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Csanády György alapos meggondolásból 
kérte Csaba királyfi segítségét népe számára: 
a csillagösvényről lényegesen tágabb a látókör 
mint a Föld akármelyik síkságáról vagy akár-
csak hegycsúcsáról. Aki a magyarság jövőjén 
gondolkozik vagy pláne, aki hivatott a népe 
jövőjéről gondoskodni, jól teszi, ha többet vesz 
szemügyre, mint csupán  azt, ami a budai vár-
hegyről vagy akár a Hargita tetejéről látható. 
Csanády György Erdély elvesztése utáni fohá-
sza most, a trianoni döntés századik évfordu-
lóján,  különösen aktuális figyelmeztetés, hogy 
a magyar érdekek érvényesítéséhez a körülötte 
élő népek  érdekeinek tekintetbevétele is szük-
séges, az egyes nemzeti érdekek egybevetését 
igényli  és egyedül, sőt kizárólag határtalan 
körültekintéssel sikerülhet.

Száz évvel Trianon után a nemzeti érdekek 
súlya sehol a világon nem lett kisebb,  sőt né-
hány helyen belátták, hogy az egyéni érdek 
sikere a közös érdek  gyümölcse.  Az Egyesült 
Királyság kivonulása az Európai Unióból a 
nemzeti érdek olyan értelmezése, mely a kö-
zös érdeket semmibe veszi.  Johnson brit kor-
mányfő úgy gondolja,  hogy birodalma majd 
felvirágzik visszanyert önállósága által. És mit 
kénytelen csinálni: társakat keresni. Nagy a 
választék: Egyesült Államok, Kínai Népköz-
társaság, India, Oroszország. Ezekhez képest 
Nagy-Britannia igen kicsi, és hiába hivatkozik 
egyenjogúságra, Trump mégis ragaszkodni fog 
Amerika elsőbbségéhez és Putyin, aki a má-
sodrangúságtól fél, nem fog egy harmadrangú 
állammal társulni.  Johnsonnak még szeren-
cséje lesz, ha Kína nem köti be selyemút-há-
lózatába. Az is illúzió, hogy az egyelőre még 
nem bomladozó Egyesült Királyság ezentúl 
szilárdabb egyenrangúságban tárgyal az EU-
val,  mint amikor annak egyenjogú tagja volt. 
Mert a jogban mellőzni lehet a nagyságkülönb-
ségeket, a rangsorban viszont mindig az érvé-
nyesül, hogy kinek van 450 millió és kinek  
65 millió lakója. Az EU viszont tisztességesen 
fog bánni a volt tagjával – megfontolva azt, 
hogy egy  szép napon London megint kérni 
fogja a felvételét.

Brüsszelnek azonban nincs lehetősége be-
leszólni abba, hogy az Unión belül hogyan 
alakul a viszony Franciaország és Németor-
szág között. De Gaulle ölelése Adenauerrel 
nem két idős ember rokonszenvéből, hanem 
két minden leckén keresztülment politikus 

Nemzeti érdekek és európai aráNyok
stratégiai víziójából fakadt. Franciaország meg 
akarta előzni azt a lehetőséget, hogy Német-
ország a hozzá történelmileg közelebb álló 
Egyesült Királysággal építsen ki elsőbbren-
dű viszonyt, mihelyt London a felvételét kéri 
az európai szervezetekbe.  Adenauer pedig a 
Rajna menti szomszédos jóviszonyt nagyobbra 
értékelte, mint a kapcsolatot a bár hasonlelkű, 
de elszigetelődésre hajlamos angol-szászokkal. 

Mi lesz a francia-német barátságnak a sorsa, 
ha mindkét országnak nem kell a britek jelen-
létével számolni? Furcsa volna, ha érintetlen 
maradna Németország elsőbbsége az egyen-
lők között; kevésbé volna meglepő, ha Párizs 
kiemelné, hogy az atomfegyverrel és bizton-
sági tanácsi vétójoggal rendelkező állam az 
Európai Unió vezetésére hivatott. Egy előnye 
viszont van Németországnak a francia alkot-
mányos renddel szemben: az egyes francia el-
nökök legfeljebb tíz évig tudják meghatározni 
a politika irányvonalát, a német kancellár vi-
szont lényegesen hosszabb ideig. Ezért volt il-
letve van Adenauernak, Kohlnak és Merkelnek  
olyan nagy súlya Európában és a világon. De a 
német nemzet történelmi terheit ők sem tud-
ták „levetkőzni”. Az ezredfordulón Schröder 
kancellár égisze alatt német politikai fantasz-
ták erre törekedtek. Merkelnek viszont a gö-
rög válság alaposan késleltetett megoldásánál 
be kellett látnia, hogy Németország szerepe a 
külfölddel szemben csak a mindenkori támo-
gatás, nem pedig a politikai mérce elrendelése 
lehet. Még fel nem dolgozott tragikus  tapasz-
talat, hogy a németek vélt példás viselkedése 
a Willkommenskultur esetében hozzájárult a 
britek ijedelméhez és félelmükhöz Európával 
szemben. Ez meg fogja határozni Németország 
további szerepét és politikáját Európában, akár 
mit is gondol – akármilyen arányban – a né-
met nyilvánosság, illetve a választó nép. Mivel 
azonban Berlin nem folytathat „nemzeti poli-
tikát”, ezért a kormány és a hangadó médiák 
világ-, legalább is Európa-szerte el fogják ítélni 
azokat, akik  nemzeti érdekeket hangoztatnak. 

*
Hogy érdemes-e az európaiak közösségében a 

saját nemzeti érdekeket kiemelni, az az egyé-
ni politikai stílusnak, az illető nép lelkületé-
nek és a siker valószínűségének a kérdése.  A 
Brexit után azonban senki sem fog egyelőre 
odáig menni, hogy az EU-ból való kilépést 
nyilvánítsa nemzeti érdeknek. Hiába jelenti 

ki valamilyen állítólag populista vagy népi-
es Európa-parlamenti tag, hogy nincs olyan 
probléma, melyet a nemzetállamok (Natio-
nalstaaten) nem tudnának megoldani. Ezek 
szerint a világnak kétszáz év óta probléma- és 
konfliktusmentesnek kellene lennie. Mivel ez 
nem így van, – és ehhez nem fér kétség -,  ér-
demes olyan módszereken gondolkozni, amik 
nagyobb valószínűséggel oldják meg a fenn-
álló problémákat és feladatokat.  Észrevehető, 
hogy Orbán Viktor miniszterelnök öntudatos 
kijelentése óta, miszerint Közép-Európa Euró-
pa jövője (l. Bécsi Napló 2019. decemberi sz-) 
a Visegrádi Négyek bővülésre törekszenek. 
Temesváron december 14-én talán még túl 
könnyelműen beszélt arról, hogy a szomszé-
dos országokkal együtt – Romániát beleértve 
– „új Közép-Európa” felépítésére törekedje-
nek. Ilyen egyszerűen azonban nem megy, 
nem csak történelmi, hanem aktuális okokból 
sem. Klaus Iohannis román elnök, akit idén 
az aacheni Károly-díjjal  tüntetnek ki, ami a 
legjelentősebb német és a legtekintélyesebb 
Európa-politikai díj,  csak akkor fog Orbán 
Viktorral egyetérteni, ha a magyar kormányfő 
„európabarátibb” lesz.

A Fidesz elnöke retorikát változtatott, álla-
pította meg a napokban a Frankfurter Allge-
meine Zeitung. Orbán január 17-én meglepő 
módon méltatta az új osztrák kormányt. Már 
nem azért keresi vele a jó kapcsolatot, mert 
a kormányszövetség egyik tagja EU-ellenes, 
mint az a Szabad Párt esetében volt, hanem 
azért, mert Kurz kancellár a zöld partneré-
vel „a világ előtt álló két nagy kihívásra, a 
migrációra és a klímaváltozásra reflektál”. 
Orbán  saját egyéniségéből és tapasztalatából 
két tényezővel kezd számolni, amikor Kurzra 
tekint: a földteke legfiatalabb demokratikus 
kormányfője még legalább olyan sokáig lesz 
politikai tényező, mint ő maga 1998 óta – és 
addig nem fog változtatni politikai irányvo-
nalán, amíg ezzel hatalmon maradhat vagy 
a hatalmat visszanyerheti. Ehhez kell Or-
bánnak igazodni, ha Ausztriát meg akarja 
nyerni a Közép-Európa tervéhez. A magyar 
kormánypárt elnöke keresi a hidat. Meg-
könnyebbülve könyveli el, hogy az Európai 
Néppártok szövetségében – habár „pillanat-
nyilag” - „a francia, spanyol és olasz tagpár-
tok meggyőzték a Fideszt, hogy maradjon a 
blokkban”. A b-megoldásos elképzelése, hogy 

valamilyen európai keresztény-demokrata 
mozgalmat alapítson, igen kockázatos, ha 
nem talál közismert és tekintélyes  keresz-
tény-demokrata, hanem csak Európával szem-
ben gyanakvó társakat. Ilyen társaságban bár 
tovább élvezné az EU-tagság előnyeit úgy, 
mint minden más tagország, de országán kí-
vüli célokat nem tudna előbbre vinni. Orbán 
nagy sikernek nevezte, hogy az új magyar 
EU-biztos, Várhelyi Olivér, az Unió bővíté-
sében illetékes. De ettől senki sem várhat el 
előnyt a magyar nemzet számára. Sem egy  
biztos, sem egy tagállam nem tudja egyedül 
előre vinni például Szerbia vagy Ukrajna fel-
vételét az EU-ba csak azért, hogy az ott élő 
magyar kisebbség is végre EU-polgárságot 
élvezzen. Csak ha a magyar kormányfő mi-
nél több baráti kapcsolatot képes szerezni 
az EU-tagállamaiban, tud kedvező eredmé-
nyeket elérni Magyarország határain kívül. 
Harmadik országokkal ápolt barátságok segít-
ségével viszont nem tud nyomást gyakorolni 
Brüsszelre és az Európai Tanácsra. 

Orbán Viktor ez évi legnehezebb beszé-
de egyaránt nemzeti és európai jelentőségű 
lesz. A trianoni  békeszerződés századik év-
fordulóján a pozitív kilátás abban áll, hogy az 
EU-tagság és az európai országok egyesülése 
lehetővé teszi, sőt, elősegíti a magyar nemzet 
összetartását. Ha nem létezne már az EU, a 
magyar politika zseniális húzása lenne, ha 
azt kitalálná.         

  georg paul Hefty

Közép-Európa szerepe az 1970-es években 
valójában nem volt más, mint Európa közös 
jellegének megőrzése. Konrád György ezt az 
elme meta-szintjének nevezte, de ebben az ér-
telemben nem politikai koncepció volt, hanem 
a kontinens összetartozásának emlékezete. 
Kihasználták a vasfüggöny rozsdás nyílása-
it, innen ered a kulturális élet ereje, amely 
már a vasfüggöny lehullása előtt megvolt. 
Az európai integrációs folyamat, valamint a 
globalizáció más feltételeket teremtett Euró-
pának, amelyekkel ma kell szembenéznünk. 
Közép-Európa fontos történelmi emlék, mely-
ből megtudhatjuk, hogy mi volt jó és mi volt 
rossz a múltban, és mit kell tenni a kontinens 
közepén a stabilitás és a béke érdekében. Az 
1918 óta eltelt több mint 100 év „ünneplése” 
jó alkalom lenne arra, hogy ebben segítsen.

Milyen változások befolyásolják Európát? 
A teljességre való törekvés nélkül szeretnék 
megemlíteni néhány olyan pontot, amelyek 
véleményem szerint nagy jelentőséggel bírnak.

Európai elválasztó vonalak: A szomszéd-
ságunkban bekövetkező változás azt jelenti, 
hogy a valódi és állítólagos elválasztó vonalak-
kal kell foglalkoznunk. Gondolok itt például a 
régi, gyakran próbára tett válaszvonalra Róma 
és Bizánc között, egyrészről a katolikusok és 
a protestánsok, másrészről az ortodoxia, de a 
nyugat és a kelet, valamint természetesen a 
szegények és a gazdagok közöttire.

Manapság hajlamosak vagyunk mélyíteni 
az ilyen elválasztó vonalakat. Egy stratégia 
ennek leküzdésére szabad szemmel nem lát-
ható, az iszlámmal kapcsolatos problémák 
Közép-Európában is jelen vannak.

Van neonacionalizmus? Erről gyakran esik 
szó, amikor az ember az átalakuló országok 
egyes tendenciáira gondol.

Úgy gondolom, hogy az értékelés nem kor-
rekt, mivel Nyugat-Európa sem tudott megbir-
kózni számos olyan problémával, mint például 
a Baszkföld, Észak-Írország és mások. Dél-Ti-
rolt a mérleg pozitív oldalára tehetjük, de két-
ségtelenül van egy folyamatos irányzat, még-
pedig populizmussal erősíteni a problémákat. 
Ez magába foglalja az elvándorlás kérdését 
éppúgy, mint az állampolgárság politikáját. 
Keleti szomszédságunkban azonban ez nem 
neonacionalizmus, hanem a régi problémák 
megléte, amelyeket korábban nem oldottak 
meg, és ezek a kommunizmus fagyasztójába 
kerültek. Itt tanulhat az ember a „régi” Kö-
zép-Európától.

Közép-Európa orientációja 1989 óta meg-
változott. Ismét lehetségessé vált több közös 
ügy, bár még nem fejlődött ki olyan mérték-
ben, ahogy ez kívánatos lenne. Érdekes lenne, 
a kontinens közepén lévő kisebb államoknak 
nem egy csoportot alkotni, hanem a megfo-
galmazott közös érdekeket keresztülvinni. 
Ellenkező a helyzet: nemcsak az előítélete-
inket, hanem a konfliktusokat is; és emiatt a 
gyakoribb határellenőrzést és elszigeteltséget 
pártfogoljuk.

Aki a politikától várja, hogy elvégezze 
ezeket a feladatokat, túlbecsüli azt. Egyike 
a demokrácia megkérdőjelezhető tulajdon-
ságainak, hogy a politikusokat megérthető 
szereplőként határozza meg, mivel mindig 
vannak választások és mindig a többséget 

dr. erHard busek

 Hol van ma közép-európa? Akármilyen hosszan is elgondolkozik az 
ember, akárhány kommentárt is elolvas, akár-
hol helyezkedik is el a politikai táborok között, 
nem jut közelebb az Ausztriát foglalkoztató 
legfontosabb kérdéshez: Merre tart az új ko-
alíciós kormány az Osztrák Néppárt (ÖVP) 
konzervatív oldalán álló Sebastian Kurz kan-
cellársága alatt, aki egy pár hónapon belül 
lecserélte koalíciós partnerét? A szélsőjobb, 
kék színnel asszociált Szabadságpárt (FPÖ) 
helyett, amely belebukott Hans-Christian Stra-
che alkancellár ibizai botrányába, most zöldek 
egészítik ki a feketéről türkízre váltó Kurz csa-
patát. A 33 éves kancellár „junior”-partnere 
az 58. születésnapja után járó Werner Kogler.

Nem csak Magyarországon kérdőjelezik meg 
ennek a koalíciónak a túlélési kilátásait. „Az 
ÖVP ugyanis nem hajlandó engedni szigorú 
bevándorláspolitikájából, s kitart a politikai 
iszlám elleni harc mellett is” – írta a „hvg”. 
És így folytatta: „A zöldek nem lehetnek tel-
jesen elégedettek a koalíciós szerződéssel, hi-
szen csak annyit sikerült elérniük, hogy az új 
Kurz-kabinet növelni fogja a repülésre kive-
tett adókat és bővíteni fogja a vasúthálózatot, 
ám az ÖVP nem egyezett bele az adórendszer 
zöldek által követelt teljes átalakításába”. Más-
részt együtt ígérték meg, hogy kölcsönösen 
engedni akarják egymás „különútját”, a mig-
rációt és az adócsökkentést Kurznak, a kör-
nyezet védelmét és az államgépezet nagyobb 
átláthatóságát Koglernek.

A Néppárt tíz minisztert és egy államtitkárt 
ad, a zöldeknek négy tárca jutott. A választá-
sokig és a koalíciós tárgyalások alatt kormány-
zó, Brigitte Bierlein alkotmánybírónő vezette 
csapatból megmaradt Alexander Schallenberg 

külügyminiszter, aki az európai ügyeket át-
adni kényszerült a kancellári hivatalnak. A 
Néppártté a pénzügy, a belügy, a gazdasági, 
az oktatási és a mezőgazdasági tárca. Kogler 
alkancellári hivatalához tartozik a sport, a 
közigazgatás irányítása és a kultúra. A zöldek 
az igazságügy, az egészségügy és a szociális 
tárca mellett egy szupertárcát „nyertek”, ame-
lyet Leonore Gewessler vezet, a Global 2000 
környezetvédő szervezet volt elnöke. Az ő fel-
adata, hogy a gazdaság és a környezet érdekeit 
egybehangolja. Gewessler ezért nem csak a 
környezetvédelmet irányítja, hanem a köz-
lekedést, az infrastruktúrát meg az energia-
szektort is. Az új kormánykoalíció célja, hogy 
Ausztria úttörő szerepet töltsön be Európában, 
nem utolsósorban az éghajlatváltozás terén: 
a kormánykoalíciós megállapodás értelmé-
ben az ország elkötelezte magát amellett, hogy 
2040-re klímasemlegessé válik. 

A miniszteri tárcák elosztása megfelel az 
új Nemzeti Tanács (Nationalrat) erőviszonya-
inak, ahol a Néppártot 71, a zöldeket 26 képvi-
selői mandátum illeti meg. Együtt a 183 szék 
közül 97-et foglalnak el. Az ellenzékben 40 
képviselő a Szociáldemokrat Párthoz (SPÖ), 
28 a Szabadságpárthoz (FPÖ), 15 a Neos nevü 
liberális párthoz tartozik. Hárman kiléptek az 
FPÖ-ből és rá akarják bírni Strache-t, hogy 
térjen vissza a politikába.

Ami a koalíciós kormány jövőjét illeti, azt 
talán a legélesebben Földvári Zsuzsa, az ellen-
zéki „Népszava” bécsi tudósítója kérdőjelezte 
meg: „A kísérlettel felérő tevékenységet egész 
Európa figyeli”. Ugyanis a Kurz által irányított 
ÖVP „nem egyszerűen konzervatív, de előző 

Osztrák ősbemutató Európának

Bari Károly: Úton
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Határok nélkül

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

Bécsi Napló 2019/2. számában közzétett 109.889,63 euró 2019. július 25-ig az alábbi hozzájárulásokkal növekedett:

A támogatások eddig befolyt teljes összege 114.923,63 euró. 
Hálás köszönet mindazoknak, akik támogatásukkal lehetővé teszik a Bécsi Magyar Otthon fenntartását, amely  
a legkülönbözőbb rendezvények, társas összejövetelek mellett a Bécsi Magyar Iskolának is otthonul szolgál. 
 Mag. Hollós József elnök	 Dr. Seidler Andrea főtitkár Tánczos Zoltán pénztáros

A	Bécsi	Napló	2019/5.	számához	mellékelt	kérdőívet	
106-an	töltötték	ki	és	juttatták	el	postán,	faxon,	ill.	e-mai-
len	szerkesztőségünkbe.	Legutoljára	2014-ben	kérdeztük	
olvasóinkat,	ennek	az	eredményeit	zárójelben	közöljük.	
A	legfiatalabb	kitöltő	41	(24)	a	legidősebb	90	(94)	éves.		
A	válaszolók	kora	az	alábbiakban	oszlik	meg:	30–50	
közötti	korosztály	2%,	50–70	közötti	korosztály	33%,	
a	70	év	felettiek	62%.	6	évvel	ezelőtt	a	30–60	közötti	
korosztály	21,1%-ot,	a	61	év	fö-
lötti	válaszolók	74,9	%-ot	képez-
tek.	A	válaszadók	9,8	%-a	(10,4%)	
érettségivel	rendelkezik,	83,5	%	
egyetemet	végzett	(77,2 %).	A	
válaszadók	68,3%-a	(67%)	férfi,	
31,7%-a	(33%)	nő.	Ország-lakó-
hely:	Ausztria:	37,5%	(35,7%),	Ma-
gyarország:		29,2%	(8,8%),	más	
ország:	33,3%	(55,5%).

A	 válaszoló	 olvasók	 14%-a	
(9,9%)	a	kezdetektől.	15,6%-a	31-
36	éve,	15,6%-a	26–30	éve,	16,6%-
a	21–25	éve,	12,5%-a	16–20	éve	
11,4%-a	11–15	éve,	16,6%-a	6–10	éve,	11,4%-a	0–5	éve	
ismeri	a	Bécsi	Naplót.	91,7%	(75,4%)	minden	kiadást,	
7,2%	(16,4%)	gyakran	1%	(5,3%)	ritkán	olvassa.	A	villany-
postával	való	terjesztéssel	kapcsolatban	nem	olvasható	
ki	egyértelmű	elutasítás	vagy	támogatás,	de	pozitív,	igaz	
ellenzői	hangnemek	is	akadtak.	80,2%	(93,6%)	szük-
ségesnek,	14,5%	(5,3%)	részben	szükségesnek	tartja	a	
Bécsi	Napló	kiadását.	

Arra	vonatkozóan,	hogy	a	lap	kizárólag	az	ausztri-
ai	magyarok	egyesületi	tájékoztatását	lássa	el	13,2%	
(12,8%)	igennel,	80,7%	(75%)	nemmel	válaszolt,	6%	
(11,6%)	nem	nyilvánította	ki	véleményét.	Tudósítson-e	
a	lap	általános,	a	magyarság	egészét	érintő	kérdésekről,	
92,7%	(94,8%)	igennel	válaszolt,	3%-nak	(3,5%) nem	
volt	véleménye.	93,6%	igennel	válaszolt	arra,	hogy	a	lap	
foglalkozzon-e	általános	közéleti,	politikai-világnézeti,	
kulturális,	gazdasági	kérdésekkel	is.	A	közlésre	kerülő	
anyag	20%-a	legyen	egyesületi,	40–40%	közéleti,	ill.	
irodalmi,	művészeti,	tudományos	jellegű.

Politikai-világnézeti	szempontból	68%	(69,8%)	ki-

egyensúlyozottnak,	3,2%	(4,1%)	túlságosan	jobbolda-
linak,	1,6%	(2,3%)	túlságosan	baloldalinak	tartja	a	lap	
irányultságát,	mindamellett	25,6%	(16,9%)	kimértnek,	
1,6%	(3,5%) egyenetlennek	minősíti	a	vonalvezetését.
89,6%	(77,9%)	színvonalas,	10,3%	(21,5%)	közepes	be-
sorolással	illeti	a	minőségét.

Az	egyes	írások	hangneme	77,1%-ban	(62,2%)	válasz-
tékos,	33,6%-ban	(34,3%)	elfogadható.	A	szerkesztés	

(tördelés)	a	válaszolók	vélemé-
nye	szerint	88,5%-ban	(79,1%)	
áttekinthető,	11,4%-ban	(15,1%)	
elfogadható.

Fontosak	az	egyes	válaszokhoz	
fűzött	vélemények,	megjegyzések,	
javaslatok.	Ezek	a	következőkép-
pen	foglalhatók	össze:

Leggyakoribb kritikus észre-
vételek:

A	cikkek	színvonala	változó,	
vannak	kiváló	cikkek	és	kevés-
bé	jók;

legyen	több	írás	külföldi,	ten-
gerentúli	magyar	szervezetekről;

az	egyes	cikkek	–	folytatás	nélkül	–	egyazon	oldalon	
kerüljenek	közlésre.

Leggyakoribb pozitív vélemények:
Köszönet	és	elismerés	Deák	Ernőnek	és	a	szerkesz-

tőség	minden	tagjának	áldozatos	kitartó	munkájáért;
összmagyarság	híreit	közli;
régi,	nagy	hagyományokkal	rendelkező	európai	lap.
Örömteli,	hogy	a	válaszadó	olvasók	nagy	része	tovább-

ra	is	szükségesnek	tartja	a	Bécsi	Napló	kiadását.	Az	előző	
közvéleménykutatással	összehasonlítva	12%-kal	nőtt	az	
olyan	válaszadók	aránya,	akik	a	lapot	színvonalasnak	
ítélik.	Az	írások	hangnemével	kapcsolatban	15%-kal	
nőtt	az	elégedettség	a	választékos	értékelés	irányába.	
A	lap	tartalmával	kapcsolatban	pedig	megmaradtak	
ugyanazok	az	elvárások.

