vendéglátó jámbor öreget, az antikvitás-
ból ismert Philemont és Bauciszt. De ő fogal-
maz meg egy nézőkhöz intézett bölcselmet is: 
„A végén mindig olyan kreatúra/ Parancsolgat 
nekünk, akit mi készítettünk.”

Talán az idézetekből kitetszett Márton 
László bátor magyarítása, az, hogy nem an-
tikváriusi fordítással szolgált, hanem XXI. 
századival, és Goethében igyekezett a szín-
padi szerzőt is megszólaltatni. Minden eddigi 
magyar Faust-fordításnál (talán nem minde-
nütt költőibb, de) korszerűbb az ő felfogása, 
Goethében teljes joggal kortárs szerzőt érzé-
keltetve. Abban is, ahogy (idéztem) Lykaeus 
szólt. Ezúttal a német szövegre hagyatkozva, 
a dal utolsó sora: Es war doch so schön. Még-
is oly szép volt. Ez a világirodalom bizonyára 
leghangsúlyosabb és legfontosabb „mégis”-e. 
Mindennek ellenére: hogy a vég sosem vidám, 
hogy a cél sosem érhető el, hogy a szándék oly-
kor hitelesebb tanú, mint az eredmény. Mégis! 
S a fordító munkája sem kivétel ez alól. Köszö-
net érte, hogy Márton László elvállalta. Van új, 
szép, olvasható Faustunk…

johann Wolfgang Goethe: Faust. Fordította és 
magyarázatokkal ellátta Márton László. Kalligram, 
[budapest], 2015, ISbN 978-615-5603-17-4, 714 lap, 
4990,- Ft.

Fried István

„Ami nem írható le még, / Itt megtörténik”
– A Faust ismét magyarul –

Eszternek hívnak, 1932-ben születtem Budapes-
ten. Keresztnevemet édesapámtól kaptam. Azért 
Eszter lett a nevem, mert jelentését nézve héber 
eredetű és már az apai nagyanyámat is Eszternek 
hívták. Nálunk ez családi vonás, ugyanis azért vá-
lasztunk generációk óta héber neveket, mert zsidók 
vagyunk. Az Eszter név bájos fiatal lányt jelent, be-
vallom ezért is tetszik nagyon nekem ez a név.

 „Szól a kakas már...”1944. március 15-ére vir-
radt a reggel. El sem tudom mondani, sem leírni, mi-
lyen nehéz időszakot élünk át a családommal. Még 
mindig zajlik ez a borzalmas háború a Tengelyhatal-
mak és a Szövetségesek között, mely szülőföldemet, 
Magyarországot is nagyban érinti. Azt a hírt kaptuk 
ugyanis, hogy Hitler el fogja készíteni kis hazánk 
megszállásának tervét. El sem tudom képzelni, mi 
lesz akkor velem és a családommal. Az édesapá-
mat már egy éve nem láttam. Kapott egy levelet a 
kormánytól, melyben felszólították, hogy azonnal 
pakolja össze a legfontosabb dolgait, mert munka-
szolgálatra küldik, nagyon-nagyon messze, nem is 
emlékszem hova, de úgy rémlik, egy munkatábor-
ban fogják elszállásolni a szomszédban lakó Izsák 
bácsival együtt. Nem tudom leírni, mekkora fájdal-
mat érzek, amikor a drága jó apámra gondolok. Min-
den este várom haza, ott állok az ajtóban, de sosem 
hallom délceg lépteit a lépcsőházban.

Én szeretek iskolába járni, vagyis szerettem. Az-
előtt szerettem. Ez azért változott meg, mert két 
évvel ezelőtt azt az utasítást kaptuk, hogy minden 
zsidó kisiskolásnak hordania kell egy nagy sárga 
csillagot. Először nem tartottam ezt rossz dolognak. 
Nagyon is tetszett, a szép nagy sárga csillag. Láttam 
már életemben hasonlót, amikor felnéztem az égre 
és az esthajnalcsillag nézett vissza rám. De ahogy 
telt az idő egyre furcsábban kezdtek rám nézni a 
többiek, olyanok is, akiket azelőtt nagyon szeret-
tem, és akik szintén szerettek engem.