Köszönjük	azon	olvasóknak,	akik	kitöltötték	a	kér-
dőívet	és	visszajelzésükkel	segítették	a	lap	kritikus	ér-
tékelését.

KuKovics Mihály	KCSP	ösztöndíjas

Határokon átívelő közvéleménykutatás

A nyugati diaszpóra egyetlen nyomtatott 
magyar nyelvű katolikus sajtóorgánuma, az 
51 éves múltra visszatekintő, ez év januárjá-
ban az 52. évfolyamába lépett Életünk című 
haviújság kiadását 2020 januárjától a Misszió 
Média magánvállalkozás keretében e sorok 
írója vette át.

A lap évtizedek óta változatlan éves előfi-
zetési árát (20 EUR) most sem emeltük, e he-
lyett az előfizetők számának gyarapítását tűz-
tük ki egyik célunkként. Ennek ösztönzésére 
a Csíksomlyói búcsús énekek, Mária-énekek 
című CD-vel ajándékozzuk meg új magán-
személy-előfizetőinket, régi megrendelőinket 
pedig arra biztatjuk, ajándékozzanak Éle-
tünk-előfizetést rokonaiknak, barátaiknak, 
ismerőseiknek, egykori iskolájuknak, bár-

Új utakra lépett az Életünk
milyen intézménynek vagy civil szervezet-
nek, amely közel áll hozzájuk. Egyúttal vár-
juk külhoni magyar katolikus honfitársaink 
írásait is, beszámolóikat rendezvényeikről, 
híreiket közösségük életéről, eseményeiről 
az eletunkujsag@gmail.com e-mailcímre. 
Számos további információt kínál és egy sor 
új kezdeményezésről ad hírt a lap új Face-
book-oldala: www.facebook.com/eletunkuj-
sag, valamint szintén új online felülete, a 
www.katolikus.ma/eletunk.

Keresse szerkesztőségünket, csatlakozzon 
hozzánk Ön is, hogy tudjunk egymásról és 
erősítsük egymást, különösen most, a Nem-
zeti Összetartozás Évében. Számít régi és új 
olvasóira az Életünk!

Varga gabriella

versmondó alkalma negyed évszázadot je-
lent az ausztriai diaszpórában. Szép folyto-
nosságot, nemzedéknyi tartalmat, többszáz 
versmondó fiatalt, helyszíneket, pódiumokat, 
műsorokat. Legfontosabb költészeti eredmé-
nye, hogy két élő bécsi szavalóverseny kiin-
dulópontja. 

Az ünnepi Verőfény „arculatát” a derű, a 
vidámság adja. Hívószavunk a mosoly: 
„...Ki minden könnyből szivárványt fakaszt 

Az élet sínjén győztesen robog,  
Minden szikláról virágot fakaszt.  

Csak az tud élni: aki mosolyog... ” 
  (Sándor Dénes) 

Minden diákot várunk szabadon választott 
versével. „Mosolya” lehet kedves bohóság, vagy 
több, árnyaltabb fénysugár is. Igazi vers legyen. 

Akik nem a Bécsi Magyar Iskola diákjai, 
március 15-éig jelentkezhetnek a verofeny@
yahoo.com címen. Jó szóval, jószívvel hívunk, 
fiatalok! Legyünk együtt a Verőfény 25. évad-
ján 2020. április 18-án, délelőtt 10 órakor a 
Collegium Hungaricumban (1020 Bécs, Hol-
landstr. 2–4.). 

Ez az áldott magyar költészet megérdemel 
ennyit: egy Kárpát-medencét átfogó, derűs bé-
csi versünnepet.  

lengyel Ferenc, a BMI tanára

A 25.

 A Magyar Országgyűlés 18/2019. (VI. 18.) 
OGY határozata alapján – az Alaptörvényben 
rögzített felelősségviselés jegyében, az 1920. 
június 4-én aláírt békediktátum 100. évfordu-
lójára emlékezve és értékelve a 2010-ben meg-
kezdett határokon átívelő békés nemzetegyesí-
tési politika eredményeit – a 2020-as esztendőt 
a nemzeti összetartozás évének nyilvánította. 
Ezért ebben az évben – az emlékévhez kapcso-
lódóan – pályázóink „ÖSSZETARTOZUNK!” 
témakörben is benyújthatják pályamunkáikat. 

Tekintettel ugyanakkor arra, hogy – Zrínyi 

ÜNNEPI RAJZ- ÉS ESSZÉPÁLYÁZAT 
a magyar zászló és címer megünneplésére – 2020. március 16.

Miklós magyar költő, hadvezér és hadtudós 
születésének 400. évfordulója alkalmából – 
az Országgyűlés a 2020-as esztendőt Zrínyi 
Miklós-emlékévnek is nyilvánította (51/2019. 
(XII. 12.) OGY határozat), a pályázók „Zrínyi 
Miklós – a költő és a hadvezér” témakörben 
is pályázhatnak. 
http://nski.hu/rajz-es-esszepalyazat-2020.html

A pályázattal kapcsolatos esetleges egyéb 
információk a rajz@nski.gov.hu, illetve az 
essze@nski.gov.hu e-mail címen, valamint a 
+36 1 896 7547-es telefonszámon kérhetőek.

„Elszoktunk	egymástól	az	elmúlt	száz	évben,	most	
egy	visszaszokási	fázisban	vagyunk”	–	valahogy	így	
fogalmazott	a	különböző	országokban	élő	nemzetré-
szek	közötti	kapcsolatok	fejlődéséről	Duray	Miklós	a	
Bécsi Napló	legutóbbi	szerkesztőségi	megbeszélésén.	
„Véget	ért	a	száz	év	magyar	magány	időszaka”	–	ezt	
pedig	Orbán	Viktor	magyar	miniszterelnök	ismételte	
meg	többször	a	szomszédos	államokkal	való	kapcsola-
taink	javulására	utalva	az	elmúlt	hónapokban.	
Az	idézetek	mögé	rejtett	két	fontos	felvetés	két-

ségkívül	meghatározza	az	előttünk	álló	Trianon-év-
forduló	hangulatát	és	eredményességét.	Leegyszerű-
sítve	a	következő	kérdéseket	kellene	átgondolnunk,	
kibeszélnünk	és	lehetőleg	a	közös	cselekvés	közép-
pontjába	állítanunk:	1.	Hogyan	alakulnak	a	kapcso-
latok	magyar	és	magyar,	az	anyaország	és	a	határon	
túli	magyar	közösségek	között?	2.	Hogyan	állunk	a	
Trianon	(és	az	örökébe	lépő	Párizs)	által	meghatá-
rozott	Kárpát-medencei	rendben	szomszédainkkal?	
Kétségtelen,	hogy	a	hivatalos	magyar	politika	az	el-
múlt	évtizedben	ezen	a	téren	komoly	eredményeket	
mutathat	fel.	A	„határon	átívelő	nemzetegyesítés”	
jegyében	került	sor	a	magyar	állampolgárság	meg-
szerzésének	megkönnyítésére,	a	nemzeti	összetar-
tozásról	szóló	törvény	elfogadására,	a	választójog	
kiterjesztésére	vagy	éppen	az	anyaországi	és	hatá-
ron	túli	magyarság	közötti	személyes	kapcsolatok	
elősegítésére.	Mindeközben	a	kormányzat	képes	
volt	jó	–	talán	nem	túlzás	állítani:	szinte	példátla-
nul	jó	–	kapcsolatokat	kialakítani	néhány	szomszé-
dos	országgal,	leglátványosabban	Szlovákiával	és	
Szerbiával.	A	magyar	politikának	ugyanakkor	to-
vábbra	is	választ	kell	adnia	arra	a	kihívásra,	hogyan	
lehet	jó	kapcsolatra	és	a	természetes	közös	pontok	
megtalálására	törekedni	a	sok	tekintetben	hasonló	
sorsú	államokkal	–	önfeladás	nélkül,	azaz	nem	sze-
met	hunyva	a	továbbra	is	megjelenő	magyarellenes	
gesztusok	felett?	(Szlovák	viszonylatban	elég	csak	az	
állampolgárság	ügyének	rendezetlenségére	vagy	
a	végül	visszavont	zászlótörvényre	gondolnunk.)	
A	Visegrádi	Négyek	szövetsége	az	elmúlt	években	
valós	tartalommal	telítődött:	mintha	a	közép-eu-
rópai	országok	felismerték	volna	közös	értékeiket	
és	érdekeiket,	az	„egységben	az	erő”	igazságát.	Az	
együttműködés	–	ha	a	következőkben	is	fenntart-
ható	marad	–	akár	sorsfordító	jelentőségűvé,	egy	
újfajta	gondolkodást	megalapozó	erővé	is	válhat.

A	két	fent	idézett	és	sokszor	összegabalyodó	igaz-
ság	mellett	még	egy	súlyos	kérdésen	kell	gondolkod-
nunk	–	akár	a	2020-as	trianoni	évforduló	kapcsán	is.	
A	trianoni	békediktátum	elutasítása,	a	„nem,	nem,	
soha”	az	1920	utáni	évtizedekben	egységpontot	
teremtett	a	magyarok	között.	A	kommunista	dik-
tatúra	több	évtizedes	nemzetellenes,	elérzéketle-
nítő	politikája	sikerrel	vetette	el	a	közöny	magvait	
a	magyar	társadalomban.	E	közönyre	és	az	ebből	

ÖNNÖN mAgáNyUNK
fakadó	tudatlanságra	épített	gyűlöletkeltő	politika	
„sikerét”	sajnos	a	rendszerváltás	után	több	alkalom-
mal	láthattuk	–	a	nemzetegyesítő	népszavazás	2004.	
decemberi	elgáncsolása	ennek	csak	egy,	ugyan	két-
ségkívül	a	legsúlyosabb	epizódja	volt.	A	magyarok	
közötti	személyes	kapcsolatok	intézményes	erősí-
tése	–	akár	a	kötelezően	határon	túlra	is	szervezett	
osztálykirándulásokra,	akár	a	Rákóczi	Szövetség	
civil	programjaira	gondolunk	–	jó	reményekkel	ke-
csegtet	arra	nézve,	hogy	a	jövő	nemzedékek	másféle	
élményekkel,	hozzáállással	közelíthetnek	az	össze-
tartozás	kérdéséhez.	Az	elmúlt	évtizedben	kétség-
telenül	előreléptünk	–	de	vajon	lehet-e	egyszer	újra	
egységpont	közöttünk	a	határokon	átívelő	magyar	
szolidaritás	kinyilvánítása?

Egyáltalán:	képesek	vagyunk-e	mi,	magyarorszá-
gi	magyarok	bármiben	is	megegyezni?	Fájdalmas	
megosztottságunkat	–	a	felvezető	idézetet	átalakít-
va:	önnön	magányunkat	–	jól	érzékeltette,	ami	a	
budapesti	Puskás	Aréna	impozáns	megnyitója	után	
történt.	A	hetvenezres	tömeg	nagy	része	alighanem	
régóta	ismeri	és	szereti	az	Ismerős	Arcok	együttes	
összetartozás	üzenetét	hordozó	és	középpontba	ál-
lító	Nélküled	című	dalát,	amely	a	dunaszerdahelyi	
labdarúgó	csapat	minden	meccse	előtt	egyfajta	him-
nuszként	hangzik	el.	A	Nélküled-hez	kapcsolódó,	
kinek-kinek	eltérő,	egyedi,	ugyanakkor	összeadódva	
mégis	mélyen	közösségi	élményanyag	alapján	nem	
véletlen,	hogy	a	tömeg	nagy	része	felállva	énekel-
te	a	dalt.	Hogy	mennyire	mások	vagyunk,	mi	sem	
bizonyítja	jobban:	míg	én	–	mivel	volt	szerencsém	
jelen	lenni	a	történelmi	eseményen	–	magamban	
úgy	éreztem,	hogy	nemcsak	a	dal	„tért	haza”,	de	
Magyarország	és	a	magyar	nemzet	is	megérkezett	
„valahová”,	addig	az	egyik	legolvasottabb	magyar	
hírportál	VIP-jeggyel	érkező	szerzője	lázadási	lehe-
tőségként	fogta	fel	a	számára	ismeretlen	akkordok	
alatti	ülve	maradását.	Gesztusa	aligha	zavart	volna	
bárkit	is	–	ha	ő	erre	nem	hívja	fel	a	közvélemény	
figyelmét.	Az	összetartozás	tudatosítása	és	a	közös	
öröm	helyett	így	lett	ismét	vita,	sértegetés	és	gúnyo-
lódás,	az	„egy	vérből	valók	vagyunk”	valós	üzene-
téből	pedig	faji	alapú,	náci	beszéd	a	szélsőségesen	
liberális	véleményformálók	számára.

Csoóri	Sándor	írta	a	rendszerváltás	hajnalán:	„A	
mai	alakjára	összezsugorodott	Magyarország	elérte	
a	csonkolhatóság	alsó	határát.	Már	egy	porszem	is	
elvehetetlen	belőle.”	De	mit	lehet	tenni	akkor,	ami-
kor	egyes	„porszemek”	belülről	folytatják	az	öncson-
kítást?	Amikor	közöttünk	élve,	az	önkirekesztés	
gesztusának	állandó	gyakorlásával	próbálnak	tönk-
retenni	minden	közös	célt,	megkeseríteni	minden	
közös	örömöt,	leszólni	minden	közös	eredményt?

Az	országcsonkítás	századik	évfordulóján	talán	
ezen	is	érdemes	lenne	elgondolkodnunk.

	NagyMihály zoltáN

Erdélyi	arisztokrata	család	idős	leszármazottja	
mondta	nekem	húsz	éve.	„Párizsban élek. Néha, ha 
rosszkedvem van, kimegyek Versaillesbe és lepi-
sálom a Trianon-palotát!”.	Igaz	volt	vagy	sem,	nem	
tudom,	de	emlékszem,	akkor	nagyon	tetszett,	amit	a	
gróf	úr	mondott.	Ma	azt	gondolom,	a	dolgokat	tisztá-
ba	kell	tenni.	

Aki	a	múltat	nem	ismeri,	az	a	jövőt	nem	érdemli	
–	mondják.	Részigazság.	Ami	biztos:	a	csak	múltban	
élőknek	nincs	jövője!	Az	idő	kerekét	akarják	vissza-
forgatni.	Hiábavaló	próbálkozás!	Aki	a	jelen	kihívá-
saira	a	történelemkönyvekben	keresi	a	megoldást,	
rossz	helyen	keresi	azt.	Új	helyzetekre	ritkán	illenek	
régi	megoldások.	A	történelmi	léptékű	hibákból	vi-
szont	tanulni	kellene.	Aki	mer	és	akar.	A	történelem	
ismerete	olyan,	mint	a	bölcs	tanács:	mindig	érdemes	
meghallgatni,	de	nem	kell	föltétlenül	megfogadni.

Mi,	magyarok,	különösen	hajlamosak	vagyunk	a	
történelemben	élni.	Erősen	történeti	beállítottságú	
nép	vagyunk.	Az	a	szép,	hogy	ezeréves	történelmün-
ket	büszkén	viseljük,	mint	egy	díszes	mentét,	vagy	
szent	palástot.	Kevésbé	jó,	hogy	hajlamosak	vagyunk	
többet	nézni	visszafelé,	mint	előre.	Mintha	minden,	
ami	nagyszerű,	fontos	és	igazán	értékes	számunkra,	
már	mind	mögöttünk	lenne.	Ne	felejtsük:	a	jövő	tele	
meglepetésekkel,	buktatókkal	és	lehetőségekkel!

Trianon.	Száz	éve	szörnyű	csapás	ért	bennünket.	
Túléltük!	A	veszteséget	vérző	szívvel,	tisztességgel	
meggyászoltuk,	eljött	az	ideje	továbblépni!	Ezt	mond-
ja	a	józan	ész,	az	élettapasztalatunk	és	bármely	lélek-
gyógyász.	Sok	politikus	mást	mond	természetesen.	Ők	
abból	élnek	–	tisztelet	azoknak,	akik	nem!	-	ha	mi	soha	
nem	felejtünk.	Pedig	a	visszahozhatatlan		elfelejtésén,	
a	továbblépésen	kívül	nincs	más	módja	a	gyógyulás-
nak,	az	új	erőre	kapásnak.	Aki	állandóan,	percig	sem	
felejtve,	örökké	gyászol,	az	saját	magát	sajnálja	és	saj-
náltatja,	nem	az	elveszettet	siratja.	Aki	kultuszt	épít	
a	veszteségeiből,	aki	nem	józan,	bátor	és	tisztességes	
elemzéssel,	hanem	önfelmentő	hamis	mítoszok	szün-
telen	hangoztatásával	„keresi”	a	hibást	és	a	választ	a	
nagy	csapásokra	–	az	elveszett!	

Jövőbeli	sorscsapások	kivédése	érdekében	fontos	
lenne	a	felelősség	kérdését	felvetni.	Mennyiben	va-
gyunk	mi	felelősek	mindazért,	ami	történt?	Mennyire	
felelünk	mi,	magyarok,	Trinonért?	Ne	szórjunk	ha-
mut	a	fejünkre,	ne	szaggassuk	meg	ruhánkat,	szük-
ségtelen,	de	merjünk	szembenézni	önmagunkkal.	
Persze,	azt	se	higgyük,	hogy	mindenért	mi	lennénk	
okolhatók.	Ha	ilyen	léptékű	történelmi	eseményekkel	
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kapcsolatban	egyáltalán	szabad	ilyet	mondani,	kije-
lenthetnénk,	hogy	mi,	magyarok,	az	első	világháború-
ban	valóban	rosszkor,	rossz	helyen	voltunk.	Nem	volt	
erőnk	a	történelmi	kényszerűség	csapdájából	időben	
és	szerencsésen	kikerülni.	Ráfizettünk.	De	ne	áltas-
suk	magunkat,	és	az	ártatlan	áldozat	szerepében	se	
tetszelegjünk!	Nem	voltunk	azok.

Trianon	az	egyik	legtragikusabb	esemény	a	magyar-
ság	történelmében.	Mint	ilyen,	mi	valóban	nem	előidé-
zői,	pusztán	szenvedő	alanyai	voltunk,	vagyunk.	Kis	
nemzetünk	jövőjére	való	tekintettel,	fontos	tudatosíta-
ni	viszont,	hogy	Trianon	rossz	irányba	megtett,	hosszú	
utazás	tragikus	végállomása.	Trianon:	folyamat.	

A	nemzetiségek	annak	idején	nem	álltak	mellénk	a	
bajban?	A	lakosság	nagy	arányát	–	közel	felét!	-	tették	
ki,	tőlünk	való	elfordulásuk	erőteljes	csapást	mért	
ránk.	Miért	csodálkozunk?		Nem	érezték	magukat	biz-
tonságban	államunkban.	Valljuk	be,	megvolt	rá	az	
okuk.	Bármelyik	későbbi	és,	sajnos	mai	román,	szlo-
vák	vagy	ukrán	politikus	is	írhatta	volna	a	Lex	Appo-
nyit.	A	nemzetiségek	ugyanúgy	nem	érezték	magukat	
biztonságban	a	mi	hajdani	nagy	országunkban,	mint	
később	–	mind	a	mai	napig!	–	a	határon	kívülre	rekedt	
magyar	kisebbségek	sem	érzik	biztonságban	magukat	
az	utódállamokban.	Van	rá	okuk	bőven.	A	hatalom	
mindenkori	birtokosai	megtanulhatnák	végre:	erő-
szakkal	lojális	honpolgárokat	nevelni	nem	lehet!	A	
haza	bölcse,	Deák	Ferenc	egyik	1872-ben	megtartott	
parlamenti	beszédéből	idézem:	„…	Ha mi a nemzeti-
ségeket megnyerni akarjuk, ennek nem az az útja, 
hogy őket minden áron magyarosítsuk, hanem az, 
hogy velök a magyar viszonyokat megkedveltessük. 
(…) Mind a két félnek tehát arra kell törekednie, 
hogy együtt és egymás mellett mennél jobb egyet-
értésben megéljünk.” (Rubicon.hu, Katus László: A 
lex Apponyi). Apponyi	Albertéknek	oda	kellett	volna	
figyelniük	Deák	Ferenc	jó	tanácsára.	Nem	így	tettek.

A	nagyhatalmak	gonosz	összeesküvése	becstelenül	
becsapott	bennünket?	Nem	vettek	minket	komolyan:	
nem	voltunk	tényező	sem	a	csatatéren,	sem	a	diplo-
mácia	berkeiben.	Sem	erővel,	sem	ésszel	nem	sikerült	
felülkerekednünk,	veszítettünk.	Ha	belátjuk	végre	
ezt	a	nyilvánvaló	tényt,	akkor	a	következtetés	egy-
szerű	és	több	mint	biztató:	a	jövőben	több	ésszel	és	
több	erővel,	jobban	odafigyelve,	ellenfeleinket	nem	
lenézve,	megvetve	és	alábecsülve,	de	komolyan	véve,	
barátainkat	magunkhoz	erősebben	kötve,	sokkal	job-
ban,	eredményesebben	alakíthatjuk	majd	sorsunkat,	
mint	eddig.	Ki	kell	mozdulnunk	ebbe	a	jövőbe	muta-

tó,	nem	önfelmentő,	de	felszabadító	irányba,	mert	ha	
nem,	megfojt	minket	az	évszázada,	unalomig	ismételt	
magyarázat:	annak ellenére,	hogy	mi	voltunk	a	leg-
jobbak,	a	legokosabbak	és	a	legbecsületesebbek	–	ve-
szítettünk.	Veszítettünk,	mert	elárultak	és	becsaptak	
bennünket,	ők:	a	hűtlen	kisebbségeink,	a	javainkra	
mohó	szomszéd	népek	valamint	a	közömbös	és	önző	
nagyhatalmak.	Mindebben	sok	az	igazság,	termé-
szetesen,	mégis,	száz	év	után,	itt	az	ideje	komolyan	
szembenézni	a	valósággal.	És	jusson	eszünkbe	mindig	
Horváth	István	csodálatos	verssora:	„Amit nem kezd-
hetsz el újra, csak azt szabad megsiratni!”

Jusson	eszünkbe,	de	ne	azért,	mert	titkon	azt	remél-
jük,	hátha	csoda	történik	és	segítségünkre	jön	majd	
egy	hatalmas	szövetséges	és	–	kerül,	amibe	kerül	–	új-
rarajzolja,	átszínezi	térképünket.	Ez	nem	újrakezdés	
lenne,	hanem	a	régi	elvetélt	megoldás	megismétlése.	
Pocsék	a	történelmi	emlékezetünk,	és	tanulni,	fejlőd-
ni	is	képtelenek	vagyunk,	ha	elfelejtjük:	ezt	már	vé-
gigcsináltuk	–	katasztrofális	eredménnyel.

Miért	kellene	az	európai	határok	ide-oda	tologatá-
sának	ősrégi	és	véres	társasjátékára	gondolni	egyál-
talán?	Ember	ne	mérgelődj!	Az	igazi	újrakezdés	szá-
munkra	–	és	minden	más	nép	számára	is,	mert	mind-
annyian	foglyai	voltunk	és	valamelyest	még	vagyunk	
határainknak	és	korlátainknak	–	a	legjobb	megoldás,	
melyen	már	évtizedek	óta	dolgoznak	Európa	népei:	
egyáltalán	ne	legyenek	határok.	A	kontinens	népeit	
olyan	fokú	együttműködési	rendszerbe	kell	szervezni,	
mely	által	a	békéből	mindig,	mindenki	több	hasznot	
húzhat,	mint	a	háborúból.	Az	Európai	Unió	eredendő-
en	békeprojekt.	Mint	ilyen	–	bármennyire	is	szidják,	
sőt	el	is	utasítják	egyesek	–	tagadhatatlanul	nagyon	
eredményes,	hiszen	a	mindig	nyugtalan	Balkánt	leszá-
mítva,	soha	nem	tapasztalt	béke	uralkodik	kontinen-
sünkön.	Nagy	történelmi	előrelépés	ez!	Van	bőven	mit	
fúrni-faragni,	javítani	és	tökéletesíteni	a	rendszeren,	
de	működik.		Legyünk	büszkék,	mi	magyarok,	hogy	
résztvevői	lehetünk	ennek	a	munkának	és	haszonél-

vezői	a	munka	gyümölcseinek!	Vigyázzunk	erre	az	
értékes,	de	törékeny	eredményre!	Meg	kell	védenünk	
azt	saját	magunk	démonaitól,	de	a	külső	veszélyektől	
is.	Nem	kétséges,	amennyiben	és	amikor	szükséges,	a	
kontinens	külső	határait	határozottan	meg	kell	erő-
sítenünk,	védenünk!

Trianon	száz	éves.	Mi	magyarok	kis	nép	vagyunk,	
nem	engedhetjük	meg	magunknak	a	széthúzás	fény-
űzését!	 Fogjunk	össze!	Tanuljunk	másoktól,	 nem	
szégyen.	Szomszédainktól	is	bőven	van	mit	elsajá-
títanunk,	hagyjuk	már	végre	az	alaptalan	és	terhes	
kultúrfölényeskedést!	És	ne	tépjük	föl	folyton	be-
gyógyulni	akaró	sebeinket.	Kössük	el	végre	az	ön-
sanyargató	emlékezés	bomló	szálait!	Ne	szalasszuk	
el	történelmi	esélyünk:	Trianon	kerek	száz	évével,	
az	ezeréves	Turáni-átok	erejét	megtörni!…	És	ne	en-
gedjük	elrabolni	Európát!
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keresik. A demokrácia pozitívuma a nyilvá-
nosság, amely végül is senkit sem akadályoz 
meg abban, hogy itt megmutatkozzon. De ki 
mutatkozzon meg? Természetesen az értelmi-
ségiek, művészek, újságírók - mindazok, akik 
valójában abból élnek, hogy a nyilvánosság 
számon tartja őket.

Kritikusan kell feltenni a kérdést, vajon Kö-
zép-Európában van-e vita ezekről a kérdések-
ről, vagy hogy ezt behatárolja-e az a bizonyos 
„tányérszél”. Van bizonyos elutasítás abban, 
ahogy szomszédokkal foglalkozunk és ez néha 
kínos jelleget ölt. 

Kétségtelenül nagy feladatai vannak egy má-
sik intézménynek, amelyet nem vesznek figye-
lembe kellő mértékben. Ezek a vallási közössé-
gek. Teljesen függetlenül a napi eseményektől, 
különösen ha keresztény eredetűek, a jótékony-
ság, a testvériség és a szolidaritás kérdésével 
kellene foglalkozniuk. Ezek nagy hagyomány-
hordozók is, mivel a görög filozófia és a római 
jogi gondolkodás mellett a zsidó, a keresztény 
gondolkodás volt az, mely hosszú ideig megha-
tározó volt, s melyet később befolyásolt a felvi-
lágosodás és a modern gondolkodás.

Egy másik dolog, amely ránk jellemző, az 
eurócentrizmus. Az Európában bekövetkező 
drámai változás eredményeként valójában csak 
magunkkal foglalkozunk, anélkül, hogy felis-
mernénk, beágyazódtunk a globális fejlődésbe.

Közép-Európa másképp vált valósággá, 
mint egy regionális politikai koncepció, vagy 
mintha a régi monarchia lenne. Közép-Euró-
pa még csak úton van, egy többségi kölcsö-
nös megértés és az abból eredő erő megva-
lósítása felé. Az európai integrációs folyamat 
újdonság a történelemben, és ez a kontinens 
közepén zajló kommunikáció is arról, hogy 
a már meglévő gazdagságból nyereséget ko-

vácsolhat, nemcsak önmagának, hanem Eu-
rópánknak is.

 A kérdések túlmutatnak Európán, neveze-
tesen a globalizációs folyamat révén. Geopo-
litikailag közel vagyunk Európa balkáni és a 
Földközi-tenger keleti részéhez. A törökorszá-
gi, szíriai, libanoni stb. események egyértel-
műen megmutatják, hogy mely konfliktusok 
befolyásolják európai létünket. Az afrikai né-
pesség gyors növekedése jelzi azt is, hogy hon-
nan származhatnak a következő nehézségek. 
Világosan ki kell mondani, hogy ehhez nin-
csenek meg a szükséges eszközök sem Auszt-
riában, sem az Európai Unióban, legkevésbé 
magában Európában, mert a kontinens még 
mindig nem egyesült. Az első kérdés, amelyet 
fel kell tennünk magunknak az, hogy várha-
tunk-e arra, amíg egymásra találunk, vagy 
van-e valami sürgősebb, ami minket már ön-
védelmi okokból is összehozhat. A saját oszt-
rák helyzetünket illetően elmondhatjuk, hogy 
továbbra is viszonylag stabilak vagyunk, bár 
szomszédainkkal fennálló kapcsolataink in-
tenzitása kívánnivalót hagy maga után. Nin-
csenek hajón érkezett menekültjeink, mert 
nem engedtük be őket!

Ha például a helyzet Olaszországban labi-
lissá válik, vagy ha Erdogan úgy dönt, hogy 
menekülteket küld nekünk, akkor majd más 
lesz a helyzetünk. Ez önmagában szorosabb 
együttműködést és közös tudatosságot igényel. 
Nem várhatjuk meg az európai állam kiala-
kulását, mert a problémák gyorsabban elér-
hetnek minket, mint gondolnánk. Többnyire 
kellemesnek tartjuk, hogy „Közép-Európa” 
„középen” van. De nagyon gyorsan egyfajta 
fronthelyzetbe kerülhetünk, ami minden le-
het, csak nem kellemes. Nagy szükség lenne 
rá, hogy erről már előre gondoskodjunk. 

Fordította: Fetes Kata 

Hol van ma Közép-Európa?

koalíciós partnerétől, a szabadságpárti kékek-
től a migráció, a menekültek, a biztonság kér-
désében már-már szélsőségesnek mondható 
javaslatokat, intézkedéseket vett át. Lenyelette 
például a baloldali értékeket valló zöldekkel, 
hogy egy hónapra letartóztathatók olyan mig-
ránsok, akik még nem csináltak semmit, de a 
hatóságok gyanúsnak tartják viselkedésüket”. 
Földvári szerint ezt csak Kogler miatt fogad-
ták el a Zöldek: „Sikerült meggyőznie a vele 
azonosan gondolkodókat, hogy csak szerep-
vállalásukkal tarthatják távol a hatalomtól a 
szélsőjobbot, de arról is, hogy a klímaválság 
felerősödésének időszakában új gondolkodás 
felé tudják vezetni Ausztria és talán Európa 
lakóit”. Kogler viszont megmondta, hogy csak 
addig vesz részt a kormány munkájában, amíg 
bízhat benne, hogy „illúzióiból valóság lesz.” 
Színházi nyelven a türkíz-zöld együttműködés 
európai premier. Remélhetőleg ősbemutató 
lesz, de nem ősemberekkel…

Sebastian Kurz a külpolitika terén is sze-
retne főszerepet játszani. Az osztrák kancellár 
szerint „nyilvánvaló, hogy bizonyos feszült-
ség alakult ki az EU keleti és nyugati tagál-
lamai között”, s Ausztria harcolni akar ez el-
len. „Olyan Európában szeretnénk élni, amely 
sokszínű, de ugyanakkor a fő célok tekinteté-
ben egységes” – mondta Kurz január közepén 
Prágában, a visegrádi országok és Ausztria 
vezetőinek csúcstalálkozóján. Ez nem pon-
tosan fedi azt, amit Orbán Viktor magyar 
miniszterelnök fogalmazott meg, miszerint 
„Ausztria természetes partnere Magyaror-
szágnak és a visegrádi csoportnak”. A V4-ek 
(Csehország, Lengyelország, Magyarország 
és Szlovákia) miniszterelnökei az osztrák 
kancellárral egyeztettek, majd közös sajtótájé-
koztatót tartottak. Orbán szerint Ausztria nem 
csak fontos Közép-Európának mint befektető, 
piac és kereskedelmi partner, hanem „fontos 
biztonsági partnerünk lesz a jövőben is, mert 
a migráció kérdésében egy cipőben járunk”.

A magyar miniszterelnök kettéválasztotta a 
találkozó eredményeit. Egyrészt azonosították 

az együttműködés területeit: ilyen a migráció, 
a biztonság, a határvédelem, a versenyképes-
ség, a klímavédelem és a bővítés. Ugyanak-
kor azonosították az „együtt nem működés” 
területeit is: ilyen az atomenergia. Ebben a 
pontban Sebastian Kurz leszögezte: Ausztria 
nem szeretné, ha az atomenergia fejlesztését 
az Európai Unió pénzalapjaiból finanszíroz-
nák. „Ausztria számára nagyon fontos, hogy 
az atomenergia ne kapjon támogatást, s ezek-
ből a pénzekből a megújuló energiaforrásokat 
támogassák” – hangsúlyozta az osztrák kor-
mányfő. Kurz ugyanakkor nem lát problémát 
abban, hogy a szomszédos országok bizonyos 
dolgokban egyetértenek, másokban nem.

„Történelmi jelentőségű” találkozóról írt a 
túlnyomóan kormánypolitikát folytató „Ma-
gyar Hírlap”. Faggyas Sándor kiemelte, hogy 
„a második mandátumát a napokban meg-
kezdő konzervatív osztrák kancellár – aki 
nagyobb felelősséget és bölcsességet tanúsít, 
mint a keresztény Európát megtagadó jó né-
hány nyugat-, észak- és dél-európai kollégája 
– tárgyalóasztalhoz ült a visegrádi kormány-
főkkel”… Hosszas, az Osztrák–Magyar Mo-
narchiát sirató történelmi kitérő után kije-
lentette: „Ha a V4-ek és Ausztria közösen áll 
ki a fontos összeurópai ügyekben, olyan het-
venhárom-hetvennégy milliós erőközpontot 
képeznek, amit nehéz negligálni”. 

Mielőtt ez az erőközpont összeállna, egy volt 
osztrák kancellár kerül az érdeklődés központ-
jába: Wolfgang Schüssel két társával – Herman 
van Rompuy korábbi belga miniszterelnökkel, 
az Európai Tanács első elnökével és a német 
Hans-Gert Pöttering-gel – képezi azt a „böl-
csek tanácsát”, amely megitélni hívatott, hogy 
az Európai Néppárt kizárja-e soraiból Orbán 
Viktor pártját, a Fideszt. Január elején lead-
ták jelentésüket, de javaslatuk titok maradt. 
A pártcsalád február 3-án ül össze, de nem 
biztos, hogy döntenek a tavaly március óta 
felfüggesztett magyar párt jövőjéről. 

Ha Schüssel Kurzra hallgat, akkor nem lesz 
kizárás. De kire hallgat Kurz?

Martos Péter

Osztrák ősbemutató Európának

Bari Károly: Tollgyűjtő cigányok

Folytatás az 1. oldalról

Folytatás az 1. oldalról
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: Fetes Kata (Tudósítónktól)	Politikai	pártokról	írni	veszélyes.	

Ha	valaki	szocialista	és	kritikus	megjegyzéseket	olvas	
pártjáról,	ha	valaki	fideszes	és	kritizálják	a	kormányt,	
rögtön	megvan	a	véleménye	a	szerzőről,	hiszen	a	poli-
tikai	párbeszéd	gyakorlatilag	kiveszett	a	mai	Magyar-
országon.	Mit	jelent	egy	új	párt	megjelenése	Magyar-
országon,	amely	–	akkor	még	egyesületként	–	2017-
ben	megakadályozta	a	2024-re	tervezett	budapesti	
olimpiai	játékok	megrendezését,	és	amely	a	2019-es	
EP	választásokon	9,9%-ot	ért	el?

„A	politika	a	becsületről,	alázatról,	tisztességről	szól-
jon!”	–	hirdeti	Magyarország	egyik	feltörekvő	politikai	
formációja,	a	Momentum.	Az	új	pártot	nem	politikusok	
alapították,	nem	állnak	mögöttük	oligarchák,	viszont	
„látják	a	hatalomtól	megrészegültek	hibáit”.	„Vérfris-
sítést”	akarnak	hozni	a	magyar	politikába,	az	„itthon	
maradottak	hazaszeretete	és	az	elvándoroltak	honvá-
gya”	hajtja	őket	előre.	Az	eklektikus	választási	program	
egyszerű	és	fair	vállalkozási	környezetet,	tudásalapú	
országot	(minőségi	közoktatás,	versenyképes	felsőok-
tatás),	az	önkormányzatok	önállóságának	helyreállí-
tását	(önkormányzati	rendőrséggel	együtt),	természeti	
értékeink	védelmét,	egészséges	országot,	a	szegénység	
elleni	hatékony	küzdelmet,	családbarát	országot	és	a	
rendszerszintű	korrupció	felszámolását	ígéri.	„Min-
dent”	–	ahogy	egy	politikai	elemző	jellemezte	őket.

„Kettős	úton	halad	az	emberi	élet:	/	Egyik	a	gya-
korlat,	másik	az	elmélet”	–	mondhatnánk	erre	Arany	
Jánost	idézve.	December	23-án	a	Momentum	elnöke,	
Fekete-Győr	András	tanácsokat	adott	arra	vonatko-
zóan,	hogyan	kell	a	párt	tagjainak	és	támogatóinak	
eljárnia	az	ünnepek	alatt.	Azt	javasolta	a	hazalátogató	
momentumosoknak,	hogy	beszélgessenek	otthon	az	
ország	jövőjéről.	A	Facebookon	kellett	tájékozódni,	
mekkora	nemzeti	tragédia	az,	hogy	sokan	elvándo-
rolnak	Magyarországról.	„Próbálj	meg	arra	is	figyelni	
–	folytatta	a	bölcs	pártvezető	–,	hogy	olyan	neveket	
dobj	be	nekik,	akiket	talán	a	gyerekkorodból	ők	is	is-
merhetnek,	így	még	személyesebbé	válhat	a	beszélge-
tés	erről	a	nagyon	fontos	témáról,	az	elvándorlásról.”

Az	ajándékokat	független	újságba,	pl.	a	„Magyar	
Hang”-ba	kell	csomagolni.	Ez	„zöldebb	megoldás”	és	
még	az	is	lehet,	hogy	beleolvasnak	néhány	„valós	hír-
be”.		A	csúcs	azonban	most	következik.	„Lepd	meg	őket,	
és	alakítsd	kicsit	át	a	csatornák	sorrendjét	a	tévéteken,	
ha	tudod.	Most	az	egyes	csatorna,	a	Magyar	1	vagyis	a	
propaganda,	ezt	a	Tv2-vel	együtt	száműzd	valahova	a	

A Momentum diszkrét bája
140–160.	helyre,	és	a	National	Geographic-ot	vagy	az	
RTL	Klubot,	vagy	amit	szeretnél	azt	pedig	tedd	az	első	
csatornára!”	Nagyon	sok	embernek	még	mindig	az	Ori-
go	a	kezdőlapja	a	számítógépén,	ezt	le	kell	cserélni	az	
Indexre	vagy	a	HVG-re!	Ezután	mesélni	kellett	még	a	
momentumos	álmokról	(a	jövő	Magyarországáról)	is.	
Vitatkozni,	érvelni	kell,	nem	veszekedni	–	intette	híveit	
Fekete-Győr.	„Nem	kell,	hogy	a	politika	tabu	legyen	a	
karácsonyi	asztalnál!”	–	hangzott	a	világos	felszólítás.

Közben	a	párt	európai	parlamenti	képviselői	a	jog-
államiságért	aggódnak.	Egyikük,	Donáth	Anna	szerint	
„a	magyar	kormány	egy	évtizede	lopja	el	az	uniós	pén-
zeket,	rombolja	az	Európai	Unió	egységét	és	építi	le	a	
magyar	jogállamiságot.”	Vita	helyett	a	két	momentu-
mos	képviselő	gúnyosan	nevetett	egy	kormánypárti	
felszólaláson,	ami	jelzi,	hogy	a	közbeszédben	a	párt	
egyre	inkább	besorol	az	általa	is	sokat	ostorozott	ma-
gyarországi	ellenzék	mellé.	A	Momentum,	amely	cent-
rista	pártként	alakult,	mára	végzetesen	a	létező	balol-
dal	mellé	szorult.	Vezetője	hol	arról	elmélkedik,	hogy	
szükség	van-e	tömegpártokra	Magyarországon,	hol	az	
ellenzéki	pártok	számát	sokallja,	a	gyakorlatban	pedig	
Gyurcsány	Ferenccel	együtt	tervezi	az	Orbán-kormány	
leváltását.	Ez	pedig	mindennél	fontosabbnak	tűnik	a	
zömében	fiatalokból	álló	párt	vezetése	számára.	Így	
persze	a	párt	fokozatosan	elveszti	diszkrét	báját	és	
olyan	kérdésekkel	kell	foglalkoznia	(pl.	költségvetés,	
hirdetések	stb.),	amelyek	a	pártszerűségét	erősítik.

A	karácsonyi	eligazítás	sok	mindenre	rávilágít,	
ami	nem	szerepel	a	Momentum	programjában.	A	Mo-
mentum	szakítani	akar	a	rendszerváltás	óta	kialakult	
politikai	gyakorlattal,	elittel,	kultúrával.	Mindezt	az	
akkor	létrejött	elit	egy	jelentős	részének	segítségé-
vel	szeretné	elérni.	Lenézi	és	megveti	azokat,	akik	
politikai	ellenfelei,	némiként	a	marxizmus	Himalá-
ja-komplexusára	emlékeztetve.	Az	erős	nemzetközi	
kapcsolatrendszerrel	rendelkező	párt	a	bevándorlás	
kérdésében	a	kvótakereskedelem	álláspontját	képvi-
seli,	vagyis	azt,	hogy	a	migránsok	(nem	a	politikai	me-
nekültek)	befogadását	elutasító	államok	pénzügyileg	
támogassák	a	befogadó	országokat.	A	vidéki	lakossá-
got,	illetve	az	idősebb	generációkat	lenéző,	agresszív	
magatartásuk	elegendő	volt,	hogy	megközelítsék	a	
10%-ot.	Kérdés,	hogy	a	jövőben	ez	az	eklektika	és	ru-
galmasság	a	hatalom	megszerzése	érdekében	mire	
lesz	elég?	Egy	biztos:	az	alázat	terén	még	sokat	fejlőd-
het	ez	a	politikai	közösség.

Ausztria új kormánnyal kezdte meg a 2020. 
esztendőt, élén a volt és újból kinevezett Se-
bastian Kurz kancellárral. A 33 éves, kimért-
ségéről ismert és jó szónoki képességű politi-
kus akarva-akaratlanul úgy nyilatkozott volt 
alkancellárjáról, amit érdemes megjegyezni. 
Egyik vele készített beszélgetés végén az új-
ságírónő az után érdeklődött, hogyan véle-
kedik az időközben a bíróságokat is foglal-
koztató, politikai harakirit elkövető Hans 
Christian Stracheról.

„IbIza” az új EsztEndőrE
Sebastian Kurz válasza: „Biztosan nem 

kárhoztatom most utólag, hiszen nagyon jól 
együttműködtem vele, és személyes síkon is jól 
kijöttünk egymással. Neki kell szembesülnie 
a vele szemben felhozott szemrehányásokkal. 
Remélem azonban, hogy ugyanolyan elbírá-
lásban részesül, ami hazánkban kijár min-
denkinek. Miután biztosan nem egyszerű a 
helyzete, minden jót kívánok neki, legalábbis 
a magánéletében.”

(Kronen Zeitung, 2020. január 5.)

A II. világháború után örvendetesen emel-
kedett a lakosság száma, mígnem 1980 óta 
állandó fogyás állt elő. Az azóta eltelt nem 
egészen négy évtized alatt 2019-ig 935.000 lé-
lekkel csökkent a lakosság száma. Ez a drámai 
fordulat a születési arányok visszaesésével is 
összefüggésbe hozható. 1945 után 1950-1955 
között 2,73 születéssel a legmagasabb volt a 
termékenységi arányszám, ami 1960-1965 kö-
zött 1,82-vel esett kettő alá. A mélypont 2001-

népességmozgalom Magyarországon
2005 között állt elő, amikor egy szülőkorban 
lévő nőre 1,30 gyermek esett. Az arányok azó-
ta, – ha szerényen is – de állandóan emelked-
nek: 2006-2010 között 1,32, majd 1,36 volt az 
élveszületések aránya. A legutóbbi fél évti-
zed (2015-2020) átlaga 1,49-re emelkedett, ami 
ugyan biztató, de még messze elmarad a lega-
lább 2,10-es elvárástól, amikor a természetes 
szaporodás révén számítani lehet a népesség 
növekedésére.

Üvegházhatás 
A	Földünket	borító	légkör	több	rétegre	osztható.	A	lég-

kört	a	tömegvonzás	szorítja	a	Föld	felszínéhez.	A	légoszlop	
súlyából	adódik	a	légnyomás.	A	levegő	a	felszíntől	távo-
lodva	ritkul,	és	nyomása	csökken.	Az	utasszállító	repülők	
10.000	méter	magasságig	tudnak	emelkedni,	a	meteoro-
lógiai	léggömbök	eljuthatnak	50	km	magasságig	is.	A	le-
vegő	99%-a	a	földfelszíntől	mért	31	km	távolságon	belül	
koncentrálódik.	A	külső	légréteg	ózon	(O3)	pajzsa	szűri	és	
védi	meg	Földünket	a	Nap	túlzott	ultraibolya	sugárzásától.	
A	légkörben	még	jobban	érvényesül	(pl.	a	Hold)	tömeg	
és	a	földi	mágnestér	vonzása	mint	a	tengerek	vizére,	és	
erős	„ár-apály”	jellegű	légmozgások	keverik	az	atmoszfé-
rát.	Az	egyenlítő	táján	a	légréteg	vastagsága	60	km,	míg	
a	pólusok	fölött	(mágnestér	vonzása)	ugyanez	30	km.	

A	levegő	fő	komponensei	N2	és	O2	homopoláros	mole-
kulák,	fényre,	hőre,	elektromágneses	sugárzásra	átlát-
szóak.	A	Nap	felszínét	Einstein	E=mC2	képlete	alapján	má-
sodpercenként	4,4*10^9	kg	hidrogén	fúziójával	működő	
termonukleáris	hőforrás	5700	fokon	tartja.	Az	irdatlan	
mennyiségű	hőt	hőmérsékleti	sugárzással	szétküldi	a	
világűrbe,	ami	a	Földre	többnyire	látható	fény	(λmax	
~	0,56	µm)	formájában	érkezik.	Közép-Európába	a	föld-
felszínre	négyzetméterenként	nappal	hozzávetőlegesen	
~1kW/m2	teljesítmény	jut	el.	Ennek		80%-a	elnyelődik,	
a	többi	visszaverődik

Üvegházhatás nélkül nem lenne a Földön élet 
Az	ablaküvegen	keresztül	ugyanez	zajlik:	az	ablakü-

veg	a	Napról	érkező	rövid	hullámhosszú	(nagyenergiás)	
látható	fényt	többnyire	beengedi,	a	szobahőmérsékleti	
(kisenergiás)	hosszú	hullámú	fotonokat	pedig	jobbára	
nem	engedi	vissza.

Földünk múltjából becsülhető a várható jövőnk
Az	Amerikai	Tudományos	Akadémia	közleményében	

ténylEg MElEgszIK a Föld?
PNAS	(2018-ban)	K.D.	Burke	és	társai		bemutatja	a	Föld	
hőmérsékletének	alakulását	az	idők	kezdete	óta.	Az	első	
öt	földtörténeti	korszakban	(Paleo-Piocén)	Földünk	jóval	
melegebb	volt.	A	hőmérséklet	50	millió	évvel	ezelőtt,	a	
Himalája	kiemelkedése	óta	csökkenő	tendenciát	mutat.	
Eleinte	sűrűbben	45	éves	periódussal	váltakoztak	a	«hi-
deg»	és	«meleg»	korszakok,	majd	ritkábbak	lettek.	A	kö-
zépső	pleisztocén	korban	az	északi	félteke	jégkorszakai	
100	000	éves	periódusokkal	váltakoznak,	ahol	90	000	
év	jégkorszak,	a	mai	(normál)	időszakok	hossza	pedig	
10	000	év.	A	meglepetés	a	jelenkor:	már	12	000	éve	tart	
a	meleg	évszak,	manapság	a	hőmérséklet	egyre	emelke-
dik,	pedig már 2 000 év óta be kellett volna köszönteni 
az újabb jégkorszaknak.