1944. április 16-át írunk. „Madárkám, hozd ide 
a rádiót!” – nagyapám kívánságára bekapcsoltam. 
Mindannyian figyelmesen hallgattuk, ugyanis 
fontos esemény történt. Felállították az első ma-
gyarországi gettókat Kárpátalján. Papa rettentő 
ideges lett, még sosem láttam azelőtt ilyen inge-
rültnek, utoljára akkor éreztem ilyen zaklatottnak, 
amikor édesapámtól vett búcsút a lépcsőházban. 
Szavait idézve: – Ennek sosem lesz vége? Mi jö-
het még ezután? Bevallom, én is nagyon megijed-
tem, hogy mi lesz most velem és a családommal. 
         Azelőtt mindig nagyon szerettem Budapesten 
élni. Gyönyörű nagyváros az enyém, ahol az em-
ber olyan szabadnak érezheti magát, mint a ma-
dár és nem tűnik fel senkinek, ha az ember lánya 
az iskolából egy nehéz nap után, fütyörészve indul 
haza. Mostanra viszont más lett a helyzet. Amerre 
megyek, megbámulnak, pontosabban a szívem fö-
lött virító sárga csillagot bámulják, majd ezután 
az arcomba néznek és sugdolóznak. Történt ugyan-
is, hogy a boltban sem szolgáltak ki. Utálom ezt, 
utálom, ha boltba kell menni, ezelőtt nem kellett, 
ugyanis nekünk volt boltunk, amit szintén egy le-
vél hatására kellett bezáratni. Utálom ezeket a le-
veleket is. Akárhányszor látok egy postást mindig 
összeszorul a mellkasom, hogy mi lesz, mi lesz mit 
kapunk már megint.

1944. május elseje van, péntek este nyolc óra. 
Családommal körbeüljük az asztalt. Egy helyet kiha-
gyunk, az édesapám, a családfő helyét. Azelőtt min-
dig vidáman ültünk le a vacsorához péntek este. Ná-
lunk a péntek este nagy hagyomány, ugyanis ekkor 
kezdődik nálunk a sábesz, vagyis a szombat, amikor 
nem kell egyik családtagomnak sem dolgozni. Va-
csora és az ima után nagyapám Sámuel papa ölébe 
bújok, aki egy gyönyörű dalt dudorászik nekem – 
„Zöld erdőben, sík mezőben sétál egy madár...” . 
Ilyenkor béke szállja meg kis lelkem. Nagyapámtól 

sokszor kérdezem azt, hogy mit jelent zsidónak len-
ni. De sosem válaszolt rá egyértelműen. Mindig azt 
mondta, hogy: „Majd megtudod, ha nagyobbacska 
leszel!” „De mikor lesz az már... – hiszen már elég 
nagylány vagyok hozzá. Én mostanában folyton ezt 
érzem, azt, hogy felnőttem. Ilyenkor mindig elgon-
dolom magamban, hogy zsidónak lenni szégyen? 
Vagy talán az, hogy sárga csillagot hordok, és ezért 
nem kedvelnek annyian? Én nem akarom, hogy lás-
sák, nem akarom, hogy lássák az emberek... én ezt 
mélyen magamban akarom érezni.

1944. május 15. Itt abba kell hagynom az írásom. 
Megint levelet kaptunk, megint egy fránya levél... 
melyben az állt, hogy szedjük össze minden fon-
tosnak tartott holminkat. Amikor a nagyapámat 
megkérdeztem miért, ő csak annyit mondott ne-
kem: – várj, madár várj! Esztikém, kicsi Esztikém, 
megyünk apácska után! Aztán elcsuklott a hangja, 
mint azelőtt még soha...

Vass EsztEr

...várj, madár várj!

A cselekmény helyszíne Auschwitz-Bir-
kenau (1944.) Saul Auslaender, a film fősze-
replője részt vesz a megsemmisítésre ítéltek 
gázkamrákba terelésében, a holttestek kre-
matóriumba szállításában, a hamvak szét-
szórásában, a gázkamrák takarításában. Egy 
fiúban házasságon kívül született gyermekét 
véli felfedezni, akinek holttestét meg akarja 
menteni az elégetéstől, megadva számára a 
végtisztességet. Az eddig nácik parancsát tel-
jesítő Saul ettől kezdve más parancsoknak en-
gedelmeskedik. Rabbit akar találni fiának, aki 
segít zsidó hagyományok szerint eltemetni a 
gyermeket. 

Saul társai szökést terveznek, de ez 
sem igazán érdekli, a fizikai szabad-
ság szinte mellékessé válik az egyé ni, 
men tális, erkölcsi szabadság tükrében.  
Úgy gondolom, hogy aki minden emberi 
méltóságától megfosztottan, ezen körülmé-
nyek között képes egy ilyen döntést meghoz-
ni, szabad ember. 

A végtisztesség morálisan a legtöbb, 
és legkevesebb, ami megadható, elvár-
ható.  Azonban „Senki nem hisz mindig, 
és senki nem hisz soha.” (Röhrig Géza) 
Más vallási kultúrákat érintő katasztrófákkal 
együtt a holokauszt megtörtént. Az okokra 
több elmélet létezik. Nem érdekelnek. Nem 
érdekelnek, mert ezeknek a katasztrófáknak 

A HIÁNy MűVÉSZETE
nem lett volna szabad megtörténniük. Egyet-
len embernek sincs joga megbecsteleníteni 
egy másikat sem fizikailag sem érzelmileg.