Jégkutató Intézet Grenoble
A	Grenoble-i	egyetemen	működik	a	világ	ritka	«jég-

kutató»	intézeteinek	egyike.	Claude	Laurius	gleccser-ku-
tató	a	jégrétegeket	analizálva	rájött,	hogy	az	évezredek	
történetét	konzerválják	a	különböző	mélységből	kiemelt	
«jégrépák».	A	kutatásokat	a	Déli-sark	„Concordia”	nevű	
francia-olasz	megfigyelő	állomásában	folytatva,	feltér-
képezték	az	elmúlt	850	000	év,	az	afrikai	sivatagokból	
származó	és	a	Déli-sarkig	elrepült	(!)	pollenek,	homok-
szemcsék	históriáját.

A	kifúrt	jégrépákat	a	sarkvidékről	mélyfagyasztó	
szekrényben	szállítják	Grenoble-ba,	ahol	-8°C	fokon	
szeletelik	fel,	és	elemzik.	Az	egymásra	préselődött	jég-
rétegek	között	korabeli	légbuborék	zárványok	is	előbuk-
kannak,	amelyeket	hyper	érzékeny	gáz	analizátorokkal	
vizsgálva	feltérképezték	a	földi	légkör	szén-dioxid	tör-
ténetét.	Óriási	meglepetés:	a jégkorszakok és a szén-
dioxid-koncentráció egyértelmű összefüggést mutat! A	
jégkorszakok	végén	megugrik	a	légkörben	a	szén-dioxid-	
tartalom.	A	széndioxid	üvegház	effektusa	segített	újra	és	
újra	felmelegíteni	a	Földet.	Egyébként	a	legutóbbi	«fel-

melegedő»	korszakra	a	csillagászok	is	adtak	kiegészítő	
magyarázatot:	a	Föld–Nap	pályamozgás	excentricitása	
kicsit	közelebb	hozta	Földünket	a	Naphoz,	és	így	a	közel-
múltban	több	sugárzás	érte.	

Ez	mindenképpen	meglendítette	egy	kicsit	(+0,3°C)	
a	felmelegedést,	és	az	olvadás	révén	felszabaduló	gázok	
felgyorsították	a	folyamatot.	Az	elmúlt	évszázad	+1°C-t	
melegedett.

Jelenleg	3	millió	év	óta	a	földtörténet	legmagasabb	
szén-dioxid	koncentrációját	(0,041%)	értük	el,	és	ráadá-
sul	ez	a	szint	egyre	gyorsabban	növekszik.	A	széngázokat	
100-szor	akkora	sebességgel	juttatjuk	az	atmoszférába,	
mint	a	legutolsó	jégkorszak-végi	felmelegedéskor.	Ráadá-
sul	a	csillagoknak	is	van	„élete”:	a	Nap	ma	fényesebben	
világít	mint	a	földtörténeti	ókorban.

A	Föld	felmelegedése	és	a	légkör	széndioxid	koncent-
rációja	között	egyértelmű	az	egybeesés!!

További	gond,	hogy	szintén	üvegházhatást	okoz	a	le-
vegő	páratartalma	is,	amely	exponenciálisan	növekszik	
a	hőmérséklettel!	

A	mérsékelt	égöv	hőmérsékletein	1	°C	fok	hőmér-
séklet	emelkedéssel	1,1-szeresére	nő	a	vízpára,	amely	
az	üvegházhatás	révén	arányosan	növeli	a	földkéreg	
által	elnyelt	napenergiát.	Akkor	áll	meg	a	felmelegedés,	
amikor	a	vízpárákból	elegendő	felhő	képződik,	hogy	
beárnyékolja	a	Földet?

Egy	fok	melegedés	hatására	10%-kal	növekszik	a	pá-
ratartalom,	és	1,1-szer	több	energiát	nyelne	el.	Az	elnyelt	
energiát	visszaküldő	hőmérsékleti	sugárzás	az	abszolút	
hőmérséklet	negyedik	hatványával	növekedik.	

Ha	a	napenergia	felvétel	arányosan	10%-kal	növeked-
ne,	az	új	egyensúlyi	hőmérséklet	T1	;		kb.	2,4%	-al	emel-
kedne	az	előző	T0=		288	K-hoz		képest..	Ha			T1		=	294,9	K	
volt,	akkor	a	10%-os	energia	növekedés	további	+6,9	°C		
melegedést	eredményezne.	

A	szénrétegek	évmilliók	alatt,	a	földtörténet	során	

tektonikus	mozgással	a	földkéreg	alá	szorult	őserdők	
maradványai.	A	föld	méhébe	zárt	szerves	anyagokat	–	
felmelegedést,	klímaváltozást	és	egyéb	természeti	ka-
tasztrófákat	(tengerár,	szárazság,	áradás)	provokálva	
–	soha	nem	látott	sebességgel	juttatjuk	ki	a	légtérbe.	A	
szkopjei	(1963)	vagy	szarajevói	földrengések	óta	közis-
mert,	hogy	Afrika	mindinkább	Európa	alá	csúszik.		Két	
fok	hőmérséklet	emelkedés	az	Egyenlítőn	egy	kilométer	
hőtágulást	eredményezhet.	Gyakoribb	tengerárak	(Fu-
kushima),	vulkánkitörések	(Etna,	Stromboli,	Új-Zéland,	
Izland)	várhatók.	A	Föld	már	eddig	is	meleg	égtájain	
egyre	nehezebb	lesz	az	élet.	A	migrációs	nyomás	további	
növekedése	várható	a	mérsékelt	égöv	országai	irányába.

Dr. reMéNyi györgy	emeritus	kutató,	Grenoble

A hírekből úgy tűnik, hogy a mezőgazdaság az 
elmúlt évben sikerágazata volt a magyar gazdaság-
nak. Azonban, ha csak az aszályra vagy a szélsősé-
ges időjárásra gondolunk, akkor az eredmények 
rendkívüli erőfeszítésekről is tanúskodnak. Nagy 
István agrárminiszterrel, aki még Mosonmagyar-
óvár polgármestereként járt először a bécsi magya-
rok házában, többek közt erről is beszélgettünk.

	A	számok	magukért	beszélnek:	tavaly	a	mezőgaz-
daság	kibocsátásának	értéke	elérte	a	2	776	milliárd	
forintot,	3	százalékkal	meghaladva	az	előző	évit,	s	
az	első	tíz	hónapban	az	agrártermékek	külkereske-
delmi	egyenlege	2,7	milliárd	euróval	járult	hozzá	a	
nemzetgazdaság	4,4	milliárd	eurós	többletéhez.	Az	
agrárexport	meghaladta	a	7,8	milliárd	eurót,	amely	
érték	9	százalékkal	több	az	előző	év	azonos	időszaká-
nak	értékéhez	képest.	A	tavalyi	év	első	három	negyed-
évében	a	mezőgazdasági	beruházások	értéke	elérte	a	
301	milliárd	forintot,	amely	változatlan	áron	15	szá-
zalékkal	haladta	meg	az	előző	év	azonos	időszakában	
elért	értéket.	Miközben	a	szélsőséges	időjárás	valóban	
rendkívüli	kihívásokkal	állított	minket	szembe.	Az	
időjárási	viszontagságok	ellenére	egyébként	2019-ben	
4,84	millió	tonna	búza	termett	az	országban,	ami	21	
millió	ember	kenyérellátását	biztosítja,	fedezi	a	vető-
magot	és	a	megfelelő	takarmányozást	is.

A tavalyi év nyugodtan nevezhető az elmúlt idő-
szak legaszályosabb évének. A csapadékeloszlás 
egyenletlen volt, a lassú esők hiányoztak. S talán 
a klímaváltozás következménye is, hogy a hirtelen 
lezúduló csapadék gyorsan elfolyt. Hogyan lehet 
ez ellen küzdeni?

	Nem	kell	jóstehetségnek	lenni	hozzá,	hogy	várha-
tóan	a	jövőben	sem	lesz	jobb	a	helyzetünk,	tehát	nem	
várhatjuk	ölbe	tett	kézzel,	hogy	magától	megoldódik.

Azaz,	öntözés	nélkül	nem	lesz	eredményes	termelés.	
A	felszín	feletti	vizeinkből	jelenleg	hazánkban	mintegy	
80	ezer	hektárt	öntöznek,	miközben	a	meglévő	csator-
nák	200	ezer	hektár	öntözését	tennék	lehetővé.	Magyar-
ország	folyóiba	kevesebb	víz	érkezik,	mint	amennyi	
távozik,	így	„erkölcsi	alapunk	van	öntözni”.	Utoljára	
1992-ben	volt	ilyen	nagy	aszály,	s	az	elmúlt	30	esztendőt	
tekintve	nagyon	gyorsan	fel	kell	készülnünk	arra,	hogy	
olyan	vízgazdálkodást	és	talajművelést	folytassunk,	
amivel	minimalizálni	tudjuk	majd	a	várható	károkat.
Az	új	öntözéses	gazdálkodásról	szóló	törvény	ja-

nuár	elsején	lépett	hatályba.	A	szabályozás	a	hozzá	
kapcsolódó	intézkedésekkel	együtt	lefedi	mindazokat	
a	lépéseket	és	eszközöket,	amelyet	ma	kormányzati	ol-
dalról	meg	lehet	tenni	a	termelői	öntözési	beruházások	
szakmai,	jogi	és	finanszírozási	feltételeinek	fejlesztése,	
valamint	a	jelenleg	még	fennálló	akadályozó	tényező-
inek	megszüntetése	terén.	Az	új	törvényi	szabályozás	
révén	elhárulnak	a	hazai	mozaikos	birtokszerkezet-
ből	adódó,	termelői	öntözésfejlesztési	beruházások	
megvalósítását	és	működtetését	akadályozó	tényezők.		

aki az agráriumot választja, arra biztos jövő vár 
év eleji beszélgetés nagy Istvánnal, Magyarország agrárminiszterével

A	törvény	a	hazai	tagolt	mezőgazdasági	üzemszerkezet	
okozta	hátrányok	leküzdése	érdekében	érdemi	támo-
gatást	és	segítséget	biztosít	a	termelőknek	az	öntözési	
együttműködések	létrehozására.	Mindezeken	túl	a	
tavalyi	esztendőben	felállított	Nemzeti	Földügyi	Köz-
pont	2020-ban	a	törvény	által	meghatározott	módon	
segíti	majd	az	öntözéses	beruházásokat,	készíti	el	az	
engedélyezést	gyorsabbá	tevő	dokumentumokat	is.

 Ha már a jogalkotásról esett szó, hadd kérdezzük 
meg, e téren mi várható 2020-ban?

	Az	említett	Nemzeti	Földügyi	Központ	kulcsszerepet	
tölt	be	az	osztatlan	közös	tulajdon	tervezett	rendezésé-
ben	is.	Terveink	szerint	idén	tavasszal	az	Országgyűlés	
elfogadhatja	majd	azt	a	birtokrendezésről	szóló	tör-
vénycsomagot,	amelynek	célja	egyrészt	a	rendszer-
váltás	óta	le	nem	zárt	állami	birtokpolitikai	ügyek	
rendezése,	másrészt	az	osztatlan	közös	földtulajdon	
felszámolásának	gyorsítása.	,
Az	idei	esztendőben	két	másik	nagy	jogalkotási	

feladat	is	áll	előttünk:	az	egyik,	a	családi	gazdasági	
és	az	őstermelői	kategória	évtizedes,	„ráncfelvarrás-
ra”	szoruló	szabályozási	környezetének	rendezése,	a	
mezőgazdasági	adózás	rendszerének	megújítása.	Míg	
a	másik	nagy	feladat,	a	hazai	szőlő-bor	ágazat	szabá-
lyozási	környezetének	megújítása,	azaz	egy	új	bor-
törvény	megalkotása,	amely	a	szőlő-	és	bortermelők	
számára	egyszerűsítést	és	alacsonyabb	adminisztrá-
ciós	terheket	jelent	majd.	Utóbbi	érdekében	már	meg	
is	kezdődött	egy,	mindezeket	kiszolgálni	képes	XXI.	
századi	informatikai	háttér	fejlesztése.	

	Ahhoz, hogy a tavalyi év eredményei tarthatók 
legyenek, szorgos kezekre is szükség van. Az agrá-
rium mennyire vonzó pálya ma? Sokak álma, hogy 
korán keljen, s sáros csizmával járja a földeket, 
az istállókat? 

	Ma	már	gazdálkodónak	lenni	nem	egyenlő	a	sáros	
csizmával.	Rendkívül	összetett	ismereteket	és	szakér-
telmet	igényel	a	gazdálkodás	a	környezetvédelemtől	
egészen	az	állatjóléti	ismeretekig,	vagy	akár	a	több	
tízmilliós	gépek	vezetéséig.	Az	a	fiatal,	aki	ma	az	ag-
ráriumot	választja,	az	a	biztos	jövőt	választja.
Mivel	Magyarországon	eddig	nincs	kiépült	rend-

szere	a	mezőgazdasági	vállalkozások	generációvál-
tásának,	ezért	az	Agrárminisztériumban	már	folya-
matban	van	egy	generációváltás	elősegítését	célzó	
szakpolitikai	program	kidolgozása	is,	amelyet	több	
érdekképviseleti	szerv	bevonásával	készítünk	elő.	A	
program	keretében	a	családi	gazdaságok	szabályozá-
sának	kérdéskörét	is	vizsgáljuk	majd,	a	célunk	az	érin-
tett	gazdálkodói	kör	fejlődéséhez	és	gyarapodásához	
kívánt	ideális	feltételek	biztosítása.

Azon	dolgozunk,	hogy	minél	jobban	segítsük	a	nem-
zedékváltást.	2050-ben	a	Földön	már	kilenc	milliárd	
ember	élelmezéséről	kell	gondoskodni,	miközben	kö-
zel	3	százalékkal	csökken	majd	a	világ	termőföldjeinek	
területe,	és	az	ivóvíz	mennyisége,	amellett,	hogy		40	

százalékkal	több	fehérje	előállítására	lesz	szükségünk.	
Ezért	is	fontos,	hogy	minél	több	fiatalt	nyerjünk	meg	
arra,	hogy	a	mezőgazdaságban	képzelje	el	a	jövőjét.	

 A klímavédelemben is van szerepe az agrári-
umnak?

	Természetesen.	Az	élelmezésbiztonságot	figyelem-
be	véve	nem	megoldható	a	kibocsátás	csökkentése	
csupán	azzal,	hogy	a	termelés	mértékét	csökkentjük,	
az	agráriumban	kibocsátás-csökkentő	technológiák	
bevezetése	jelentheti	a	megoldást.	Magyarország	me-
zőgazdasága	számára	kiemelt	jelentőségű:	az	öntözés-
fejlesztés,	a	digitalizáció	és	a	precíziós	mezőgazdaság	
fejlesztése,	az	állattartótelepek	és	trágyakezelés,	
illetve	a	kijuttatás	korszerűsítése,	a	mezőgazdasági	
kockázatkezelési	rendszer	működtetése	és	fejlesz-
tése,	továbbá	az	agrár-környezeti	és	klímakutatási,	
valamint	az	innovációs	és	tudásátadási	rendszerek	
fejlesztése.

Emellett	klímavédelmi	célokat	is	szolgálva	idén	to-
vább	folytatjuk	Országfásítási	Programunkat.

	A támogatáspolitika fontos eleme az uniós Kö-
zös Agrárpolitika.

	Támogatáspolitika	tekintetében	kiszámíthatóságra	
és	stabilitásra	számíthatnak	a	magyar	gazdák	2020-ban	
is.	A	magyar	gazdálkodók	számára	idén	várhatóan	több	
mint	450	milliárd	forintnyi	támogatást	fogunk	kifizetni	
különböző	terület-	és	állatalapú	támogatási	jogcímeken	
az	idén	tavasszal	benyújtandó	kérelmeik	után.	

Nemzeti	forrásokból	idén	is	100	milliárd	forintot	
fordítunk	saját	költségvetésünkből	agrártámogatá-
sokra,	kiemelten	fókuszálva	az	állattenyésztésre.	Ter-
mészetesen	a	2020	utáni	időszakról	sem	feledkezünk	
meg,	a	Közös	Agrárpolitika	reformjára	vonatkozó	tár-
gyalások	idén	tovább	folytatódnak	és	remélhetőleg	
sikeresen	le	is	fognak	záródni.	Ez	a	feltétele	annak,	
hogy	nyugodtan	elő	tudjuk	készíteni	az	idei	év	legfon-
tosabb	dokumentumát,	a	Stratégiai	Tervet	is,	amely	
a	2021	és	2027	közötti	Közös	Agrárpolitika	forrásai	
felhasználásának	kereteit	rögzíti	és	majd	az	Európai	
Bizottsággal	kell	elfogadtatnunk. B. L.

Mint az 1988-ban újjászerveződött Magyar 
Orvosi Kamarának (MOK) alapítója és 2. szá-
mú tagsági igazolvány tulajdonosa, minden 
jelentősebb eseményét figyelemmel kísérem. 
Követem változását, alakulását, fejlődését, bot-
ladozásait, sikereit és kudarcait.

A MOK vezetése 16 évig egy kézben volt. A 
különböző pártok jobbról, balról befolyásolták 
a MOK vezetést, az elnökséget.

A kamara tagsága elvesztette bizalmát az 
aktuális hatalmat kiszolgáló, az orvosok szak-
mai, etikai, jogi, szociális, stb. érdekeit nem, 
vagy csak látszatra képviselő kamarai veze-
tésben.

Megalakult az UT, azaz az Újratervezési 
Facebook csoport, azzal a céllal, hogy meg-
újuló elnökséget, elnököt válasszanak, akik 
– összehangoltan, markánsan kiállva – kép-
viselik az orvosok, az egészségügyi dolgozók 
és a betegek érdekeit.

A kamara tagsága unos-untalan kérdezte, 
mit csinál a kamarai vezetés, mit kapnak a 
befizetett tagdíjakért, miért nem áll ki az el-
nök az egészségügy érdekéért, miért kap havi 
több, mint 1,5 millió forint juttatást, miért 
csak egyetlen útja van a magyar orvos bol-
dogulásának és az a külföldi munkavállalás?

16 év alatt az elégedetlenség az alapellá-
tásban dolgozó családorvosoktól, a kórházi 
orvosokon keresztül az egyetemi oktatókig 
befészkelte magát az orvosi köztudatba.

Az orvosoknak elegük lett az egészségügy 

színvonalának, finanszírozási és szakmai 
helyzetének romlásából.

Az internet segítségével összetartó, szer-
vezett csoport jött létre, aminek tagjai ma-
guk között kiérlelték a MOK új stratégiáját és 
meghatározták azokat a taktikai lépéseket, 
amelyekkel átveszik a MOK vezetését és új, 
hathatós érdekképviseletet hoznak létre.

Dr. Kincses Gyula – több kormány alatt is 
volt államtitkár és szakmai vezető – elvállalta 
az elnökjelöltséget.

2019. november 29–30-án a MOK küldött-
gyűlésén meglepetésként hatott, hogy a kül-
döttek nem fogadták el dr. Éger István elnök 
beszámolóját.

Ezek után a választáson már kevésbé volt 
meglepő, hogy földcsuszamlásszerű győzelem-
mel minden pozícióra az UT jelöltjeit válasz-
tották meg, az új elnök dr. Kincses Gyula lett.

A folyamatban lévő ügyek átvétele után, 
remélhetőleg a 100 nap türelmi idő elteltével 
várhatjuk, hogy az újonnan megválasztott el-
nök és vezetés be akarja, be tudja-e váltani a 
MOK tagságának tett ígéretét.

Az orvosok, egészségügyben dolgozó nő-
vérek, asszisztensnők, műtősnők és betegek, 
illetve az egész lakosság jogos igénye a ma-
gas színvonalú, hozzáférhető és megfizethető 
egészségügyi szolgáltatás.

A MOK szerepe a követelések élére állni és a 
tagság jogos igényeit képviselni a hatalom felé.

ProF. Dr. birtalan iVán

Alapvető változás a Magyar Orvosi Kamarában

Bizakodással	tölthet	el	mindenkit,	aki	kézbe	veszi	
a	Burgenlandi	Magyar	Kultúregyesület	Őrség	c.	kiad-
ványának	61.	évf.,	2019.	decemberi	számát.	A	88	olda-
las	egyesületi	folyóirat	tartalmát	tekintve	többnyire	
ugyan	válogatás	a	korábbi	számok	anyagából,	ezúttal	
azonban	más	optikában	jelenül	meg	mind	az	Őrség,	
mind	pedig	a	szokásostól	eltérő	összeállítás.	Ezúttal	
honismereti	anyagok	kerültek	terítékre	versben	és	
prózában.	Az	igény	mindenféleképpen	irodalmi,	és	
ezt	még	akkor	sem	szabad	figyelmen	kívül	hagyni,	
ha	a	valamikori	határőrvidék	ma	már	kétnyelvű	írásai	
közvetlen	a	szülőföldből	nőttek	ki,	vagyis	tájjellegűek.	
18	szerző	került	a	kötetbe,	akik	egészen	sajátságos	mó-
don	vallanak	tájról	és	emberekről,	az	erősen	kivesző	
hagyományokról.	Összességükben	kibogozható	az	a	
kép,	ami	az	„őrvidéki”	tudatot	őrzi,	illetve	jellemzi.	

A	tájleíró,	a	mindennapi	élet	folyását,	az	anekdota-
szerű	történeteket	megörökítő	írások	hűen	tükrözik	
mindazt,	ami	megesett.	

Akad	aztán	valaki,	akinek	nyelvi	és	 tudatbeli	
felkészültsége	 példamutatóan	 a	 kisebbségi	 sors	
axiómájaként	emelhető	ki.	Az	1957-ben	született	
Pulay	Gyuláról	van	szó,	akinek	mintegy	felfedező-
je	és	népszerűsítője	az	ugyanezen	évben	született	
Baumgartner	Gerhard.	Ha	valaki	hiteles	képet	akar	
nyerni	a	kisebbségi	létről,	mintegy	imamalomként	
kell	el-	és	elmondania	a	tájszólásban,	a	nyelvkeve-
redésre	jellemző	helyzetelemzéseit.	Meglepő,	hogy	
a	kisebbségnek	lenni	nem	sors,	hanem	feladat	meg-
határozás	nem	Erdélyben,	de	még	a	Felividéken	sem,	
hanem	éppenséggel	a	(Felső)	Őrségben	született	
meg.	A	rejtélyes	Pulay	Gyula	verseit,	akinek	hol	és	
miben	létéről	Baumgartner	Gerhard	sem	nyilatkozik	
egyöntetűen,	elsőként	a	Győrben	megjelenő	Műhely	
közölte	1987-ben.

Külön	színezetet	nyújtanak	a	kötetben	Karal	Viola	
rajzai,	amelyek	művészileg	és	a	népéletre	vonatkozó-
an	is	kifogástalan	alkotások.

ébrEdő öntudat

Bari Károly: Esővarázslás

Virágszőnyeg az Atacama-sivatagban
A		Llanos de Challe	Nemzeti	Park	felé	haladva,	–	a	

kaktuszokat	eltakarva	–	gyönyörű	virágok	fogadják	
a	látogatókat.	A	nemzeti	parkhoz	tartozó	Atacama-si-
vatag	ismét	életre	kelt.	A	terület	Santiago-tól,	Chile	
fővárosától	600	km-re	terül	el.

A	rendkívül	ritka	tünemény	csak	az	El Niño  ha-
tására	jöhet	létre.	Dél-Amerika	Csendes-óceán	felőli	
partjain	6–7	évenként	jelenik	meg	ez	a	bő	csapadékot	
szállító	éghajlati	jelenség.	Az	akár	évtizedeken	át	alvó	
hagymák	és	gyökértörzsek	a	nedvesség	hatására	ki-
csíráznak,	ha	a	déli	féltekén	uralkodó	tél	folyamán	
nem	fagytak	meg.	Nagy	jelentősége	van	a	csapadék	
mennyiségének	is.	Ez	nem	lehet	sem	túl	sok,	sem	ke-
vés,	valamint	az	is	fontos	tényező,	hogy	rendszeresen	
esik-e	az	eső	és	mekkora	területen.

Ha	az	egész	Atacama-sivatag	területére	több	napon	
keresztül	rendszeresen,	közepes	mennyiségű	csapa-
dék	érkezik,	akkor	az	év	utolsó	hónapjaiban	virágba	
borul	a	sivatag.	Káprázatos	rózsaszín	virágszőnyeg	
borítja	a	világ	egyik	egyébként	legszárazabb	táját.

derStandard
Előkerült az ellopott Klimt festmény
Az	észak-olaszországi	Piancenzában		véletlenül		

találták	meg	decemberben	a	23	éve	ellopott	Gustav	
Klimt-festményt.	A	Galleria	d’Arte	Moderna	Ricci	Oddi	
udvarán	a	kertészek	bukkantak	rá	„A	hölgy	arcképe”	
(Bildnis einer Frau)	című	festményre.

A	kertészek	éppen	az	udvart	tették	rendbe,	a	bok-
rokat,	fákat	metszették,	mikor	egy	nővényekkel	sűrűn	
benőtt	fémajtóra	találtak.	Az	ajtó	mögötti	üregben	
egy	fekete	műanyag	zsákban	volt	elrejtve	a	festmény.

A	portré	hátoldalán	még	megvoltak	azok	a	pecsé-
tek,	melyek	a	kép	kölcsönadását	igazolták	1977	febru-
árjában.		A	Ricci-Oddi	Modern	Művészeti	Galériában	
a	kiállítás	előkészületi	munkálatai	folytak,	amikor	
a	festményt	ellopták.	A	tolvajok	azért	hagyták	a	kerti	
eldugott	helyen	a	festményt,	hogy	később	vigyék	el,	
amikor	az	eset	már	feledésbe	merült.	A	rendőrség	sem-
mit	sem	tud	arról,	hogy	kik	lopták	el	a	Klimt	képet.

Szakemberek	vizsgálata	kimutatta,	hogy	a	fest-
mény	 jó	állapotban	van.	A	vászon	szélén	találtak	
ugyan	egy	karcolást,	de	ez	csak	minimális	károsodás.	
A	kép	rendkívüli	értékét	az	adja,	hogy	egy	vásznon	
két	arckép	van	egymásra	festve.	Röntgen	felvételek	
alapján	vált	láthatóvá	az	a	korábbi	portré,	amelyre	
Klimt	a	„Nő	arcképé”-t	festette.

Élő sejtekből álló robot
Amerikai	kutatók	megépítették	az	első	élő	sejtek-

ből	álló	robotot.	Egy	új	biológiai	gépről	van	szó,	egy	
élő	programozható	organizmusról.	Ez	a	xenobotnak	
nevezett	robot	sérülés	esetén	képes	meggyógyítani	
magát	és	képes	egy	meghatározott	cél	felé	haladni.	

A	vermonti	egyetem	kutatói	tervezték	meg	a	ro-
botot,	békabőr-	és	szívsejtekből,	egy	a	számítógépen	
lefuttatott	evolúciós	algoritmus	segítségével.	A	robot	
létrehozása	azonban	már	a	Tufts	Egyetem	tudósainak	
az	érdeme.	Afrikai	békák	embrióiból	vett	őssejtek-
kel	állították	össze	a	számítógépes	tervek	alapján.	A	
szívizom	sejtek	összehúzódása	előrehaladó	mozgást	
tesz	lehetővé,	a	robot	ezért	képes	önálló	mozgásra.	

Az	organizmusok	képesek	apró	részecskéket	kö-
zösen	elmozdítani.	Ez	lehetővé	teszi,	hogy	az	élő	ro-
botokkal	végeztessenek	el	olyan	feladatokat,	mint	
a	szennyező	vegyületek,	radioaktív	anyagok	felku-
tatása.	Felhasználhatók	az	artériákban	lévő	plakk	
eltávolítására,	éppúgy,	mint	az	óceánokban	a	mik-
ro-műanyagok	összegyűjtésére.

Egy	teszt	során	megvágták	a	robotokat,	s	ezek	
folyamatosan	összeforrasztották	a	sebet	és	tovább	
folytatták	útjukat.

Az Agar Art két magyar győzelmet hozott
Mikrobákból	alkotott	festményekkel	nyertek	dí-

jat	az		Amerikai	Mikrobiológusok	Társaságának	idei	
versenyén	az	Agar	Art-on	a	SYNLAB	Hungary	Kft	mik-
robiológusainak	munkái.	A	versenyre	43	országból	
415	mikrobiológust	neveztek	be	347	kompozícióval.

Az	Agar	Art	versenyzői	petri-csészében	festik	meg	
alkotásaikat.	Élő	organizmusokat,	baktériumokat,	
gombákat	használnak	festék	helyett.	A	mikrobák	táp-
talaja	az	agar	nevű	zselésítőanyag.	Innen	kapta	nevét	
a	2015	óta	megrendezésre	kerülő	verseny,	mellyel	bi-
zonyítják	a	mikrobiológusok,	hogy	a	tudomány	és	a	
művészet	nem	áll	egymástól	távol.	

Pöstényi	Zita	közönségdíjat	nyert	egy	különleges,	
mikrobákból	nevelt	népművészeti	mintával.	A	három	
Petri-csészében	elhelyezkedő	mintázathoz	a	rózsaszín	
Escherichia coli,	a	türkiz	Enterococcus faecalis,	a	
sárga	Acinetobacter junii,	a	kék	Klebsiella pneumo-
niae 	és	a	lila	Citrobacter freundii	csoportjait	„fes-
tette”	a	táptalajba.

Héjja	Andrea,	mikrobiológus,	Munch:	Sikoly	című	
képének	mikrobákból	nevelt	változatával	kategóriá-
jának	harmadik	helyét	nyerte	el.	A	díjnyertes	„fest-
ményhez”	a	rózsaszín,	a	türkiz,	a	sárga	és	a	kék	színt	
létrehozók	mellett	a	fehéret	eredményező	Staphy-
lococcus aureus-t	is	felhasználta.	Héjja	Andrea	is	a	
SYNLAB	Kft	munkatársa.

Japánban épül fel a jövő városának prototípusa
A	Toyota	Motor	Corp.	bemutatta	a	Nemzetközi	Szó-

rakoztatóelektronikai	Kiállításon	(CES)	a	Woven	City	
(Szövött	város)	építésére	készített	terveit.	A	város	neve	
a	Toyota	eredeti	tevékenységére,	a	szövőiparra	utal.

	A	várost	egy	2020	végén	megszűnő	autógyár	te-
rületén	akarják	felépíteni.	A	hidrogén	üzemanyag-
cellás	technológiára	épülő	város	laboratóriumként	
fog	szolgálni	az	önvezető	autók,	az	okosotthonok,	a	
mesterséges	intelligencia	és	egyéb	technológiák	szá-
mára.	A	jövő	városában	lesz	rendőrség,	tűzoltóság,	
betegellátás,	valamint	iskolák,	és	otthona	lehet	má-
sok	mellett	a	Toyota	jelenlegi,	illetve	már	nyugdíjba	
vonult	alkalmazottjainak.

A	Toyota	Bjarke	Ingels	dán	építészt	bízta	meg	a	
tervezéssel.	A	71	hektárnyi	területre	tervezett	város	
építési	költségeiről	a	cég	nem	közölt	adatokat.	A	mun-
kálatok	a	tervek	szerint	jövőre	kezdődnek	el.	A	jövő	
városában	az	első	években	kétezer	lakónak,	köztük	
kutatóknak	lesz	otthona.

Kína pellengérre állítja lakosságát
A	kelet-kínai	város	Suzhou	vezetősége,	több	lakos-

ról	tett	közzé	fotókat	a	köztéri	kamerák	felvételeiből	
„civilizálatlan	viselkedés”	mottóval.	Pellengérre	állít-
va	azokat,	akik	az	utcán	pizsamában	közlekedtek.	A	
köztéri	kamerák	által	felvett	képek	mellett	közzétet-
ték	az	illetők	nevét,	személyi	adatait	és	megmutatták	
személyi	igazolványukat	is.	

Az	esetnek	politikai	háttere	van.	A	kínai	vezetés	
az	1,4	milliárdnyi	lakosságot	nevelési	célzattal	in-
tenzív	megfigyelésnek	akarja	alávetni.	A	mestersé-
ges	intelligenciának	köszönhetően	az	állam	azonnal	
felismerheti,	hogy	ki	van	a	felvételen.	Részben	erre	
alapozva	Kína	egy	szociális	bónusz-málusz	rendszert	
vezetett	be,	mely	pontozásos	alapon	működik.	A	
plusz	 pontok	 alapján	 jutalmazzák	 a	 polgárokat	
például	azzal,	hogy	a	hatóságok	gyorsabban	inté-
zik	az	ügyeiket,	vagy	engedélyeznek	számukra	egy	
bankkölcsönt.	A	mínusz	pontokkal	rendelkezők	nem	
vásárolhatnak	repülő-,	vagy	vonatjegyet.	Ők	vagy	
gyermekeik	nem	tanulhatnak	tovább,	nem	kapnak	
bankkölcsönt	a	természeti	csapások	okozta	károk	
helyreállításához	stb.

A	Shanghai	közelében	fekvő	milliós	város	Suzhou	
vezetősége	élenjár	a	kormány	céljainak	megvalósításá-
ban.	Itt	mínusz-pontot	kap,	aki	pl.	röplapokat	osztogat	
a	járókelőknek,	vagy	a	napsütéses	időt	élvezve	lefek-
szik	egy	parkban	álló	padra.	A	város	felhívást	intézett	
a	lakossághoz,	hogy	fényképezzék	le	a	„civilizálatlanul	
viselkedőket”	és	a	fotókat	továbbítsák	a	város	vezetésé-
nek.	Egy	fotóért	10	yuant	(1,30	eurót)	fizetnek.

A	városvezetés	hivatalosan	elnézést	kért	a		pellen-
gérre	állítása	miatt		de	a	fotózásra	vonatkozó	felhívását	
azonban	nem	vonta	vissza.

A zöld alku
A	számtalan	uniós	finanszírozás	révén	a	polgárok	

lassan	kénytelenek	lesznek	elektromos	járművekre	
váltani.	Ezen	túlmenően	tiltott	lesz	az	olaj-	és	szénfű-
tés,	bezárnak	az	ilyen	anyagokkal	működő	erőművek.	
Ezzel	Európa	CO2	termelése	jelentősen	csökken.	

Így	a	német	Siemens	konszern	teljes	erőbedobással	
dolgozhat	új	projektjén	Ausztráliában,	ahol	létrehoz-
za	földünk	valószínűleg	legnagyobb,	teljesen	automa-
tizált	szénbányáját.	Több	milliárd	tonna	szenet	ter-
melnek	ki	ott,	melyet	részben	Ausztráliában,	részben	
más	kontinensen	égetnek	majd	el.	A	projektet	az	EU	
új	elnöke	von	der	Leyen	asszony	örömmel	üdvözöl-
te,	mint	egy	unióbeli	cég	unión	kívülre	kiterjesztett	
vállalkozását.

A	projekttel	van	egy	kis	probléma,	amire	von	der	
Leyen	asszony	valószínűleg	nem	gondolt.	A	millió	ton-
na	számra	elégetett	szénből	keletkező	szén-dioxid-gáz	
nem	áll	meg	Ausztrália,	vagy	Ázsia	légterében.
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Több	mint	fél	évvel	a	2019.	június	eleji,	törté-
nelmi,	eddig	sohanemvolt	csíksomlyói	pápai	lá-
togatás	után	sem	találom	kérdéseimre	a	választ.
Az	erdélyi	magyarság	várakozása	felfokozott	

volt,	természetesen.	A	román	karhatalom,	a	kor-
mányőrség	szigora	durva	és	kirekesztő	volt.	Elő-
zetesen	regisztrálni	kellett	Csíksomlyón	(Buka-
restben,	Jászvásárban,	Balázsfalván	nem	–	vajon	
miért	csak	ott,	ahol	a	pápa	magyar	környezetbe	
érkezett?!),	és	a	regisztrációs	igazolás	megléte	
ellenére	elutasították	jeles	személyiségek	(Kató	
Béla	református	püspök,	Brendus	Réka	a	buda-
pesti	Miniszterelnökség	Nemzetpolitikai	Állam-
titkárságának	főosztályvezető-helyettese,	Péter	
Ferenc	a	Maros	Megyei	Tanács	magyar	elnöke	és	
mások)	belépését	a	körbezárt	területre.	
Kérdem	magamtól,	ebből	mit	 látott	a	pápa?	

Gondolom,	szinte	semmit.	És	mégis:	azon	csak	el	
kellett	gondolkodnia,	hogy	a	csíksomlyói	szent-
misére	varrt,	előzetesen	minden	szükséges	egyez-
tetésen	(vatikánin	is!)	átment	pápai	ruhán,	ka-
zulán	miért	varratta	le	a	román	kormányőrség	
a	magyar	feliratot.	A	szimbólumokkal	ellátott	
miseruhán	eredetileg	a	csíksomlyói	kegyszobor	
és	kegytemplom,	valamint	a	romániai	pápaláto-
gatás	logója	és	magyar	nyelvű	mottója	(„ Járjunk 
együtt!”)	is	látható	volt.	Kérdem,	egy	állam-	és	
egyházfő	hivatala	által	előzetesen	elfogadott	ru-
hán	milyen	okkal	és	jogon	változtat	egy	őrző-vé-
dő	szolgálat?!	A	hivatalos	válasz	szerint	ugyanis	
ők	jártak	el.	A	felirat	eltávolítása	milyen	érdek	
volt?	A	román	állam	érdeke?	Na,	itt	alighanem	
több	olvasat	lehetséges:	a	román	állam	kisebb-
ségi	kérdésekben	minimum	két	mércét	alkalmaz:	
egyet	belföldre	és	egyet	külföldi	használatra.	Itt	
most	a	belföldi	és	külföldi	dimenziók	találkoztak,	
innen	a	zavar.	Mert	kifelé	a	kisebbségek	iránti	
jóságos	román	állam	szokott	megmutatkozni,	ere-
detileg	ezért	fogadhatták	el	a	magyar	feliratot.	
Később,	a	befelé	kizárólagosan	román	nemzeti	
érdekeket	őrző	állam	visszakozott,	az	engedély-
ből	tiltás	lett.	
A	pápa	észrevehette	volna	a	kazula	kapcsán,	

hogy	látogatását	illetően	két	olvasat	létezik.	Ha	
fogékony	a	(nemzeti/egyházi)	különbözőségek	
kezelésével	kapcsolatos	politikák	iránt,	akkor	a	
történtekre	neki	is	választ	kellett	találnia	–	leg-
alább	önmaga	számára.	És	a	Szentatya	igenis	is-
meri	az	üldöztetésnek	még	a	rafinériáit	is.	Ismeri,	
hiszen	a	keresztényüldözésről	mondta	volt	nem-
rég,	hogy	a	vértanúság	az	egyház	mindennapi	ke-
nyere.	Ezen	túl	létezik	„a	kultúra,	a	modernség,	
a	haladás	álruhájába	öltözött	üldöztetés.”	Ezt	az	
üldöztetést	nevezte	a	pápa	jogos	iróniával	„jól	
nevelt”	üldöztetésnek.	„Ez	akkor	történik,	amikor	
egy	embert	nem	a	keresztény	hite	miatt	üldöz-
nek,	hanem	azért,	mert	Isten	Fiának	az	értékeit	
akarja	képviselni.”	Ez	az	üldöztetés	a	szabad	em-
bert	veszi	célba,	amikor	a	hatalmas,	az	erősebb	
megmondja	a	gyengébbnek,	a	hatalom	nélküli-
nek,	hogy	neki	meddig	terjed	a	szabadsága.	Erről	
a	pápa	2016.	április	12-én	beszélt	egy	vatikáni	
homíliában.	Csíksomlyón	és	utána	nem	volt	jele	
annak,	hogy	a	pápa	igenis	érti,	mi	történik.	Miért	
ne	akarná	megérteni?
És	a	látogatás	utótörténete	tovább	bonyolítja	

a	képet.
A	látogatás	után	szinte	azonnal,	június	5-én,	a	

pápa	a	Szent	Péter	térre	összegyűlt	sok	ezer	hívő	
előtt	jelentette	ki:	„Köszönöm	Istenünknek	ezt	
az	apostoli	 látogatást	és	kérem,	[…]	áldja	meg	
Romániát	és	az	ottani	Egyházat.”	Három	percen	
át	beszélt	a	romániai	látogatásról,	Daniel	román	
pátriárkát	testvérének	nevezte.	Külön	kiemelte	a	
látogatás	mottója	( Járjunk együtt!)	üzenetének	
fontosságát.	Kapcsoljuk	ezt	össze	a	csíksomlyói	
homíliában	mondottakkal,	amikor	a Szentatya a 
zarándoklás átalakító, egymás testvéreivé va-
rázsoló titkáról elmélkedett. A	Szent	Péter	téren	
külön	köszönetét	fejezte	ki	a	román	állam-	és	kor-
mányfőnek	és	az	egyházi	elöljáróságoknak	a	si-
keres	látogatásért,	azért,	hogy	megvalósulhatott	
a	mottó	üzenete,	együtt	járhatott	az	emberekkel,	
érezte	és	köszöni	a	(román)	emberek	szeretetét.
Tehát	testvériség,	váljunk	egymás	testvéreivé.	

Katolikusok	és	ortodoxok.	Magyarok	és	románok.	
Felteszem,	mindkét	relációt	ide	kell	érteni.
Bukarestben,	 Jászvásáron,	Balázsfalván	 az	

emberek	a	pápa	közelébe	kerülhettek,	és	feleme-
lő	érzésben	lehetett	részük.	Csíksomlyón	nem	
–	civilt,	zarándokot	nem	engedtek	a	közelébe.	
Ez	vajon	feltűnt	valakinek	a	pápai	küldöttség	so-
raiban?!	A	pápai	köszönet	külön	kiemeli,	hogy	a	
nép	körében	ő	is	zarándok	volt,	és	a	különböző	
találkozók	megmutatták,	mennyire	fontos	az	igaz	
keresztények	együtt járása.	Mi	van	a	csíksomlyói	
együtt	járással?
Ferenc	pápa	június	8-án	Jakubinyi	György	gyu-

lafehérvári	érseknek	is	levelet	küldött,	megkö-

szönte	a	szívélyes	fogadtatást.	A	levél	második	
fele	 szó	 szerint	ezt	 tartalmazza:	 „Örvendtem,	
hogy	személyesen	megismerhettem	egyházatok	
valóságát,	mely	oly	gazdag	a	hagyományokban,	
olyan	élő	és	elkötelezett	a	hit	örömének	megval-
lásában.	Az	Úr	tartson	meg	benneteket	a	hitben	
és	az	apostoli	buzgóságban!...	Imáimmal	kísérlek,	
azért,	hogy	a	helyi	egyház	növekedjen	és	bátran	
tegyen	tanúságot	mindenki	előtt	Isten	irgalmas	
szeretetéről.	Imádkozzatok	ti	is	értem!	A	jó	Isten	
áldjon	meg	mindannyiatokat!”
Egy	szó	sincs	a	mottó	hordozta	üzenetről,	nem	

utal	az	együtt járás	szükségességére.
Rájött	volna,	hogy	Romániában	a	kisebbség	

együtt járása	a	többséggel	pünkösdi	kontext-
usban	n(s)em	létezik?	Pedig	Csíksomlyón	a	pápa	
ezt	hirdette:	„Zarándokolni	annyit	jelent,	hogy	
hiszünk	az	Úrban,	aki	hozzánk	jön,	és	közöttünk	
van,	előmozdítva	és	ösztönözve	a	szolidaritást,	a	
testvériséget,	a	jó	utáni	vágyat,	az	igazságot	és	az	
igazságosságot.”	Mi	lett	a	szolidaritással?	Rájött	
volna	arra,	hogy	a	kisebbség	kimarad	az	együtt 
járásból,	mert	a	többség	diktál,	még	a	pápai	láto-
gatáson	is.	Hirdeti:	az Isten áldjon meg minket.	
Imádkozik	is	értünk	–	de	arra	nincs	utalás,	hogy	
az	együtt járás	az	egymást	kölcsönösen	vállaló	
felek	közösségét	jelenti.	Arra	sem,	mi	történik,	
ha	az	egyik	fél	önhatalmúlag	átrendezi	az	együtt	
haladás	körülményeit.	Elfogadná	azt,	amit	a	ro-
mán	kisebbségpolitika	külföldnek	szánt,	jóságos	
változata	hirdet?	Nem	akarja	észrevenni,	hogy	a	
román	kisebbségpolitika	kirakat-változata	mö-
gött	kemény	elutasítások	ténye	húzódik	meg?	A	
disszonanciákról	miért	nincs	szava?
Bennem	ott	mocorog	a	kérdés:	keresztények-

ként	együtt	kell	járnunk,	de	bármi áron?	Adjuk	
fel	önmagunkat?	A	kettős	mérce	megannyi	jele	és	
megnyilvánulása	szót	sem	érdemel?
Ország-világ	láthatta:	ennek	a	pápalátogatás-

nak	a	romániai	magyarság	nem	alanya,	csak	té-
nyezője	volt.	Jelen	voltunk,	mert	vagyunk.	Annyit	
kaptunk,	amennyit	Bukarest	megengedett.	A	pá-
pával	zarándokokként	nem	járhattunk együtt…
Olvastam,	élvezettel	és	olykor	meghatottan	

olvastam	Rónay	Tamás	könyvét	Ferenc	pápáról.	
(Halló, itt Ferenc pápa!	Budapest:	Hungarovox,	
2014.)	Ebben	idézi	a	szerző,	hogy	amikor	jeruzsá-
lemi	látogatásának	első	színhelyén	a	pápa	kifej-
tette	véleményét	az	erőszakról,	izraeli	vezetők	–	a	
helyi	sajtó	szerint	–	„propaganda-aprópénzre”	
váltották	a	pápalátogatás	történelmi	lehetősé-
gét.	A	pápa	tiszteletről	és	a	vallások	közötti	pár-
beszédről	szólt,	miközben	zsidó	vezetők	az	isz-
lám	terror	elítélését	várták	el	a	pápától.	A	pápa	
válasza:	„Eljött	az	ideje,	hogy	véget	érjen	ez	az	
egyre	elfogadhatatlanabb	helyzet.”	És	mennyire	
igaza	volt,	van.
Vajon	ugyanazt	a	pápát	láttuk	Csíksomlyón,	

aki	Jeruzsálemben	is	járt?
*

A	helyzet	úgy	alakult,	hogy	az	ősszel	megírt	
írás	nem	jelent	meg.	És	lám,	az	élet	újból	előtérbe	
hozza	a	pápa	látogatását,	a	moldvai	csángók	kap-
csán.	A	történet	más	regiszterben	ugyan,	de	foly-
tatódik.	A	pápalátogatás	jegyében,	jóindulatot	
bizonyítandó,	a	jászvásári	római	katolikus	püs-
pökség	–	1884-es	fennállása	óta	először	–	2019.	
januárban	engedélyezte,	hogy	havi	egy	magyar	
misét	tartsanak	a	bákói	Szent	Miklós	plébánia-
templomban.	Nem	valamelyik	csángó	faluban,	
hanem	a	közeli	nagyobb	városban.	A	moldvai	
csángók	magyar	misézésre	vonatkozó	kéréseit	
korábban	rendszeresen	elutasította	az	egyház-
megyét	1990-től	2019.	augusztusig	vezető	Petru	
Gherghel	(Gergely	Péter?)	jászvásári	püspök,	aki	
kijelentette:	csak	akkor	engedélyezi	a	magyar	mi-
sét,	ha	megbizonyosodik	róla,	hogy	a	hívek	leg-
kevesebb	két	százaléka	nem	érti	a	román	nyelvet.	
(Ezt	miként	tette	volna	meg?!)	A	csángókat	a	pápa	
látogatásakor	Jászvásár	egyházi	elöljárói	Csík-
somlyó	helyett	Jászvásárra	akarták	küldeni,	hogy	
ott	róják	le	hódolatukat	románul, a románok 
között	–	amint	ez	kiderült,	letagadták	a	tiltást!	
2019	Karácsonyán	a	csángók	szerettek	volna	

Pusztinán,	 egyik	 falujukban	magyar	betlehe-
mes	 játékot	bemutatni	 és	magyar	karácsonyi	
énekeket	énekelni	az	éjféli	misén.	Ezt	a	helyi	
plébános,	Augustin	Benchea,	elutasította,	ko-
lindálásnak	nevezve	a	magyar	énekeket,	s	mint	
ilyet	a	templomból	kitiltotta.	A	kolindálás	kedves	
román	népszokás:	Újévkor	világi,	olykor	pikáns	
szövegű,	jókívánságokat	tartalmazó	dalokat	ad-
nak	elő,	egyes	vidékeken	a	karácsonyi	kántálást	
is	így	hívják.	
Érdekes	adalék:	Vatikánban	2019.	december	

15-én	karácsonyi	kolinda	koncert	volt,	román	
nyelven.	Igen,	Vatikánból	nem	tiltották	ki	a	ro-
mán	kolindát!