A Saul fia újszerű megközelítése a témának, 
a láger világa sokszor homályosan jelenik 
meg, kifejezve a főszereplő mentális figyelmét. 
Ez jelenti számomra a film egyik legnagyobb 
erősségét, hogy nem törekszik a vizuálisan 
nehezen feldolgozható, esetlegesen obszcén 
hatások elérésére, tehát nem ezt az egysze-
rű eszközt alkalmazva kíván hatást elérni.  
A koncepció egészen más, a homályos háttér 
ellenére a cselekmény teljes mértékben látha-
tó, érzelmi mélységekre, katarzisokra azonban 
a főszereplő hiányos érzelmi skálája miatt nem 
igazán van lehetőség, hiszen ez az intervallum 
a közönytől a rögeszmés viselkedésig (egy vég-
ső momentum kivételével) igen keskeny.

A kamera fókuszában Saul, s előtte szinte 
minden homályos, másodrangú, mert Ő ily 
módon érzékeli. S mióta láttam ezt a filmet, 
legtöbbször azon gondolkodom, kit visz a há-
tán? A gyermekét? Egy vallást? Istent? Vagy 
talán valaki mást.

2016. február 28-án a film számos kitünte-
tést követően Oscar-díjban részesült. Nemes 
Jeles László rendező, Röhrig Géza főszerep-
lő és Erdélyi Mátyás operatőr elismerésként 
március 15-én a Kossuth-díjat vehette át. 

Holdasi-Szabó Zsuzsa

A hála Iúnot illette szent lúdai által Róma 
megmentéséért, ezért a Monéta, azaz a figyel-
meztető jelzőt kapta. Magára a római denárius 
érmék reverzjére (hátoldalára) a Iúno Moné-
ta feliratot verték és később jobb híján „mo-
netának” is kezdték nevezni, mivel sok nyelven 
a pénz szó nem létezett. Iúno római istennő, 
a szülés és a házasság istennője, sőt a numen 
kultusz szerint az ő feladatköre volt az erkölcsi 
tisztaság is. És már meg is érkeztünk a központi 
kérdéshez, a pénzhez: A pénz jó vagy gonosz? 

Számos funkciója van a pénznek, tehát a fel-
használás vagy a felhasználó szabja meg sze-
repét, de mégis azt a benyomást kelti, hogy a 
pénz magát „önállósítja“ vagy majdhogy nem 
„megszemélyesül”. Híresek a gazdaság és a 
pénz, a hatalom és a pénz, vagy az  erkölcs és 
a pénz párosai. Minden évszázad másképpen 
szemléli ill. bánik vele és a művészek is ennek 
megfelelően, eltérően ábrázolják: jó, rossz, lát-
ható, láthatatlan, regionális vagy globális.

A pénz és erkölcs

1.
Sokan, főleg a jótékonysági ügyek szószólói 

az Egyesült Államok és az Európai Űrprog-
ram szemére vetik, hogy a távoli égitestekkel 
foglalkoznak, az űrkutatásra milliárdokat 
költenek ahelyett, hogy a pénzt a földi bajok 
orvoslására fordítanák.

Hogy is áll ez a dolog a távcső nagyító vagy 
kicsinyítő felével nézve?

A huszonegyedik század hajnalán hétmil-
liárd ember él a Földön, háromszor annyi, 
mint mondjuk 1934-ben, amikor József Atti-
la azt írhatta, hogy „kétezer millió ember so-
kaságából” emelte ki, szemelte ki szerelmét. 
Nemcsak megháromszorozódtunk egyetlen 
évszázadon belül, hanem velünk együtt a fej-
lődés menete is felgyorsult.

Igaz, hogy egyelőre megtizedeli Afrikát 
az AlDS, és nem tudunk csínján bánni még 
a SARS-sal, vagy madárinf luenzával, de a 
középkorban tömegirtó betegségeket a pes-
tist, himlőt, maláriát, a faláriát már jól féken 
tartjuk.

Igaz, hogy a múlt század két világháborúja 
és harminc kisebb összetűzése több, mint 
százmillió embert elpusztított – és manapság 
százezreket öl meg a „fajtisztogatás”, a terro-
rizmus és az antiterrorizmus, szám szerint az 
emberi veszteség (bár fájdalmas ez az érintet-
tekre és a szeretteikre nézve) csak mérsékel-
ten fékezi a túlnépesedés expresszvonatát.