BoDó BarNa

Nyugtalanító kérdések a pápalátogatás után

A	2020.	január	7-én	felesküdött	új	kormánykoalí-
ció	programjának	adta	a	fenti	címet,	amiben	szinte	
meglepetésszámba	megy,	hogy	ismét	felszínre	ke-
rültek	a	népcsoportok.	Amennyiben	nem	okoztak	
volna	csalódást	az	elmúlt	évek,	évtizedek,	akkor	
most	hatalmába	keríthet	bárkit	a	bizakodás.	Nem	
csekélység	ugyanis,	hogy	nem	csupán	szóban,	de	
írásban	is	figyelembe	vették	őket	a	tárgyalófelek,	a	
türkiz	és	a	zöld	pártalakulat.	
Valamikor	1976-ban,	Bruno	Kreisky	országlása	

idején	megszületett	az	Ausztria	népcsoportjait	ille-
tő	törvény.	Nem	volt	tökéletes,	de	a	maga	nemében	
mindenféleképpen	új	vagy	legalábbis	újszerű	volt.	A	
területi	elvet	véve	alapul	ugyan	nem	tartott	lépést	az	
idővel,	de	legalább	kiinduló	pontként	szolgált	többek	
között	a	szlovákok,	cigányok	és	nem	utolsósorban	a	
(bécsi)	magyarok	népcsoportkénti	elismerésének	
vonatkozásában	(1992).	Az	1979-ben	megalakult,	a	
burgenlandi	magyarokat	érintő	népcsoporttanács	
példáját	nem	követték	a	szlovének	és	a	horvátok,	
ezért	csak	1993-ban	került	sor	az	ő	tanácsaik	felál-
lítására	a	szlovákokhoz,	a	cigányokhoz	hasonlóan.	
Egyidejűleg	jött	létre	a	bécsi	magyarok	bevonásával	
a	kibővített	magyar	népcsoporttanács.	A	sok	bead-
ványnak	köszönhetően	a	jelek	szerint	gondolkodóba	
estek	a	politikusok	is,	mert	vörös-fekete	színekben	
napvilágot	látott	a	„Khol-Kostelka	papír”	(1997),	
amit	nem	csak	utólag,	de	már	akkor	is	a	színlelés	
stratégiájának	lehetett	nevezni.	Ezzel	egyidejűleg	
összedugták	fejüket	a	népcsoporttanácsok	elnökei	
és	alelnökei,	és	addig	is,	míg	a	papír	elkészültére	
vártak,	Memorandumot	dolgoztak	ki	a	Kancellária	
támogatásával.	A	népcsoportok	kívánságait	tartal-
mazó	dokumentum	bemutatásra	került	a	Kancellá-
rián	és	a	Parlamentben.	Az	ünnepi	aktuson	kívül	
azonban	elmaradt	a	folytatás.
Időközben	megszületett	az	alkotmányjogi	tör-

vénycikk	 is	 (Staatszielbestimmungsgesetz	 zum	
Minderheitenschutz,	2000.	augusztus	8.),	amely	ki-
mondja,	hogy	az	Osztrák	Köztársaság	vallja	adott	
nyelvi	és	kulturális	sokszínűségét,	ami	a	tősgyökeres	
népcsoportokban	jut	kifejezésre...	A	nekilendülés	
persze	külső	nyomásra	következett	be,	amikor	2000-
ben	a	kékek	(Szabadság	Párt)	bevonásával	alakított	
kormányt	az	Osztrák	Néppárt.	Mindazonáltal	pozitív	
kihatásaként	felállításra	kerültek	a	kétnyelvű	hely-
névtáblák	Karintiában	és	Burgenlandban.
Az	utolsó	nekilendülés	Werner	Faymann	kan-

cellársága	idején	következett,	amikor	2011-ben	a	
Kancellária	célba	vette	a	népcsoportokról	alkotott	
1976.	évi	törvény	módosítását/novellálását.	Ebben	
ösztönzően	hatott	a	Karintiában	a	kétnyelvű	hely-
névtáblák	felállítása	körül	1972	óta	tartó	konfliktus	
kompromisszumos	megoldása.	A	népcsoporttaná-
csok	képviselői	nem	csak	véleményezték	a	hivatalos	
elképzeléseket,	hanem	önálló	javaslatokat	is	nyújtot-
tak	be.	Az	eredmény	nullával	lett	egyenlő.	Amikor	
ugyanis	kiderült,	hogy	kevésbé	lényegbeli	változá-
sokra	készültek	a	népcsoportok	egyes	képviselői	
nem	fogadták	el	a	felajánlott	„újításokat”,	ami	miatt	
aztán	végleg	lekerült	a	napirendről	a	népcsoportok	
jogi,	nyelvi	és	anyagi	helyzetének	rendezésére	hiva-
tott	kezdeményezés.	

Igen:	2003–2005	között	létezett	az	Osztrák	Alkot-
mánymódosító	Gyűlés,	aminek	egyes	szakcsoportjai	
átfogó	tervek	kidolgozásába	kezdtek.	A	tanácskozá-
sokba	bevonták	a	népcsoportok	képviselőit	is.	Egy-
re-másra	születtek	a	beadványok,	amik	pártpolitikai	

„Felelősséggel ausztriáért”  
– és a népcsoportokért is?

alapon	igyekeztek	szert	tenni	befolyásra.	A	zsibvá-
sárra	emlékeztető	sokadalomban	mind	inkább	ér-
zékelhetővé	vált	az	egyes	pártok	hajlandósága.	Mint	
ellenzéki	párt	a	legmesszebbre	merészkedett	a	Zöl-
dek	Pártja,	míg	az	Osztrák	Néppárt	hozzáállása	elég	
szűk	látókörűnek	bizonyult,	alig	lépve	túl	az	1976.	
évi	népcsoporttörvény	kereteit.	Mint	sok	más,	ez	is	
elvetélt,	miközben	az	egyes	népcsoportok	észrevét-
len	haladtak	a	beolvadás	útján.	
A	 vázoltak	 után	nem	 lehet	 csodálkozni	 azon,	

amennyiben	a	népcsoportok	örömrivalgás	helyett	
kellő	óvatossággal,	mi	több,	kétkedéssel	fogadták	a	
326	oldal	terjedelmű	új	kormányprogramot.	Mielőtt	
azonban	véleményt	formálhatnánk	róla,	vessünk	pil-
lantást	a	nem	egészen	egy	oldalt	kitevő	szövegre.	Hét	
főpont	tájékoztat	az	új	kormány	terveiről,	ami	lénye-
gében	szándéknyilatkozatként	fogható	fel.	Figyel-
met	érdemel	a	népcsoportok	jogainak	alkotmány-
jogilag	új	alapokra	fektetése.	Ez	a	népcsoportok	
iskolai	oktatását,	nyelvüket	és	a	feliratokat	foglalja	
össze.	Kiemelt	pontként	olvasható	a	népcsoportok	
támogatása:	a	népcsoportok	támogatásának	jogos	
megemelése	és	biztosítása,	a	sajtó	felkarolása	külön	
pénzügyi	törvény	által	(népcsoportonként	egy-egy	
sajtóorgánum).	A	szövetség	a	tartományokkal	és	az	
önkormányzatokkal	párbeszédet	folytat	a	szükséges	
anyagi	eszközök	közös	előteremtéséről	többnyelvű	
óvodák	létesítésére	és	kisgyermekek	gondozására.	
Kapjanak	nagyobb	teret	az	Osztrák	Rádió-Televízi-
óban	a	népcsoportok,	biztosítsanak	rádióadásokat	
a	népcsoportok	nyelvén;	az	intézmény	közjogi	köte-
lezettségeinek	megfelelően	a	népcsoportok	kiemelt	
figyelemben	részesítése;	a	tv	adások	bővítése	a	III.	
műsor	kiterjesztésével.

A	népcsoportok	képviselőinek	bevonásával	mun-
kacsoport	felállítása	a	népcsoportok	képviselete	mo-
dernizálásának	megvizsgálása	céljából.		

A	népcsoportok	virtuális	nyelvhasználata	–	adó-
hivatal	–	önkormányzati	websites	és	online-szolgál-
tatások.
Kétnyelvű	járásbíróságok	felállítása.	Járásbíró-

ságok	összevonása	esetén	gondoskodni	kell	arról,	
hogy	a	népcsoportok	nyelve	egyenjogúságot	kapjon	
az	osztrák	igazságügy	részeként.

A	jen	(„vándorcigány”)	népcsoport	elismerésének	
mérlegelése.	

Mint	ahogy	az	új	kormányprogram	több	vonatko-
zásban	nem	tartalmaz	konkrét	lépéseket,	ugyanúgy	
a	népcsoportokat	érintő	részek	is	kerülik	a	kötele-
zettséget.	A	kormány	a	vállalás	(Bekenntnis)	szint-
jén	sok	mindent	ígér,	de	ez	nem	jelent	kézzelfogható	
megoldásokat.	Hogy	mennyire	vázlatos,	rögtönzött	
ez	a	programrész,	mi	sem	bizonyítja	jobban,	mint	a	
jen	(„vándorcigányok”)	külön	népcsoportkénti	elis-
merése.	Úgy	tűnik,	mintha	ezzel	az	ötlettel	valame-
lyik	befolyásos	szóvivő	állt	volna	elő	megalapozott	
tények	és	érvek	felsorakoztatása	helyett,	igaz,	ezt	a	
kérdést	még	külön	mérlegelik.	

Amennyire	serkentő,	legalább	annyira	fékező	is	a	
munkacsoport	felállítása.	Ez	a	fajta	hozzáállás	a	pro-
vizóriumok	világára	emlékeztet,	amikor	vitás	kér-
dések	megoldására	bizottságokat	neveztek	ki,	ame-
lyek	nem	egy	esetben	az	elévülésig	tanácskoztak.	
Az	eddigi	tapasztalatok	szerint	végső	soron	mégis	a	
népcsoportokra	hárul	az	a	feladat,	hogy	kellő	határo-
zottsággal	és	hatásfokon	szálljanak	síkra	mindazon	
gondok	megoldása	érdekében,	amelyektől	fennma-
radásuk,	jövőjük	függ.	 DeáK

A	kezdeményezés	célja,	hogy	az	Unió	kohéziós	poli-
tikája	kiemelt	figyelemmel	kezelje	azokat	a	régiókat,	
amelyeket	nemzeti,	etnikai,	kulturális,	vallási,	nyelvi	
sajátosságok	különböztetnek	meg	az	őket	körülvevő-
től	(e	térségeket	nevezik	összefoglalóan,	nemzeti	régi-
óknak).	Ennek	legjobb	módja	lenne	a	kezdeményezők	
szerint,	egy	olyan	külön	finanszírozási	mechanizmus	
megteremtése,	mely	kizárólag	és	közvetlenül	e	nemze-
ti	régiók	számára	volna	elérhető.	Ezzel	létrejönne	egy	
olyan	Uniós	mechanizmus,	amely	hozzájárul	ahhoz,	
hogy	Európa	őshonos	nemzeti	közösségei,	köztük	a	
határon	túli	magyarok,	szülőföldjükön	megőrizhes-
sék	identitásukat.

Sikeres	aláírásgyűjtés	megalapozhatja	a	nemzeti	
régiók	európai	szintű	együttműködését,	mely	három	
alappilléren	nyugszik.		Ezek	az	identitás,	az	elismerés,	
és	a	fejlődés.	Európa	valamennyi	őshonos	nemzeti	
közösségére	igaz	ugyanis,	hogy	szülőföldjén	szeretné	
megőrizni	identitását,	ápolni	saját	nyelvét	és	kultúrá-
ját.	E	közösségek	törekvései	hogy,	Európa	egyenrangú	
népei,	nemzetei	legyenek,	ezért	Uniós	szinten	ismer-
jék	el	sajátos	kultúrájukat.	Az	Alapító	Szerződések	
értelmében	az	Európai	Uniónak	kötelessége	fenn-
tartani	az	Unió	nyelvi-	és	kulturális	sokszínűségét.		

E	kötelességét	épp	az	őshonos	nemzeti	közösségek-
kel	kapcsolatban	mulasztja	el	a	leglátványosabban.	
Végezetül,	a	nemzeti	régiók	népessége	igényli	a	meg-
felelő	gazdasági	fejlődés	lehetőségét.	Elutasítja	azt	a	
sok	helyütt	alkalmazott	gyakorlatot,	hogy	nem	csak	
a	központi	költségvetés	forrásait,	de	az	EU-ból	érkező	
fejlesztési	forrásokat	is	diszkriminatív	módon	osztják	
el,	az	asszimilációs	célok	kiszolgálása	érdekében	a	
nemzeti	közösségek	kárára.

A	Székely	Nemzeti	Tanács,	annak	érdekében,	hogy	
ez	a	kezdeményezés	elindulhasson	hat	évig	pereske-
dett	az	Európai	Bizottsággal	szemben	az	Európai	Unió	
Bíróságán.	2020.	május	7-ig	minimum	egymillió	euró-
pai	uniós	polgár	aláírását	kell	legalább	hét	különböző	
tagállamból	összegyűjtenünk	annak	érdekében,	hogy	
uniós	szintű	jogszabály	szülessen	a	nemzeti	régiók	
kiemelt	támogatásáról.	Az	egymillió	aláírás	határidőn	
belüli	összegyűjtése	elengedhetetlen.

Kérjük	írja	alá	a	kezdeményezést	itt:	https://eci.
ec.europa.eu/010/public/#/initiative	

Ha	még	többet	akar	tudni	a	kezdeményezésről,	ak-
kor	látogasson	el	ide:	http://nemzetiregiok.eu/	

Dr.	DaBis attila 
Külügyi	Megbízott,	Székely	Nemzeti	Tanács

Jelentés a Nemzeti Régiókért indított  
Európai Polgári Kezdeményezésről  

Szlovákiában 2020. február 29-én, négy év 
után, ismét parlamenti választásokat tartanak. 
Az év elején hivatalosan is megkezdődött a 
választási kampány. Szlovákiában mintegy 
százötven érvényesen bejegyzett párt vagy 
mozgalom fejt ki tevékenységet. Ezek közül 
25 indul a választásokon, köztük két magyar 
érdekeltségű formáció is. Az egyik, a néhány 
hónapja megalakult Magyar Közösségi Ösz-
szefogás (MKÖ), kimondottan választási párt, 
amely a Magyar Közösség Pártjából (MKP), a 
volt agrárügyi miniszter, Simon Zsolt, jelenleg 
mezőgazdasági nagyvállalkozó által alapított 
Magyar Fórumból (MF) és az Összefogás (Ö) 
nevű, a választáson való indulás céljából lét-
rehozott formációkból, tevődik össze. Simon 
Zsoltról tudni kell, hogy a Bugár Béla vezette 
Most-Híd vegyespártból lépett ki néhány éve. 
A másik magyar érdekeltségű induló pedig a 
Most-Híd szlovák-magyar vegyespárt, amely 
tagja a jelenlegi, 2016 óta tartó kormányko-
alíciónak. A párt felvette a listájára két alig 
mérhető minipárt, a felvidéki Magyar Keresz-
ténydemokrata Mozgalom és a Šanca (Esély) 
szlovák párt  jelöltjeit is.

A felvidéki magyar választók jelentős több-
ségének az óhaja és érdeke az lett volna, hogy 
a két magyar érdekeltségű párt, az etnikai ala-
pon szerveződött MKP, és a Most-Híd szlo-
vák-magyar vegyespárt közös összetételben 
indul, hogy elkerüljék a magyar szavazatok 
megoszlását.  A közös indulás alapjában véve 
kétféle módon lett volna lehetséges. Ha a két 
párt deklaráltan koalíciót képez, ekkor azon-
ban 10 százalék kellett volna a parlamentbe 
való bejutáshoz, amit nem biztos, hogy sike-
rült volna elérni.  A másik lehetőség, ha az 
egyik párt listájára felveszi a másik párt jelölt-
jeit is. Ekkor elég az 5 százalék szavazat a be-
jutáshoz. Mindkét variációnak vannak előnyei 
és hátrányai is. A harmadik, kevésbé használt 
lehetőség lett volna egy külön választási párt 
létrehozása, amelyen mindkét párt, kölcsönös 
megegyezés alapján, elindítja jelöltjeit. Ez sem 
jött össze.  Azóta a két párt egymást hibáztatja 
az összefogás meghiúsulásáért.

A huzavona vége az lett, hogy a két párttól 
független, felvidéki magyar személyek létre-
hoztak egy választási pártot (Összefogás), eh-
hez azonban a Most-Híd nem csatlakozott. Ma-

döntő parlamenti választások előtt szlovákia
radt tehát a fent leírt két magyar érdekeltségű 
választásokon induló képződés. A decemberi 
felmérések szerint mindkettő 4,3 százalékon 
állt. A januári felmérés azonban a Most-Híd-
nak már csak 4 százalékot, az MKÖ-nek pedig 
csak 3,7 százalékot  mutatott ki. Tehát ezek 
szerint egyik formáció sem lépné át a parla-
menti bejutáshoz szükséges 5 százalékos kü-
szöböt. Így a felvidéki magyarság parlamenti 
képviselet nélkül maradhat. Ennek sajnos az 
esélye igen nagy. Kisebb csoda kellene ahhoz, 
hogy valamelyik bejusson a parlamentbe. 

A másik, nem kevésbé fontos tétje a válasz-
tásoknak, hogy az új összetételű parlament és 
kormány felállása után Szlovákia megmarad-e 
továbbra is a Visegrádi Négyek elkötelezett 
tagjának. A szlovák politikai mezőny ugyan-
is rendkívül megosztott. A törésvonal, kis-
sé rendhagyó módon, a nemzeti baloldali, és 
nemzeti jobboldali, keresztény pártok és moz-
galmak csoportja között, valamint a liberális, 
globalista pártok között húzódik. Amennyiben 
a liberoglobalisták alakítanának kormányt, 
Szlovákiát szinte biztosra vehetően kivezet-
nék a V4-es együttműködésből. A felmérések 
szerint a két tömb nagyjából azonos támoga-
tottsággal rendelkezik. S mintha a nemzetiek 
új erőre kaptak volna. Ez annak is köszönhető, 
hogy a választóknak egyre inkább kezd elege 
lenni a mindent uralni akaró liberális média 
nyomulásából. Ezek a két évvel ezelőtti újság-
író gyilkosság óta, elképesztő médiaterrort 
alkalmaznak mindenkivel szemben, aki nem 
azonosul az általuk hirdetett nézetekkel és 
ideológiával. Elsősorban a két kormánypártot 
a R. Fico vezette Smer (Irány) nemzetileg elkö-
telezett szociáldemokrata pártot és a vele szö-
vetséges nemzeti konzervatív Szlovák Nemzeti 
Pártot vették és veszik folyamatosan össztűz 
alá. A harmadik kormánypártot a Most-Híd 
vegyespártot szintén erősen támadják, a kor-
mány 2016-os megalakulása óta. Ugyanis azt 
feltételezték, hogy mivel a Most-Híd jobbol-
dali pártnak deklarálja magát (tagja az Eu-
rópai Néppártnak is), nem működhet együtt 
a baloldali Smer-rel. Bugárék azonban nem 
voltak hajlandók kötélnek állni. Kitartottak a 
koalíció mellett, és ezzel négy éven keresztül 
megakadályozták, hogy Szlovákiát leválasszák  
a Visegrádi együttműködésről. 

Történt ez annak ellenére, hogy a Most-Híd 
és a Fidesz között állandósult a feszült viszony. 
A Fidesz ugyanis nyíltan kimondta, hogy a 
szlovák–magyar vegyespártot nem tekinti 
stratégiai partnerének. De soha nem támad-
ta, sőt szakmai kérdésekben kormányszinten 
jól együttműködtek, például az utak, hidak 
fejlesztése terén, a szlovák kormány Most-Híd 
párti magyar nemzetiségű közlekedésügyi mi-
niszterével. Bugár viszont megsértődött, és 
kisebb-nagyobb gyakorisággal a Fidesz-szel 
fenyegetőzik, mint elrettentő szubjektummal. 
A koalícióban való bennmaradásuk valójában 
pragmatikus okokra vezethető vissza, amelye-
ket a gazdasági érdekeltségekben kell keresni.

Tehát több szempontból is drámai küzdelem 
várható február 29-én. Varga sánDor

Eltelt harminc év az úgynevezett román 
forradalom óta. Mondani sem kell, hogy azóta 
is a polgárok amolyan véget nem érő átmeneti 
időszaknak „örvendenek”, melyben a jónép se-
hogyan sem jut el egyről a kettőre. A magyar 
kisebbség például még mindig csak álmodik 
autonómiáról, jogokról, meg egyebekről, ami 
amúgy egy „oszthatatlan nemzetállamban” 
szinte utópisztikus elképzelés. Ugyanakkor 
Romániára sok mindent rá lehet fogni így há-
rom évtizeddel a rendszerváltás után, csupán 
azt nem, hogy unatkoznánk benne. És erről 
elsősorban a politikusok gondoskodnak. 

Magyar szempontból az idei év sem ígérke-
zik izgalmaktól mentesnek, ugyanis két vá-
lasztás – önkormányzati és parlamenti – is vár 
ránk. És a magyarellenesség szításával mindig 
mozgósíthatók a román szavazók, így a jelen-
tős téttel bíró, kettős választási évben nem 
kizárt, hogy román részről további magyar-
ellenes provokációkra számíthatunk, hogy 
aztán a konfliktusokért az előre megírt forga-
tókönyv szerint a Trianont „megkérdőjelező” 
magyarokat tegyék felelőssé.

A magyarellenes megnyilvánulások egyik 
oka, hogy a többség szereti éreztetni, ki az úr a 
házban. Vagy hazában. Pedig a „nemzetállam” 
– figyelembe véve a történelmi körülménye-
ket, a lakosság nemzeti összetételét – sosem 
volt az. Nem is lehetett, hiszen a magyarok 
mellett a mai napig nem kevesebb mint 17 
nemzeti kisebbség képviselteti magát a román 
parlamentben. Így pedig nehéz kijelenteni, 
hogy az országot egy nemzet lakja, vagy lak-
ta. Ám az idő könyörtelen vasfoga miatt hulló 
vakolatok alól kezd kiderülni az igazság, amit 
a kommunisták előszeretettel elhallgattak: 
nemzetállam ide vagy oda, ezt az országot 
többnyire mások építették. És ez elsősorban 
Erdélyre érvényes hangsúlyosan… 

Lehet, hogy szégyen, de a kolozsvári magya-
rok többsége csak a 90-es évek elején értesült 
arról, hogy melyik házban született Bolyai Já-
nos, hol szállt meg Bem József, vagy hol lakott 
Dsida Jenő, hol sétált Brassai Sámuel. Mindez 

akkoriban derült ki, amikor az épületekről le-
hullott a vakolat, és a régi emléktáblák kezdtek 
előbukkanni a meszelés alól. De ha mondjuk a 
kétezer és még egynéhány éves múlttal büsz-
kélkedő román nemzet vezérhangyái - miköz-
ben az Úzvölgyében magyar sírok gyalázására 
bújtatnak fel embereket - kicsit jobban figyel-
nének, észrevehetnék, hogy nem is olyan régen 
a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium 
tatarozásakor bukkant fel egy magyar címer. 
Szörnyülködtek is a román médiában, hogy 
szent hazájukba bejöttek a „bozgorok”, épü-
letet foglaltak le, címert kovácsoltak a hom-
lokzatra, és vége a román világnak. Meg hogy 
milyen dolog az, hogy vasalt csizmával tapos-
nak az évezredes hagyományokkal rendelkező 
csíkszeredai románok lelkébe. Olyanokat is 
mondtak, hogy a magyarok csak ne ugrálja-
nak, mert a székely is román kenyeret eszik és 
román vizet iszik, mi több, román levegőt szív, 
és ők kikérik maguknak az iskolát, a címert, 
a mezőt, az erdőt, a kecskét meg a medvét, 
és általában mindent, ami dák volt, marad 
és lesz. A székely meg amúgy sem magyar – 
üvöltötték a színtiszta románok -, húzzanak 
a pesti fészkes fenébe a nagy román nemzet 
elnyomói, mert hiszen a román hadsereg már 
egyszer megjárta Budát és Pestet, úgyhogy 
ki tudja, hol köt ki a nehéz ágyúgolyó, amit 
felénk lőnek a román hon hős védelmezői. 
Csakhogy időközben újabb magyar címer nőtt 
ki egy iskola falán, Gyergyóban méghozzá. Ek-
kor ugyancsak a pártatlan román médiában 
egy szép és művelt tévés műsorvezető fel is tet-
te az okos kérdését: mondják már meg, mégis 
milyen nemzetiségű és anyanyelvű gyerekek 
járnak a magyar címeres homlokzat alá? Tán 
csak nem magyarok? És akkor hova járnak a 
hős román nemzet fiai? 

Az ősrégi román föld, az egységes és oszt-
hatatlan náció hamarosan jó pár magyar cí-
merrel gazdagodhat. Bárhol, Erdélyben. Csak 
vakarni kell egy kicsit az évszázados „román” 
falakat…

nánó csaba

Mikor lehull a vakolat

december 24-étõl megáll az élet az országban, 
legalábbis a többnemzetiségû és többvallású Vaj-
daságban, és ez a téli uborkaszezon, punnyadás 
gyakorlatilag január közepéig tart, az év utolsó 
napjától már egész szerbiában. Ennek oka, hogy 
a gergely- és a régi, julián naptár között, amely 
alapján a szerb Pravoszláv Egyház az idõszámí-
tást végzi, tizenhárom nap a különbség, ezért a 
karácsonyt a görögkeletiek január 7-én ünneplik, 
ami szerbiában állami ünnepnek számít, az új 
esztendõt pedig január 14-én köszöntik.

Egyházpolitikai feszültség Podgorica és belg-
rád között

December végén Montenegró, amely 2006-ban 
vált külön Szerbiától, elfogadta az egyházügyi tör-
vényt. Eszerint a vallási közösségeknek dokumentu-
mokkal kell igazolniuk, milyen ingatlanjaik voltak 
1918 elõtt, azaz azt megelõzõen, hogy Montenegró 
csatlakozott a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz. 
A jelentõs politikai befolyással és közvélemény-
formáló erõvel bíró szerb ortodox egyház szerint 
jelentõs ingatlanokat, egyebek mellett középkori 
templomokat és kolostorokat veszíthetnek így el. 
A montenegrói kormány háttérbe akarja szoríta-
ni a szerb egyházat – hangoztatták. A podgoricai 
kormány szerint errõl szó sincs, ugyanakkor az or-
szág vezetõi már többször kritizálták az egyházat, 
amiért az szerintük nem a montenegrói, hanem a 
szerb érdekek mellé állt. 

Egy kosárlabda-mérkõzést követõen szerb szur-
kolók vonultak Montenegró belgrádi nagykövetsé-
ge elé és felgyújtották az épületen levõ zászlót. A 
podgoricai kormány ezt az ország függetlensége 
elleni támadásnak nyilvánította, a kormányfõ kö-
zösségi oldalon hánytorgatta fel Belgrádnak, hogy 
nem védték meg a nagykövetséget. Közben monte-
negrói szerbek tiltakoztak tömegesen napokon át 
kitartóan a törvény miatt. E sorok írásakor pedig 
már a vajdasági Szabadkán is szervezõdik egy til-
takozó megmozdulás. 

Újabb olaj volt a tûzre, amikor a szerb államfõ, 
Aleksandar Vucic bejelentette, hogy az ortodox ka-
rácsonyt magánemberként Montenegróban kívánja 
megünnepelni, így fejezve ki támogatását az ottani 
szerbek iránt. Másnap, miután beszélt Irinej szerb 
ortodox pátriárkával, közölte, a feszült helyzetre 
tekintettel mégsem tölti a pravoszláv karácsonyt 
Montenegróban. Döntését azzal indokolta, hogy a 
montenegrói vezetés a tervezett látogatást erõde-
monstrációnak minõsítette, amit akár az ország 
függetlenségének veszélyeztetéseként is értelmez-
hetnek, szerinte viszont nincs szükség ilyen feszült-
ségekre, és mivel szeretné elkerülni a lehetséges 
összecsapásokat, inkább nem utazik Montenegróba. 

A bõ félmilliós lakosságú Montenegróban zö-
mében ortodox keresztények élnek, a montenegrói 
ortodox egyház pedig több évtizede szeretne külön-
válni a szerb ortodox egyháztól, viszont önállóságát 
a többi ortodox egyház nem ismeri el.

Megállítható-e a szabadkai székesegyház süly-
lyedése?

December közepén jelentették be, hogy a magyar 
kormány is segít abban, hogy mindent megtegyenek 
a szabadkai székesegyház süllyedésének megállítá-
sáért. Az 1779-ben emelt késõ barokk épületet Avilai 
Szent Teréz tiszteletére szentelték fel, õ Szabadka 
védõszentje, a város címerében is helyet kapott. A 
mocsaras területre épült székesegyház folyamato-
san süllyed, a tornyai is távolodnak egymástól, a 
homlokzaton végigfutó repedés egyre szélesedik. 
Az elmúlt években a szakemberek több módszer-
rel is próbálkoztak, hogy megerõsítsék a talajt és 
megállítsák a tornyok dõlését, de sikertelenül. A 
felújítást felügyelõ bizottság nyáron kért segítsé-
get Magyarországtól, a szakemberek pedig az õszi 
helyszínbejáráson megállapították, hogy a statikai 
probléma részletes megismeréséhez további talajme-
chanikai feltárásokra, vizsgálatokra van szükség, 
erre a magyar kormány 79 millió forintot biztosít. 
A hónapokig tartó felmérés után mûszaki javaslat 
készül a teljes rekonstrukcióhoz. 

Az épületet az elmúlt években többször is pró-
bálták stabilizálni. Elõször vascsöveket helyeztek 
a tornyok alá, ám ez az eljárás csak rontott a hely-
zeten, majd mûgyanta befecskendezésével próbál-
koztak, szintén sikertelenül. 

A székesegyház korábban kezdõdött rekonstruk-
ciós munkálatait a magyar kormány eddig csaknem 
340 millió forinttal segítette, ebbõl felújították az 
elektromos hálózatot és a belsõ tereket, a márvány-
burkolatot, a padlózatot és az oltárt. 

A szabadkaiak körében csak nagytemplomként 
ismert és közkedvelt épület alapkövét 1773. október 
15-én rakták le. Helyéül a várost két részre osztó 
árterület nyugati peremét jelölték ki, a város azon 
részében, ahol a katolikus lakosság élt. Az építés 
szerkezeti és díszítõ elemeiben, a boltozat formáiban 
és a homlokzatok, valamint a beltér kiképzésében a 
barokk stílusirányzat jellemzõ sajátosságait mutat-
ja. A fõhomlokzatnak a két-két emelet magas torony 
kölcsönöz monumentalitást. Belterének berendezése 
1803-ban vette kezdetét. A tornyokat eredetileg zsin-
dely borította, de a gyakori beázások miatt 1839-ben 
a zsindelyt rézlemezekre cserélték. 1879 júniusában 
az újságok hírül adták, hogy a templom falán az alap-
zattól a tetõig húzódó repedés jelent meg, és repedé-
sek mutatkoznak a templomhajó boltozatán is. 1883 
végén a városba hívták Czigler Géza-Gyõzõ Euró-
pa-szerte ismert budapesti szakembert, aki az épület 
stabilizálását javasolta tartóvasak alkalmazásával. 
1888 nyarán megkezdõdött a templom restaurációja. 
A régi segédépületeket lebontották, és helyettük az 
oltár mellett oldalt két félköríves helyiséget építet-
tek, ezek statikailag megszilárdították az épületet. 
A templom belterének restaurálása 1893 júniusában 
kezdõdött. A templom alapkövének felszentelése 
200. évfordulóján nagy restaurátori és konzervátori 
munkafolyamat zajlott le, amikor a templom belterét 
teljes egészében felújították. Fehér Márta

új-évi mozaik szerbiából

Bari Károly: Téli vendég

A legutóbbi felmérések és közvélemény-ku-
tatások szerint jelentős előretörést mutat a 
Magyar Közösségi Összefogás. Az MKÖ kép-
viselőjelöltjei az utóbbi időben komoly kam-
pányba kezdtek, sorra járják Dél-Szlovákia 
régióit, falvait, városait, aminek meg is van 
az eredménye. Ugyanakkor számottevő törést 
jelent a Híd-Most életében, hogy a környezet-
védelmi miniszter, Sólymos  László sajnálatos 
módon olyan botrányba keveredett, amely-
nek következtében kénytelen volt benyújta-
ni lemondását, egyben lemondott parlamenti 
képviselőségéről és valószínűleg nem indul 
a február végi választásokon sem. Döntését 
Peter Pellegrini kormányfő elfogadta, korrekt-

nek minősítette, mások viszont elhamarko-
dottnak tartják. Tény, hogy Sólymos László a 
környezetvédelmi tárca vezetőjeként az ország 
szempontjából sokat számító poszton tiszte-
letreméltó munkát végzett, de alkoholos be-
folyásoltság alatt elkövetett randalírozása Po-
zsony belvárosában mindenképpen elítélendő. 
Ami pedig különösen kellemetlen, hogy ez a 
személyes eset érzékenyen érinti a pártot is, 
ami már megmutatkozik a jelentős népszerű-
ség-csökkenésben, illetve ez a körülmény az 
MKÖ malmára hajtja a vizet. Az ilyen botrány, 
még ha Sólymos László családi körülmények-
kel magyarázza is a történteket, nem mente-
síti őt a felelősségvállalás alól.         B. M.

lEgÚjAbb fEjlEmÉNyEK
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Bari Károly: A két kérő

Január	22-én	ünnepelte	fennállásának	harmadik	
évfordulóját	a	SVUNG	–	Bécsi	Magyar	Színkör!	2017-
ben,	pontosan	ezen	a	napon	volt	első,	Főműsoridő	
című	produkciójuk	premierje	a	8.	kerületi	Pygmalion	
Theaterben,	ahol	azóta	is	rendszeresen	fellépnek.	Ez	
volt	a	Társulat	megszületésének	napja:	az	első	olyan	
alkalom,	amikor	közönség	elé,	tehát	napvilágra	került	
az	addigi,	könnyűnek	korántsem	nevezhető,	fáradsá-
gos	előkészületi	munka,	vagyis	egy	„méhen	belüli”	
korszak	eredménye.

Pohl	Balázs,	a	társulat	alapítója	és	művészeti	veze-
tője	tizennyolc	év	dráma-pedagógiai	és	Waldorf-taná-
ri	munka	után	2015	őszén	költözött	Bécsbe,	kifejezet-
ten	azzal	a	céllal,	hogy	egy	társulat	létrehozásáról	szó-
ló,	régen	dédelgetett	tervét	itt	valósítsa	meg.	Hamar	
sikerült	összeállnia	egy	tizenegy	fős	csapatnak,	mely	
aztán	több	hónapos	munkafolyamat	eredményeként	
be	tudta	mutatni	az	első	„svungos”	produkciót.	

Azóta	eltelt	három	év,	a	társulatnak	18	tagja	van	
(köztük	öten	vannak,	akik	már	az	első	darabban	is	
felléptek),	mögöttük	van	nyolc	bemutatott	és	sikerrel	
játszott	produkció,	néhány	irodalmi	est;	különböző	
előadásokkal	eljutottak	Linzbe,		Dunaszerdahelyre,	és	
nem	mellesleg	már	magukénak	tudhatnak	egy	egyre	
növekvő,	bécsi	magyar	törzsközönséget	is.

A	800	követőt	jegyző	facebook-oldaluk	mellé	tavaly	
megszületett	a	honlapjuk	is	(www.svung.at).

Jelenlegi	repertoárjuk	három	produkcióból	áll:	
A	„Monarchia	mulató”,	könnyed,	zenés	vígjáték,	az	
„Eljuthatunk	messzire”	elgondolkodtató,	mély,	mégis	
szórakoztató	dráma,	a	„Kő,	papír,	olló”	pedig	üde	me-
sejáték	(hogy	a	Svung-ból	a	gyerekek	se	maradjanak	
ki).	És	készül	az	új	előadás:	a	társulat	„Jesszumpepi”	
címmel	középkori,	olasz	bűnügyi	történetet	dolgoz	
fel,	melynek	bemutatója	tavasszal	várható.

A	darabokat	Pohl	Balázs	nem	csak	rendezi,	de	írja	
is,	felhasználva	a	társulati	tagok	témában	adott	öt-
leteit,	improvizációit.	Így	aztán	elmondható,	hogy	a	
Svungnál	a	legtöbb	premier	ősbemutató	is	egyben.

Szerveznek	irodalmi	esteket	is,	ilyen	volt	a	„Csak	az	
ítéletnapon”	című,	néhány	Arany	János-balladát	fel-

dolgozó	műsor,	és	ilyen	volt	a	régi	karácsonyi	képes-
lapokból	készült	felolvasó-est	2018	decemberében.	
Legutóbb	„Dévénynél”	címmel,	Ady	Endre	közéleti	
cikkeiből	adtak	válogatást,	most	pedig	Karinthy	Fri-
gyes	írásaiból	készítenek	műsort.	

A	Svung	álma,	a	szakmai	fejlődésen	túl,	önálló	
játszóhely	megtalálása,	valamint	az	anyagi	stabili-
tás	megteremtése.	Ezek	mind	összefüggenek.	Ennek	
érdekében	a	társulat	keresi	a	lehetséges	támogatókat,	
de	először	is	olyan	lelkes,	hozzáértő	valakire	volna	
szükség,	aki	otthon	van	marketing-ügyekben,	aki	
megírja	a	remélhetőleg	sikeres	pályázatokat,	aki	jól	
ismeri	a	pénzekért	való	kilincselés,	az	irodai	megbe-
szélések	mechanizmusát.			

Amatőrök?	Igen,	azok!	A	társulatból	senkinek	nincs	
színészdiplomája.	Munka	vagy	tanulás	mellett,	in-
gyen,	szerződés	nélkül	vesznek	részt	az	előadások	
elkészítésében.	A	Svung	azonban	mégsem	olyan,	
mint	valami	iskolai	vagy	műkedvelő	színjátszó	kör.	
Nem	pusztán	arról	van	szó,	hogy	saját	örömükre	
begyakorolnak	valamit,	lesz	amilyen	lesz,	és	az	előa-
dás	után	az	ismerősök	meg	a	rokonok	elmondhatják,	
hogy	milyen	aranyosak	voltak.	Ennél	jóval	többről	
van	szó!	Előadásaikat	látva,	melyek	zöme	egyébként	
bátran	 zökkenti	 ki	 a	 nézőt	 kényelmes,	műélvező	
hangulatából,	és	sért	föl	olykor	köznapi	nyugalmat,	
olyan	minőség	körvonalazódik,	mely	jelzi	annak	a	
felelősségnek	a	tudatát	és	átérzését,	hogy	jelenleg	
ők	az	egyetlen	rendszeresen	játszó,	magyar	nyelvű,	
bécsi	társulat.	Annak	a	felismerése,	hogy	elsősorban	
nem	az	ismerősöknek	játszanak.	És	hogy	a	Pygmalion	
Theater	jegyárait	megfizető	néző,	ha	a	Svung	előadá-
sára	befizet,	valóban	színházat	akar	látni.	És	hogy	
ez	a	néző	jogosan	várja	el,	hogy	feltörjék	a	közöny	
páncélját.	Ennek	felismerése	érezhető	az	előadásaik	
magas	színvonalán.	A	társulat	számára	ez	egy	nagyon	
kemény,	felelősségteljes,	áldozatot	követelő	munka	
is	egyben,	és	ha	ennek	a	munkának	a	mélységét	és	
intenzitását	nézzük,	akkor	ők	mégsem	„amatőrök”.	

És	január	22-én	három	évesek	lettek!	Isten	éltesse	
őket!

																																																																																																																																								
ZS.L.

SvUNg – bécsi magyar Színkör

A	Linzi	Magyar	Római	Katolikus	Lelkészség	és	a	
Jakab	Antal	Keresztény	Kör	közös	meghívására	a	
felső-ausztriai	tartomány	székhelyére	látogatott	
december	közepén	Bálint	Olga,	a	kézdivásárhelyi	
Szentkereszty	Stephanie	Egyesület	elnöke.	A	három-
széki	szervezet	fogyatékossággal	élő	gyermek,	fiatal	
és	felnőtt	gondozottjai	újrahasznosított	anyagok-
ból	készítenek	egyedi	székely	kézművesterméke-
ket,	amelyeket	december	14-én	és	15-én	Linzben	is	
megtekinthettek	az	érdeklődők	a	Jó	Pásztor-temp-
lomban	rendezett	kiállítások	keretében.	Az	Aki 
kincset keres, találja meg!	című	tárlatra	és	pódi-
umbeszélgetésre	szombaton	a	közösség	karácsonyi	
ünnepsége	keretében,	A mi karácsonyunk	című	
bemutatkozó	rendezvényre	pedig	vasárnap	a	szent-
mise	után	került	sor.	Mindkét	alkalommal	Szabó	

Egyedi székely termékek bemutatója Linzben
Ernő	plébános	mondott	köszöntőt,	a	kiállításokat	
Vencser	László	méltatta	és	a	műsorokat	e	sorok	írója	
moderálta.	A	kiállított	termékek	–	többségükben	
használati	tárgyak	–	szépsége	és	változatossága	ma-
gával	ragadta	a	linzi	és	környékbeli	magyarokat,	a	
szervezet	Bálint	Olga	által	ismertetett	tevékenysége	
pedig	mindenkit	igen	mélyen	megérintett.	Az	elnök	
asszony	nagy	lehetőségnek	tartotta,	hogy	munká-
juk	híre	és	eredménye	a	messzi	Kézdivásárhelyről	
Felső-Ausztriába	is	eljuthatott,	és	köszönte	a	buda-
pesti	Nemzetpolitikai	Államtitkárságnak	és	a	Beth-
len	Gábor	Alapnak,	hogy	támogatása	révén	ezt	lehe-
tővé	tette.	A	program	a	Külhoni	Magyar	Gyerekek	
Éve	keretében	valósult	meg	és	a	Linzi	Egyházmegye	
Osthilfe	Segélyalapja	is	támogatta.

varga gaBriella

névvel programsorozat indult, kezdeménye-
zője a Bécsben élő Méreg Attila. Több éve 
utazik és tart kapcsolatot sok más hasonló 
érdekeltségű barátjával. Amikor egymásnak 
mesélték utazási élményeiket, fogalmazódott 
meg a gondolat, hogy a rengeteg érdekes és 
hasznos sztorit megoszthatnánk másokkal 
is. Az ötleten felbuzdulva elkezdett csapatot 
toborozni és egy havonta futó eseménysoro-
zatot szervezni, ahova minden alkalommal 
két utazót hív meg. A hallgatóság betekintést 
nyerhet más országok kultúrájába, életébe és 
ízelítőt kap városokból, tájakból az előadók 
kalandjai által. A program úgy kerül bemu-
tatásra, hogy az egyik utazó itt Bécsben vagy 
Ausztriában élő magyar, ezzel is közelebb 
hozva az utazás varázsát az itt élőknek.

Január 14-én volt az első rendezvény, aho-
va 90 ember jött el, ami telt házat jelentett. 
Jelenleg több előadás terve áll készen a kö-
vetkező hónapokra. Lesz anyuka, aki három 

gyermekével jutott el 80 országba; El Caminot 
megjárt zarándoknő; hegymászó; földkerülő 
szólóvitorlázó és még sokan mások.

További előadások:
2020. január 23., 19:00, Kovács Albert: Élet 
hétezer méter felett
2020. február 13.,19:00, Berecz Andrea: 8 év 
80 ország, avagy 3 gyerekkel a világ körül 
és Mészáros László: Utazásaim Spártától 
Asuncioig
2020. március 12.,19:00, Molnár Kitti: Ho-
gyan változtatta meg az életem az El Camino 
és Fejér Ferenc: Vietnám, a nyugodt káosz.

Az ilyen kulturális programok iránt érdek-
lődőket várják az előadásokra. Előadói habi-
tussal rendelkező és a nagyvilágban érdekes 
helyeket megjárt személyek forduljanak Mé-
reg Attilához. 

Elérhetőség: +4368120671424. További in-
formációk Facebookon, Instagramon és YouTu-
be-on Vilagjarók Klubja Bécs néven találhatók.

világjáRóK KlUbjA bÉcSbEN

Pontosan	két	hónapot	töltöttem	Ausztria	fővárosá-
ban.	Az	egyetem	által	végezhettem	szakmai	gyakorlatot	
a	Bécsi	Napló	szerkesztőségénél.	Nem	először	jártam	
már	Bécsben,	ismertem	a	legtöbb	turisztikai	központot,	
de	mégis	kíváncsi	voltam,	hogy	milyen	is	a	mindennapi	
élet	errefelé,	hiszen	nem	mindegy,	hogy	turistaként	
vagy	lakosként	élünk	külföldön.	Az	apró	dolgokra	
voltam	kíváncsi,	mint	például	miket	lehet	vásárolni	
az	üzletekben	vagy	hogyan	közlekednek	az	emberek.

Otthon	 elmagyarázták,	 hogy	 pontosan	merre	
menjek,	melyik	villamosra	és	földalattira	szálljak	
fel.	Persze	az	embernek	van	elképzelése	a	jövőről,	de	
az	sosem	alakul	úgy	mint,	ahogy	azt	hinnénk.	Tehát	
július	elsején	megérkeztem	a	főállomásra,	cipeltem	
a	csomagjaimat	keresztül	a	városon	a	szállásomig.	
Természetesen	a	telefonommal	a	kezemben	néztem	
a	térképet,	hogy	most	északra	vagy	délre	menjek.	Ha	
útbaigazítást	kértem	az	emberektől	szívesen	segítet-
tek,	de	néha	kérnem	sem	kellett,	hiszen	rögtön	látták	
rajtam	és	a	csomagjaimon,	hogy	el	vagyok	veszve	és	
megkérdezték,	hogy	segíthetnek-e.

Első	héten	még	nem	kezdtem	el	dolgozni,	úgyhogy	
elhatároztam,	hogy	bejárom	a	várost,	amíg	tudom,	
hiszen	ki	tudja	mennyit	fogok	dolgozni	és	túlóráz-
ni,	dehát,	mint	mondtam,	semmi	sem	úgy	alakul,	
mint	ahogyan	azt	elképzeljük.	Először	elmentem	a	
Természettudományi	Múzeumba,	ahol	azt	hittem,	
hogy	bőven	elég	lesz	két	óra	ahhoz,	hogy	bejárjam	
az	egészet,	de	tévedtem.	Másnap	a	Szépművészeti	Mú-
zeumba	már	időben	indultam	el	és	az	is	ugyanolyan	
bámulatos	volt.		Még	volt	időm	bejárni	a	központot,	
de	egy	hét	nem	volt	elég	ahhoz,	hogy	az	egész	várost	
felfedezzem,	és	nem	is	állt	szándékomban,	hisz	nem	
lett	volna	mit	csináljak	hétvégenként.

Második	héten	amikor	megkezdtem	a	munkát,	attól	
tartottam,	hogy	olyan	feladatot	adnak,	amivel	nem	
tudok	megküzdeni,	de	szerencsére	ilyen	nem	történt.	
A	szerkesztőségben	mindig	családias	hangulat	volt,	tö-
rődtünk	egymással,	tanultunk	egymástól	és	–	nyáron	
mi	mást	lehet	csinálni	–	fagyiztunk.	Megtapasztaltam,	
hogyan	működik	egy	szerkesztőség,	hogyan	íródik	
egy	cikk	és	hogyan	lesz	a	cikkekből	újság.	Egy	idő	után	
úgy	éreztem,	hogy	elkezdett	felgyorsulni	az	idő.	Már	
megszoktam	a	korán	kelést,	már	vártam,	hogy	beérjek	
a	munkahelyre,	élveztem	a	kellemes	nyári	délutáno-
kat	és	a	kisebb	kirándulásokat.

Bécsben	 többféle	közlekedési	opciók	 léteznek:	
földalatti,	villamos,	busz	vagy	bicikli.	Én	a	biciklit	
választottam,	mivel	nem	csak	ökobarát,	hanem	olcsó	
is.	A	bicikliket	bérelni	lehetett,	és	az	első	óra	mindig	
ingyenes	volt,	így	minden	reggel	biciklivel	mentem	a	
munkahelyre.	Nem	volt	messze	a	munkahely	a	szállá-
somtól,	reggelente	könnyű	volt	tekerni.	