Az emberiség jelenlegi mumusai közül 
hármat említenők: az ökológia rombolását, 
mely hosszú lejáratban a Föld lakhatóságát 
veszélyezteti, a hidrogénbomba felelőtlen 
felhasználását, mely beláthatatlan pusztu-
lást eredményezhet, és egy óriásmeteor, vagy 
eleddig ismeretlen üstökös ütközését boly-
gónkkal, melynek katasztrofális körülményei 
kiszámíthatatlanok. 

Ám nézzük a kisember álláspontját, hisz 
szavazatainak többsége dönti el, hogy Ameri-
kában a következő elnök ki lesz, s vele együtt 
az irányelv mi lesz. Az amerikai nyárs polgár 
autót vezet, olcsó benzint használ, és feltehe-
tően arra szavaz, aki a sok és olcsó olajat biz-
tosítja számára.

2.
Az európai kisembert nem döntően érdek-

li az atomrobbanás. El sem tudja képzelni azt 
Párizs vagy Budapest fölött. Ha pedig mond-
juk Kínában, vagy Indiában, esetleg Pakisz-
tánban robbanna a bomba? Szomorú lenne...

Az emberiség valós vagy képzelt vérvesz-
teségeit bőven pótolhatná a lombikban való 
megtermékenyítés vagy éppenséggel a kló-
nozás. A huszonkettedik század egyedei már 
a szaporodás folyamatában nélkülözhetik a 
férfinem szerepét.

Az életfa bármelyik ágának, gallyának, 
rügyének törekvése, hogy utódokat hozzon 
létre, s így tudatosan, vagy tudatlanul fenn-
tartsa a fajt. Rövid távon az emberi faj nem ki-
halásra, hanem túlnépesedésre van kárhoztat-
va. Hosszú távon a túlnépesedés a mindenkori 
erőforrások föléléséhez vezet, tehát végső so-
ron az emberiség zsákutcába jut. Hacsak nem 
gondolunk az egyetlen hosszú távon remény-
keltőnek látszó védekezésre, az űrutazásra, 
illetve az égitestek meghódítására. Már a je-
lenlegi technológiák képesek lennének a Hold 
lakhatóvá tételére. Aztán jönne a Mars és az 
aszteroidák. Az életet, amely talán a régmúlt-
ban a világmindenségből pottyant ide, csíráz-
tatni kell az univerzum reánk eső és betelepít-
hető sarkában. Így nyerünk, vagy nyernénk 
bizonyára jó pár ezredévet.

Sic itur ad astra.
Kabdebó Tamás

’Sic itur

A „monéta” sikert és haladást jelentett a re-
neszánsz korában, mulandó értéket a barokk-
ban és komoly kritikát fejez ki napjainkban. 
Minden művészeti irányzat foglalkozik vele, 
mind más és más szemszögből. A tárgyila-
gos vagy a társadalmi pszichológiai látásmód 
ugyanúgy része az elemzésnek mint a szim-
bolikus minimalizáló is, kifogyhatatlan a tár. 
Miért? Nem elfogadható a „pénz” tematikája 
csak úgy, véleményt kell nyilvánítani, foglal-
kozni kell vele, naponta hozunk vele össze-
függő döntéseket és követjük önérdekből is 
világkörüli útját. A világgal kereskedő róma-
iak reménykedtek Jupiter feleségében, így rá-
írták az istennő nevét az érmére. De ő is csak 
befolyásolni, nem uralni volt képes az erkölcsi 
tisztaság erejét.     

 „Gutes böses Geld. Eine Bildgeschichte der 
Ökonomie” – kiállítás, Baden-Baden (Német-
ország), Staatliche Kunsthalle, Casino, Stadt-
museum; június 19-ig. 

Vermuth Attila

Megkötve

Ha lehullt egy levél
visszaragasztottam
így megmarad minden
ragasztottan
törések vonala
rácsozó vérerek
szilárdan tündököl
mozdulni
nem lehet

jELEN SZÁMuNK KÉPEI
a több alkalommal kitüntetett Diós Mag-
da humorának szülöttei, aki bár kezdetben 
reklámgrafikusként tevékenykedett, 1995-
től megszűnéséig a jól ismert és közkedvelt 
Ludas Matyi munkatársa volt. Az Egerben 
élő és alkotó karikaturista rajzai a híres 
„Punch” angol szatirikus hetilap olvasóit is 
gyakran szórakoztatják. diós Magda az ál-
talános iskolások 10 kötelező olvasmányát 
gyermekkártya formájában dolgozta fel, de 
illusztrált már számtalan mesekönyvet, iro-
dalmi kiadványt és több helyi lapot is. A XI. 
Magyar Karikatúra Művészeti Fesztivál III. 
díja óta alkotásai rendszeresen szerepelnek 
hazai és nemzetközi kiállításokon.

Botz Domonkos

Nárcisz 
Víztükör fölé
hajlik, nézi önmagát.
Tekintetében
folyamok fodrozódnak,
és kecsesen ring a nád.

Vidd hát 
Ég alatt hálok, 
hátizsák a vánkosom,
évekkel teli.
Míg alszom, vidd mindenem.
Még van időd reggelig.
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A brassói polihisztor, Johannes Honterus 
alakja elevenen él az erdélyi szászok, de első-
sorban a brassói és szebeni közösség kulturá-
lis emlékezetében. Honterus brassói szobra, a 
róla elnevezett utcák, terek, iskolák az iránta 
kifejezett tisztelet gesztusai és egyben emléké-
nek ébren tartó eszközei is.

A hazai szakmai köztudatban elsősorban 
könyvkiadóként, tankönyvek szerkesztője-
ként, nyomdászként, pedagógusként, a hu-
manista oktatás erdélyi megalapozójaként és 
Brassó meg a Barcaság reformátoraként élő 
Honterusnak az Európában talán leginkább 
ismert, legnagyobb forgalmú művére, a Rudi-
menta Cosmographica címűre fordították ed-
dig talán a legkevesebb szakmai figyelmet. 

A gimnáziumi oktatás számára összeállított 
és 1542-ben Brassóban általa kinyomtatott 
Rudimenta, mondhatni az első iskolai encik-
lopédia, igazi sikerkönyv volt: Európa-szerte 
150 év alatt majd, száz részleges vagy teljes ki-
adása volt, hogy utána szinte teljesen feledésbe 
merüljön. Az 1542-es végső változat évtizedes 
munka eredménye volt: korábbi változatai, 
előzményei is mutatják Honterus folyamatos 
tájékozódását az európai tudományosságban. 
Honterus az 1530-as krakkói prózai, illetve 
1541-ben Brassóban kiadott verses, tartalmi-
lag bővített hexameterbe írta át a Rudimenta 
szövegét, amelyet 13 saját metszésű térképpel, 
három, a csillagászati fogalmak megértését 
segítő illusztrációval és Brassó fametszetes cí-
merével is kiegészített.

Két intézmény nevével, a Thomas Șindila-
riu vezette Romániai Német Demokrata Fó-

HoNTEruS Négy NyELvEN
rum brassói fiókszervezete és az Arbeitskreis 
für Siebenbürgische Landeskunde (Heidel-
berg–Szeben), valamint számos rangos szak-
ember bevonásával jelent meg 2015-ben a Ru-
dimenta hasonmás kiadása, német, román és 
magyar nyelvű fordítással és szintén három 
nyelven közölt kísérő tanulmányokkal. A kia-
dás munkálatait Robert Offner, Harald Roth, 
Thomas Șindilariu és Ulrich A. Wien irányí-
tották, a kísérő szaktanulmányokat Ulrich A. 
Wien, Török Zsolt Győző, Robert Offner és 
Heinz Heltmann írták, ezeket Szegedi Edit, 
Balogh F. András, Papp Éva-Mária, Magyar 
Lászó András és Robert Offner fordította, a 
Honterus-bibliográfiát pedig Gernot Nuss-
bächer állította össze. Irodalmi szempontból 
a legnagyobb teljesítménye e kötetnek termé-
szetesen maga a 1366 hexameterben írt latin 
szöveg német, román és magyar fordítása. 
Ennek a szövegnek mindeddig nem volt tel-
jes német vagy magyar nyelvű kiadása, ro-
mán fordítását 1988-ból ismerjük. Az első tel-
jes magyar fordítást itt olvashatjuk, Magyar 
László András átültetésében. A szöveg fordí-
tásait szaktanulmányok vezetik be. 

Honterus első három könyvében a föld-
rajzi ismereteket, az európai régiókat és az 
Európán túli világot térképmellékletekkel 
szemlélteti. Az iskolai oktatásban a szem-
léltetésnek ez a módja egészen új, Honterus 
pedagógiai érzékét bizonyítja. Honterus tér-
képei tulajdonképpen az első világatlasznak 
tekinthetők. Nem csupán a teljes latin szö-
veget, hanem a térképeket, és természetesen 
a könyvhöz kapcsolódó három illusztrációt, 

valamint a kötetzáró Brassó-címert is – igen 
jó minőségben – reprodukálta a hasonmás 
kiadás.

A Rudimenta negyedik könyve a csillagá-
szati és földrajzi ismereteken túli minden-
tudás gyűjteménye. Az embert körülvevő 
világban, az emberi kapcsolatokban való el-
igazodást a tisztségek, a rangok, a hivatalok, 
foglalkozások, a rokonsági kapcsolatok meg-
nevezéseinek beépítésével segíti. A háztartá-
si eszközök, a lakás legfontosabb tárgyai, a 
szárazföldi és vízi járművek, az élelmiszerek 
és italok nevei kerülnek felsorolásra, végül 
pedig az ember betegségei közül sorol fel 131 
különféle kórt. A mű német, román és magyar 
fordításai saját jegyzetanyaggal ellátott hexa-
meterekben adják vissza a latin eredetit. A for-
dításoknak talán legizgalmasabb részei ezek.

Meggyőződésünk, hogy ez a rendkívüli 
vállalkozás feltétlenül hozzájárul az erdélyi 
humanizmus és a korai reformáció szélesebb 
körökben való megismertetéséhez, és fontos 
kiadványa lesz az erdélyi történelem külföldi 
megismertetésének. Az is egészen egyedülálló, 
hogy kivitelezéséhez négy ország – Románia, 
Németország, Magyarország és Ausztria – in-
tézményeit sikerült mozgósítani, munkájukat 
harmonikusan koordinálni.

Johannes Honterus: rudimenta Cosmographica. 
grundzüge der Weltbeschreibung, Corona/Kronstadt, 
1542. 

Ins Deutsche, Rumänische und Ungarische über setzte  
und kommentierte Faksimile-Ausgabe. Hermannstadt–
Bonn, Schiller Verlag, 2015, 366 old.

Luffy Katalin (Kolozsvár)

A Wien Tourismus rövid időn belül a második 
ajándékkötettel lepett meg. Az 1865-2015. 150 Jah-
re Wiener Ringstrasse után, melyről a Bécsi Napló 
2015. november-decemberi számában olvashattak, 
a közelmúltban látványos és tartalmas „útikalauz” 
érkezett Bécsből. Az Auf den Spuren von Prunk&-
Pomp – Unterwegs zu den schönsten Schlössern 
in und um Wien már nem az első könyve Christi-
na Rademachernek,  a korábbi albumait jellemző 
– tartalmi és esztétikai – igényesség e köteten is 
érezhető. Nemcsak a leírások, hanem a saját készí-
tésű fotók is Christina Rademacher kiváló ízléséről 
tanúskodnak. Az pedig különösen elismerésre mél-
tó tudomány-művészet, úgy vezetni az olvasót nagy 
múltú és kevésbé ódon paloták falai között, hogy 
nem fásulunk bele az unalmas adatáradatba, ép-
pen ellenkezőleg: minden bizonnyal csak kevesen 
fogják megállni, hogy ne keressék fel egyik-másik 
színteret. És már idegenvezetőre sem lesz szükség…

Hogy Bécs gyönyörű város – köztudott. Azonban 
meglepő lehet – vagy talán kevésbé él a köztudat-
ban –, hogy külső kerületei és környéke is pompá-
zatos épületeket és szemet-lelket gyönyörködtető 
természeti csodákat rejtenek. Nem is hinnénk, 
hogy sokszor az egy-egy kastélyhoz vezető út leg-
alább olyan izgalmas, mint maga az úti cél. Kiváló 
példa erre a Pilgramgassetól a Belvedere Palotáig 
vezető, mesékkel, mondákkal, mítoszokkal, hiedel-
mekkel, szimbólumokkal, intrikákkal, drámákkal 
kikövezett út vagy a Heiligenstadtban megbúvó 
Setagaya-park, mely egy csodás japán meditációs 
„oázis”. A kastélyok sokféle hangulatot árasztanak 
attól függően, mikor-milyen céllal építtették őket, 
illetve hogyan alakult sorsuk. Mást érzünk egy 
épületben, mely a közelmúltban börtön volt, mint a 
Hofmannstahl kastélyban, ahol a híres író családja 
egykori „virtsaftjainak” emlékei a mai napig idézik 
a múltat – így például a Hofmannstahl gyerekek 
keze nyomát csodás bútorokon különböző tintafol-
tok és karcolások formájában. És az sem mindenna-
pos történet, hol aludt Napóleon állítólag egyfolytá-
ban 36 órát – egy híres csata után. Az is előfordult 
persze, hogy egy kastély teljesen eltűnt a föld színé-
ről – például a háború alatt bombatámadás követ-
keztében –, és napjainkban – szerencsés esetben 
– templom áll a helyén.  Számunkra különösen je-
lentős a magyar történelemben is ismert Eckartsau, 
ahol IV. Károly lemondott. Christina Rademacher 
kiváló kísérőnk – és remek mesélő. Figyelme min-
denre kiterjed az általa kínált 14 túrán. Így arra is 
van gondja, hol pihenhetünk meg két látnivaló kö-
zött – amire szükség is lesz, hiszen e túrák többsége 
igen megerőltető, van, amelyik több mint 40 km-t 
ölel fel. Hangulatosabbnál hangulatosabb kávéhá-
zakat, éttermeket, kiskocsmákat, „Gasthofokat”, 
„Heurigékat”, „Stüberleket”, „Ristorantékat” ajánl, 
vagy akár „Teichbuffet”-t és a Wilhelminenstras-
se híres Villa Auroráját, miközben az utunkba eső 
fontosabb nevezetességekről sem feledkezik meg 

néhány szót szólni. Örömmel fedeztem fel a kíná-
latban a Gersthofer Strasse 140 szám alatt található 
magyar éttermet, a Piroschkát… Hogy is hívhatnák 
másképp…?! Nincs Bécs Piroschka nélkül! Persze 
csakis sch-val…

 Klasszikus ismertetés helyett ezúttal virtuális 
sétákra invitálom Önöket – fejtörő formájában 
–, a legismertebb kastélyok helyett, mint példá-
ul Schönbrunn vagy a Belvedere olyan kincseket 
ajánlva figyelmükbe, melyek felkeresése a valódi 
felfedezés örömét kínálja. A megfejtés Önökre vár! 

1. Erre a kastélyra könnyen rátalálhatnak, mivel 
Bécs egyetlen „Wasserschloss”-a, mely arról is hí-
res, hogy 1896-ban vadászházában született a ne-
ves író, Heimito von Doderer. Doderer apját bízták 
meg ugyanis a közeli Wien-folyó szabályozásával is, 
ezért bérelte a kastély vadászházát. A kastélyt – ko-
rábbi uráról – Hadersdorf kastélyként is ismerik. 
Az itteni temető – a nagyhírű törökverő művészi 
kivitelezésű szarkofágjával – legalább olyan híres – 
ha nem híresebb –, mint maga a kastély. Egykoron 
e síremlék egy kellemes hangulatú, korabeli ízlés 
szerint kialakított és gondozott kert ékessége volt, 
ma erdő öleli körül. Az 1960-as években az épületet 
renoválták, és luxusszállóvá alakították. Vendégei 
között találjuk például a neves színészt, Curd Jür-
genst is. 

2. E villa története pont olyan zivataros, mint 
amilyen a 20. század volt. Bécs 14. kerületében, 
Hütteldorfban járunk, egy olyan, a biedermeier 
kései korszakában épült villában, ahol a Habs-
burg-éra igen sajátos formában élt tovább. A villát 
ugyanis egykori úrnője, Rudolf trónörökös lánya, 
Elisabeth Marie és az ő különös házasságai teszik 
egyedivé. A hercegnő  már az első férjét, Otto Für-
st Windischgraetzet is nagyapja, Ferenc József aka-
rata ellenére  választotta. E házasságot azonban 
konfliktusok terhelték – egyebek mellett a férj hűt-
lensége–, melynek következtében Elisabeth élete a 
Habsburg ősöket minden bizonnyal holtukban is 
megbotránkoztató fordulatot vett. 1948-ban hoz-
záment ugyanis Leopold Petznekhez, akitől igen 
távol állt a monarchikus meggyőződés – lévén el-
kötelezett szociáldemokrata. Hogy Petznek világ-
nézete feleségére is hatott, azt bizonyítja a „Vörös 
Hercegnő” titulus is, mellyel Rudolf lányát illették. 
Az 1963-ban elhunyt Elisabeth síremléke sem „her-
cegnői” – sőt szerényebb már nem is lehetne. Kíván-
sága szerint a villától csupán néhány száz méterre, 
a hütteldorfi temetőben, családja – férje és két fia 
– mellett helyezték végső nyugalomra. A síremlé-
ken sem név, sem dátum nem olvasható, csupán egy 
kőkereszt, hangabokor, mécsesek, virágtartó emlé-
keztetnek a „Vörös Hercegnőre” – Rudolf trónörö-
kös lányára... Míg születésekor, 1883-ban, Monar-
chia-szerte katonai parádé kíséretében, ágyútűzzel 
ünnepelték világra jöttét, addig földi létből való tá-
vozása csendesebb már nem is lehetett volna. A két 
Elisabeth – Rudolf lánya, a magyarok által szere-

tettel „Erzsikének” nevezett hercegnő, és a népsze-
rű, sokak által istenített Sisi – ennél különbözőbb 
már nem is lehetett volna. Bár lázadó természetük 
mindkettejük sorsát befolyásolta…

3. Ha már Sisit említettük, emlékezzünk meg egy 
csodálatos parkban tündöklő villájáról is. E sorok 
írójának egyik legkedvesebb itteni emléke – sok év-
vel ezelőtt, 1998-ban – az volt, amikor a vadasparkon 
átvezető úton egy magyar csacsi vontatta szekéren 
utazhatott… Vagy inkább zötykölődhetett...

A villa annak is ékes bizonyítéka, miként próbál-
ta meg Ferenc József minden eszközzel – nagyvo-
nalú gesztussal – „imádott” Sisijét Bécsben tartani. 
Azonban még Titániának és Pucknak sem sikerült a 
császárnét hosszabb időre „idekötni”. Az álmok kas-
télyának is nevezett villa ugyanis Ferenc József leg-
nemesebb szándéka ellenére is „nyomasztóan szép” 
volt – amint azt Sisi kedvenc lánya, Mária Valéria 
Naplójában megjegyezte. És ezen a historizmus 
bécsi nagymesterének, Hans Makartnak alkotásai 
sem enyhíthettek. 

Nemcsak a kastély, de a park is varázslatos han-
gulatot áraszt, felidézve azt a mesebeli világot, 
melybe Sisi menekült. Az állatkert miatt (is) erre a 
túrára gyerekeket is bátran vihetünk, mindenki ga-
rantáltan megtalálja a maga szórakozását. És min-
den bizonnyal sokak számára vonzó lehet, hogy a 
villa éttermében vadhúsból készült specialitásokat 
is kóstolhatunk, például vaddisznó gombócot…

4. Aki ehhez a kastélyhoz látogat, azt egészen 
biztosan megcsapja a Bécsi Erdő szele – szebb lenne 
persze úgy írni, hogy megérinti a Bécsi Erdő felől 
fújdogáló szellő, de amint azt tapasztalhatjuk Bécs 
szerte, az első verzió áll közelebb a valósághoz… 
A kastélyból varázslatos bécsi panorámában gyö-
nyörködhetünk, sőt, egyesek szerint a legszebben… 
E helyen korábban Gallitzin herceg nyári „kasté-
lyocskája” állt, jelenleg előkelő hotel – gyönyörű 
környezetben. A kastély díszterme egykori úrnője, 
Wilhelmine hercegnő nevét viseli. Az 1820-ban szü-
letett Wilhelmine nagy tiszteletnek örvendett Bécs-
ben, a szegények jótevőjét a „Wilhelminenberg-an-
gyalaként” is emlegették. Ő teremtette meg például 
a Wilhelminenspital anyagi hátterét is. Mára sajnos 
a kastély korabeli bútorai és festményei eltűntek, 
csupán a könyvtár fából készült könyvállványai 
és kőből megmunkált mellszobrai idézik a neoem-
pire múltat. A kastélyban a két világháború idején 
hadikórházat rendeztek be, a köztes években pedig 
gyermekotthonnak, illetve a Wiener Sängerkna-
bennek adott helyet. A kastélyt a botrányok sem 
kerülték el, a második világháború után ugyanis is-
mét gyermekotthonként működött, melyet jól lehet 
1977-ben bezártak, de később címlaphír lett belőle: 
egykori lakók állítása szerint ugyanis – amit a vizs-
gálóbizottság is megerősített – a gyerekekkel szem-
ben súlyos visszaélések, bántalmazások történtek a 
falai között. Érdemes a kastélytól csupán pár perc-
nyi sétára található klasszicista stílusú kerektemp-
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lomot, illetve fák és bokrok árnyékában megbúvó 
mauzóleumot is felkeresni, ahol Wilhelmine is vég-
ső nyugalomra lelt.

5. Következő úti célunknak magyar vonatkozá-
sai is vannak. II. Ottokár Přemysl a 13. században 
építtette a városfalakat – a magyarok elleni véde-
lemül... Ottokár IV. Béla seregeit is legyőzte, majd a 
béke megpecsételéseként feleségül vette a magyar 
király unokáját, Kunigundát. Kunigundát a kastély 
első emeleti kiállításán az ide látogatók meg is cso-
dálhatják. A keresett kastélynak Ottokár komoly 
szerepet szánt: egy jövőbeni nagy birodalom cent-
rumaként szerette volna látni. Víziója azonban nem 
vált valóra, hiszen ezt a szerepet Bécs kapta, ahol 
Ottokár a Hofburg társalapítója lett. A kastély 1621-
től a magyar Pálffy család otthona volt. 1640-ben 
IV. Pálffy Pál az egykori várból vízikastélyt építte-
tett, majd 80 évvel később VIII. Pálffy Miklós „ba-
rokkosíttatta” az épületet, melyet kedvelt vadász-
kastélyaként tartottak számon. Mária Terézia is 
vendégeskedett itt férjével, de fia, II. József is meg-
fordult itt. Ma a kisváros gólyakolóniájáról is híres. 

Christina Rademacher: Auf den Spuren von Prunk&-
Pomp – Unterwegs zu den schönsten Schlössern in und 
um Wien. Pichler Verlag, Wien-Graz-Klagenfurt, 2015, 
189 oldal
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