Hétvégenként	fedeztem	fel	a	város	többi	részét.	
Újra	elmentem	a	Schönbrunn	kastélyba,	meglátogat-
tam	a	Hundertwasser-házat,	sétáltam	a	Duna-parton,	
körüljártam	a	Pratert,	felmásztam	a	Károly-templom	
tornyába,	olvasgattam	az	Augartenben,	megnéztem	
egy	filmet	a	Rathausplatz-i	filmfesztiválon,	sétáltam	
a	Belvedere	kastélyban	és	festői	képeket	készítettem	
a	városról	a	Duna-torony	csúcsán	és	a	Kahlenberg	he-
gyén.	Ezen	kívül	volt	alkalmam	kétszer	elmenni	Po-
zsonyba,	meglátogattam	Sopront	és	Burgenlandban	
részese	lehettem	egy	összejövetelnek,	ahol	sok	kedves	
emberrel	találkozhattam	és	együtt	mulathattunk.

Nyugodtan	kijelenthetem,	hogy	ez	volt	életem	eddi-
gi	legjobb	nyara,	amit	nem	fogok	elfelejteni.	
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Bari	Károly	Istenáldotta	költő.	Költőnek	szüle-
tett.	Meg	néprajzos	is,	a	cigány	folklór	tudatos	bú-
várlója.	És	képzőművész	is.	Emlékszem	a	csaknem	
ötven	évvel	ezelőtti	fogadtatásra,	amikor	nem	egy	
lap	szenzációként	közölte:	tizennyolc	éves	költő	
érkezett	a	bükkaranyosi	cigánysorról.	Akkor	már,	
a	Holtak arca fölé, két	kiadást	is	megért	kötet	ver-
seit	olvasva,	azt	gondoltam,	nem	a	cigánysorról,	
hanem	az	égből.	Hiszen	a	csodagyerek	azért	cso-
dagyerek,	mert	a	keserű	sors	ösvényét	föltolván	
az	égbe	–	amely	csaknem	szakrálissá	válik,	mert	
akarva-akaratlan	ott	van	benne	a	megfeszítettség	
gyötrelme	–,	hogy	elviselhetőbbé	tegye	az	elvisel-
hetetlent,	angyalokkal	(is)	játszik.	Elűzvén	a	hide-
get,	a	sanyarú	gyermeksors	csapásait.		
Egész	 ifjúsága,	s	ez	kihatott	az	életpályára,	

„vulkánok	 tüzével	 (volt)	 bélyegezve”.	 A	 vers	
kohó-mélyről	süvöltött,	s	miként	az	első	kötet	
címadó	verse	mondja,	„A	döglött	lovak	/	ködöt	
nyihogtak	a	kitépett	villanyoszlopok	/	és	felrob-
bantott	sínek	közt	heverő	/	holtak	arca	fölé.	Majd	
ugyanitt:	„A	fák	hiába	rázták	/	kiszáradt	öklüket,	
/	szürke	felhők	terpeszkedtek	ágaikra,	/	a	holtak	
sem	tudtak	már	/	a	varjak	fekete	siratóénekére	
felelni,	/	sötét	szemgödrükből	kibuggyant	a	vér”.
A	kép,	kíméletlen	pontossággal,	a	vers	vivőere-

je	–	állapotrajz,	gondolatfutam,	érzékelési	pont,	
ahonnan	szemügyre	lehet	venni	a	társadalmat	
(nemcsak	a	cigány-kisebbségről	van	szó),	s	nem-
különben	az	egész	világot.	Lehet-e	az	én	sorstük-
re,	vonulások	támasza,	bűnmegvalló	gesztussal	
–	a	költő	egész	életében	a	szeretetnek	szavazott	
létjogot	–	a	föltámadás	igényét	szorgalmazva?	Bi-
zony	lehet.	Az	enciklopédikus	tudás,	az	irodal-
mon	(költészeten)	kívül	a	filozófiában,	a	néprajz-
ban,	a	szociológiában,	a	képzőművészetben	való	
jártasság	izgatóvá	tette	az	elmét	–,	hogy	az	alkotó	
létzongorája,	nem	kis	feladat,	csak	mindenre	ki-
terjedő,	kozmikus	igénnyel	muzsikáljon.	
A	szépség	bűvköre,	magyarán:	a	szóvarázslat,	a	

fiatal	kori	versekbe	éppúgy	ott	van,	mint	a	hosszú	
csend	(három	évtized)	után	írott	későbbiekben.	
Lássuk	az	előbbit!	„Kardokba	öltözött	tulipán,	/	

vUlKáNOK TüZÉvEl bÉlyEgEZvE
bari Károly magyar Örökség Díjára

piros	árnyékodba	zuhantam,	/	virágok	zengő	szív-
dobogásába	/	gyötrődésem	ezüstpénzeivel,	/	fel-
gyújtottad	perceim	erdejét…”	(Kardokba öltözött 
tulipán).	Majd	kései	nagy	verséből,	az	Éjszakai 
utazásból	egy	jellemző,	a	búcsúzás	filozofikumát	
örökérvényű	bölcselemmé	avató	passzus.	„Nem	
találhatnak	rám,	akik	utánam	jönnek,	/	amikor	
befoghatatlan	vadként	keresnek,	erdő	leszek,	/	
amikor	gyógyító	növényként,	akkor	rét,	/	és	előt-
tük	a	levegőben	mindig	ott	úszik	majd	/	egy	tanú-
ságtevő	zokogás	–	és	az	is	én	leszek”.
Minő	fájdalom	íratta	le	vele,	hogy	„tanúságtévő	

zokogás”?	Az	idő	múlása,	az	öregedés,	a	beteg-
ség?	Amikor	egész	életében	állhatatosság	vezé-
relte	szabadság-hívő	volt?	Börtönt	is	szenvedett	
verséért	(Vajda János közkatona imája a gyón-
tatószékben Petőfi Sándor halhatatlan lelke 
előtt – 1972),	ám	ez	csak	olajjal	táplálta	a	mindig	
lobogó	fáklyát.	Szemezgetvén	vallomásából,	Pe-
tőfi,	Lermontov,	Jeszenyin,	Rilke,	Radnóti,	József	
Attila	–	ideértve	többek	közt	Shakespeare-t,	Dosz-
tojevszkijt,	Csehovot,	T.	S	Eliotot	ugyancsak	–	a	
szeretett	példaadó	ősök.	Noha	szemérmességé-
ben	elhallgatta,	hozzájuk	akar	hasonulni.
	A	kíméletlen	2018-as	Öninterjú – amelyben	

igaztalanul	ostorozza	mai	állapotunkat	(„roham-
léptekkel	megyünk	bele	egy	újabb	Auschwitz-
ba”)	–	egyféle,	a	családra	kiterjedő	szociográfiai	
tényrögzítés	és	gondolatfutamokban	csúcsoso-
dó	vallomás.	Ebből	a	mérhetlen	fájdalomból	–	a	
karácsonyi	asztalra	a	sok	gyermek	számára	csak	
a	hitelből	vett	üres	kenyér	jutott	–,	ebből	a	tor-
kot	szorító	szégyenletes	sorsból	(szegénységből)	
jutott	a	legmagasabbra.	Nem	csupán	költőként,	
hanem	tudósként	is.	A	cigány	folklórral	(népköl-
tészettel,	népdallal)	valósággal	katedrálist	épí-
tett.	Számtalan	gyűjtése-szerkesztése	bizonyítja	
a	nyomtatott	és	hangzó	anyag	örökérvényűségét	
(Tűzpiros kígyócska, Az erdő anyja, Az üveg-
templom, A tizenkét királyfi,Cigány folklór 
– Magyarország – Románia I.-X., stb.).	Gondo-
zásában	jelent	meg	a	Madarak aranyhegedűn 
című	kötet,	amely	az	európai	cigány	költők	és	

Franz	Grillparzer	1843-ban	görögországi	útja	
során,	a	Dunán	lefelé	haladva	átutazott	Magyaror-
szágon.	Útközben	megállt	Pozsonyban	és	Pesten,	
megismerte	a	látnivalókat,	az	intézményeket,	az	
embereket,	és	pozitív	benyomásokat	szerzett.	Már	
Bécsben	kapcsolatba	lépett	született	magyar	kollé-
gákkal,	mint	például	a	német	költészetből	ismert	
Ödenburgi	Therese	von	Artnerrel,	Zay-Ugrózs	Ma-
ria	Elisabeth	grófnővel,	Johann	Mailáth	gróffal	és	
Ladislaus	Pyrkerrel,	Erlau	későbbi	érsekével.	Poli-
tikai	verseiben	Grillparzer	rendkívül	kritikus	volt	a	
magyar	felkeléssel	és	a	későbbiekkel	kapcsolatban	
is	a	nacionalizmus	és	az	erőszak	minden	megnyil-
vánulása	miatt.
Drámai	munkáit	befolyásolta	Johann	von	Hor-

mayr	történésznek	az	osztrák	művészekhez	inté-
zett	felhívása:	munkáikban	az	ország	történelméből	
származó	anyagokat	kellene	előnyben	részesíteni-
ük,	hogy	elősegítsék	az	1806-ban	létrejött	osztrák	
császárság	kohézióját.	Mivel	Ausztria	multinacio-
nális	állam	volt,	a	„hazafias	történelem”	kifejezés	
a	Habsburgok	uralkodása	alatt	álló	népek	történe-
tét	is	jelenti.	Ezért	Grillparzer	nemcsak	Habsburg	
drámákat	írt,	hanem	olyanokat	is,	amelyek	közép-
pontjában	Bohémia,	vagy	Magyarország	állt.	A	téma	
kiválasztásakor	az	ihletet	történelmi	művekből	és	
régi	forrásokból	merítette.	Magyarországról	-	Hor-
mayr	mellett	-	Ignaz	Aurel	Fessler	történész	tájé-
koztatta	őt	a	tízkötetes	magyar	történelemről	szóló	
művével,	de	a	magyarokról	mindenféle	sztereotip	
gondolatot	is	igénybe	vett,	amelyek	ugyan	valódi	
tapasztalatokra	és	megfigyelésekre	épültek,	de	-	
általánosításuk	során	-	hamis	ítéleteket	és	előíté-
leteket	tartalmaztak.	Viszont	nem	ismerte	Katona	
József	magyar	darabját	a	Bánk	bánt,	amely1820-ban	
jelent	meg,	de	csak	1830-ban	mutattak	be	először.

Ottokar király boldogsága és vége	című,	1823-
ban	készült	első	Habsburg-drámájában,	Ottokar	
Přemysl	második	 felesége,	Kunigunda,	 IV.	Béla	
király	unokája,	tipikusan	magyar,	gyönyörű,	tele	
féktelen	tüzes	temperamentummal	és		gondtalan	
életet	élve.	Zawisch	von	Rosenberg	dicsőítő	verse	
a Legszebb	felfedi,	hogy	Kunigunda	tudja,	hogyan	
kell	az	embereket	ígéretekkel	csábítani,	és	elérhe-
tetlennek	maradni.	Noha	Ottokar	felesége,	nem	veti	
meg	a	forró	flörtölést,	de	akkor	is	saját	politikai	célja-
it	követi.	Házassága	előtt	nemcsak	élvezte	a	magyar	
főnemesség	figyelmét,	hanem	általában	nyitott	volt	a	
férfiaktól	kapott	hódolatokra	is.	Ottokar	udvarában	

Margarete Wagner

Franz Grillparzer és kapcsolatai Magyarországgal
kínozta	öt	a	honvágy	Magyarország	és	a	magyarok	
után,	ahol	élhetett	a	szabadságával	–	szenvedélyes	
lovasként	is	–,	és	„idős	apja”	minden	kívánságát	tel-
jesítette:	„És	ott	élet	volt,	parázs,	tűz	és	bátorság!”
A	tudat,	egy	szeretetlen	érdekházasságban	élve	

az	állam	szolgálatában	állni,	a	nagyon	magabiztos,	
de	hazaszerető	nőt	a	hatalmi	játékban	meggondo-
latlan	megalkuvóvá	 teszi;	 a	hatalom	szabályait	
használva,	vág	vissza	részvét	nélkül	ugyanazzal	a	
fegyverrel.	Grillparzernek	a	magyar	mágnásnőről,	
összekevert	sztereotípiákból	alkotott	képében	ke-
veredik	a	büszkeség	és	az	uralom,	a	bátorság	és	a	
meggondolatlanság,	a	szabadság	és	a	szenvedély.	
A	későbbiekben	ezt	a	felismerést	tovább	fejlesztet-
ték	–	a	századvégen	a	nemzetiségi	problémákkal	
megbékélő	operettben	-	egy	tüzes	magyar	lánnyá.	
Kicsit	később,	1828-ban	elkészült	az	Úr hűséges 

szolgája	című	dráma,	amely	teljes	egészében	Ma-
gyarországon	játszódik.	E	darab	kapcsán	több	szem-
pont	„tipikusan	magyarnak”	tekinthető.	Például	a	
fő	személy,	Bankbanus	józan	törvénytisztelete	és	
hűsége	II.	András	királyhoz,	olyan	határtalan	bizal-
mat	teremt,	hogy	távollétére	kinevezi	őt	kormány-
zóvá,	ugyanakkor	figyelmezteti,	hogy	őrizkedjen	a	
féktelenségtől,	a	hűtlenségtől	és	a	szószegéstől.	A	
király	udvarát	-	az	egyik	legkiválóbb	magyar	erény	
–	a	nagylelkűség	és	nemes	vendégszeretet	jellemzi,	
amellyel	azonban	Otto von Meran	herceg,	a	király	
sógora	visszaél.

Bankbanus	hódol	egy	 igazi	magyar	nemzeti	
szenvedélynek,	nevezetesen	a	fantáziadús	átok-
nak,	 amelyről	maga	mondja:	 „Isten áldja meg 
szavamat!”.	Bankbanus	fiatal	felesége,	a	büszke	
és	higgadt	erkölcsű	Erny	megalkotásánál,	Grillpar-
zer	felhasználta	a	Fessler	által	idealizált	erényes	
és	hűséges,	de	nagyon	magabiztos	magyar	feleség	
képét.	Az	Erny-ért	lángra	lobbant	arrogáns	meráni	
herceg,	nő-	és	magyargyűlölő.	Amikor	megpróbálja	
Erny-t	megerőszakolni,	ő	-	„a	dühös,	a	magyar	nő”	
-	az	öngyilkosságba	menekül	a	becstelenség	elől.	
Bankbanus	tárgyilagos	józanságával	ellentétben,	
Bankbanus	és	Erny	beavatkozó	rokonsága,	bátor	
és	lovagias,	de	teljesen	önkényesen	bosszúvágyó.	
Mindkét	félre	vonatkozik	Bankbanus	kijelentése,	
miszerint	„a magyar és a veszély úgy kapcsolódik 
egymáshoz, mint a férfi és a nő”.	Erny	felháboro-
dott	rokonsága	nem	bízik	a	magyar	jogrendszerben,	
és	saját	kezébe	veszi	a	dolgot,	hogy	bosszúval	hely-
reállítsák	a	szétzúzott	rendet.	Elszabadul	a	romboló	

szenvedély,	az	erőszak	tovább	terjed,	és	megölik	
a	királynőt.	Ezt	a	kisiklott	helyzetet	felülről	kell	
megnyugtatni,	de	Bankbanusnak	a	király	távollé-
tében	erre	nincs	meg	a	szükséges	felhatalmazása,	
és	a	magyar	nyilvánvalóan	nem	hallgat	az	azonos	
vagy	alacsonyabb	rangú	magyarra.	Ebben	az	ösz-
szefüggésben	azonban	probléma	egy	olyan	gyenge	
kormányzás,	mint	a	megtört	karakterű	András	ki-
rály.	Annak	ellenére,	hogy	tisztességesen	viselke-
dik,	nem	tudja	magát	távol	tartani	lelkiismeretlen	
feleségétől	és	romlott	sógorától,	ezáltal	lehetővé	
téve,	egy,	az	államra	veszélyes	jogellenes	állapo-
tot.	Csak	a	hatalmának	és	nem	gyenge	személyi-
ségének	köszönhetően	tudja	rendezni	a	helyzetet,	
de	ahhoz,	hogy	igazságosan	ítélkezzen,	szüksége	
van	egy	olyan	erkölcsi	méltóság	jóváhagyására,	
mint	a	hűséges	szolgája,	Bankbanus.	Ebből	arra	
lehet	következtetni,	hogy	a	koronás	fejek	csak	hű	
köztisztviselőik	tanácsára	képesek	útmutatásra	és	
tisztességes	döntések	meghozatalára.	Ez	rávilágít,	
milyen	jó	véleménnyel	volt	Grillparzer	az	osztrák	
köztisztviselőkkel	és	milyen	szkeptikus	a	francia	
állammal	szemben.	Minden	baj	oka	–	a	házastársi	
hűség	ellenére	–	a	király	túlságos	odaadása	és	el-
nézése	a	női	nemmel	szemben.	Ami	itt	a	férj	túlzott	
szeretete,	a	„lágysága”,	az	csak	egy	morálisan	ár-
talmatlan	kifejezése	egy	„nős	ember”	alapvetően	
gerinctelen	cselekedetének.
Grillparzernek	nem	állt	szándékában	András	ki-

rályban	kritizálni	a	történelmi	magyar	királyságot,	
inkább	az	osztrák	reakciós	uralkodási	rendszert	a	
„jó”	Ferenc	császár	alatt,	aki	a	merev	öröklési	sza-
bály	szerint	nem	a	legmegfelelőbb,	hanem	–	Ferdi-
nánd	utódja	esetében	–	a	leggyengébb	uralkodót	
legitimálta.	Ez	végzetesen	a	Metternich-i	elnyomó	
rendszer	meghosszabbítását	jelentette,	egy	tény,	
mellyel	Grillparzer	semmilyen	módon	sem	értett	
egyet.	De	az	is	valószínű,	hogy	gyengének	tekintette	
az	akkori	magyar	vezetést,	mert	nem	volt	egységes,	
és	mert	akkoriban	már	megkezdődött	a	politikai	
erjedés	Magyarországon.
A	magyar	zavargások	ábrázolását	és	a	súlyos	

erkölcsi	bűncselekmények	leírását	az	udvarnál,	
ugyanakkor	az	udvarhoz	tartozók	és	az	emberek	
közötti	nemzeti	különbségek	hangsúlyozását	a	ható-
ságok	a	nyilvános	béke	szükségtelen	irritálásaként	
fogták	fel,	ezért	Ferenc	császár	megpróbálta	meg-
vásárolni	ezt	a	kellemetlen	színjátékot,	hogy	ezzel	
észrevétlenül	kivonja	a	forgalomból.     Ford: Fetes

A	Győri	Antológia	Irodalmi	és	Művészeti	Alkotó	Kö-
zösség	(GYAK)	2019.	november	25-én	tartotta	a	Győri 
Antológia 20.	jubileumi	kötetének	ünnepi	bemutatóját	
a	Dr.	Kovács	Pál	Könyvtár	Kisfaludy	Könyvtárának	
rendezvénytermében.	Az	estet	Csáky	Anna,	a	GYAK	
vezetője	nyitotta	meg,	köszöntve	a	vendégeket,	közöt-
tük	Böröndi	Lajos	költőt,	újságírót,	a	„szél-járás”	c.	
folyóirat	alapító	tagját,	egyik	szerkesztőjét	és	kiadó-
ját,	de	ott	voltak	Győr	kulturális	életének	prominens	
személyiségei	is.	

A	bemutató	műsora	kivetítőn	látható	volt	a	GYAK	
logója,	felhívja	a	figyelmet	az	antológia	20.	kötetére,	
ezt	követően		megjelent	a	Győr	Művészetéért	díjat	
igazoló	oklevél,	majd	a	20.	antológia	címlapfotója	és	
válogatás	a	könyv	színes	festményeiből,	kerámiaszob-
raiból,	textilműveiből,	fotóiból.	Az	irodalmi	műsor	is	
látható	volt	a	kivetítőn.	Az	írók,	költők	saját	műveiket	
olvasták	fel.	Gősi	Ferenc	fotós	is	közreműködött.

A	zenei	betéteket	Szigeti	Endre	szolgáltatta,	sa-
ját	megzenésítésében,	gitáron	adva	elő	Ady	Endre	
Harc és halál	és	Radnóti	Miklós	Ha rám figyelsz	
című	versét.

Ezen	alkalommal	került	sor	G.	Komoróczy	Emőke	
irodalomtörténész,	esszéista	Csáky	Anna	költészete	
c.	könyvének	bemutatójára.	A	szerző	kutatómunkája	
során	15	kiemelkedő	tanulmánykötetet	és	több	mint	
300	publikációt	jelentetett	meg	különböző	kiadvá-
nyokban,	folyóiratokban.	Fő	kutatási	területe	Kassák	
alkotói	munkássága	és	a	magyar	avantgárd	problé-
maköre	volt.	Olyan	alkotókkal	is	foglalkozott,	akik	
ismeretlenek	maradtak	a	szélesebb	olvasóközönség	
számára.	Kiválasztási	szempontja	mindig	az	volt,	
mennyire	korszerű	az	adott	alkotó	mondandója.

Csáky	Anna	sokoldalú	költészetének	vizsgálatára	
is	ez	indította.	Megragadta	verseinek	formai	tökéle-
tessége,	mondanivalójának	modernsége	és	ritkaság-
számba	menő	nőies	jellege.	Ennek	a	költészetnek	az	
íve	–	írja	–	a	természetlírától	a	metafizikai	létkérdé-
sek	ostromlásáig	terjed,	mely	által	az	alkotó	össze-
köti	az	ember	természeti	valóját	a	természetfölötti	
dimenzióval.

G.	Komoróczy	Emőke	Csáky	Annáról	írt	tanulmá-
nya	első	ízben	„A	vers	a	lélek	igazgyöngye	–	lélek-
lángból	szőtt	mosoly”		címmel	Keresztutak	váloga-
tott	esszégyűjteményében	kapott	helyet	a	Hét	Krajcár	
Kiadó	(Budapest,	2019)	gondozásában.	A	könyv	színes	
illusztrációkkal	kemény	kötésben,	kiváló	tipográfiá-
val	jelent	meg	(Palatia	Nyomda	és	Kiadó	Kft.,	Győr).

 MolNár györgy	

Ha táncol a parázs

írók	műveit	tartalmazza.		Ugyancsak	ő	vigyázza	
az	európai	költők	és	írók	cigányokról	írt	műveit	
is	(Álomtanya).
Döbbenetes	verseire	talán	nem	is	annyira	a	

népi	szürrealizmus	hatott,	inkább	karöltve	jár-
nak	a	világ	számtalan	pontján	fölfedezhető,	a	
mágikus	realizmust	közvetítő	művekkel.	Kép-
zőművészeti	alkotásai,	egyvonalas	rajzai	(Alá-
zat, Omurtagi asszony)	és	színes	festményei	nem	
kevés	tehetségről	tanúskodnak.
	Ám	Bari	Károly	nem	csupán	alkotónak	elsőran-

gú,	hanem	a	közösséget	önzetlenül	szolgáló	ember-
nek	is.	Eme	tevékenységét	a	már	említett	magán	
kiadású	lemez-sorozaton	kívül	az	ugyancsak	az	
általa	is	szponzorált	Íves Könyvek tizenhat	műve	
(kilenc	verseskötet,	hét	kismonográfia)	bizonyítja.
Kell-e	nagyobb	dicséret,	ha	azt	mondom,	élet-

műve	a	magyar	kultúra	kitörülhetetlen	része.
szaKolczay lajos

Az utóbbi hónapok folyamán Ukrajnának ismét 
több figyelmet szentelt a nemzetközi sajtó. Évek óta 
először ültek össze Európa vezetői, hogy az ukrajnai 
háborúról tárgyaljanak a „normandiai négyek” for-
mátumában. Január 8-án egy rakétatámadás során 
Teherán felett lelőttek egy ukrán légi utasszállítót, 
a fedélzeten tartózkodó összes személy meghalt. 
Kiszivárgott hangfelvétel miatt Olekszij Honcsaruk 
miniszterelnök beadta lemondását.

Múlt	év	december	9-én	a	„normandiai	négyek”	–	
három	év	után	először	–	megkísérelték,	hogy	életbe	
léptessék	a	2015-ben	Minszkben	aláírt	békemegál-
lapodást.	Ebben	a	formátumban	Ukrajna,	Oroszor-
szág,	Németország	és	Franciaország	legutóbb	csak	
2016-ban	tartott	csúcstalálkozót	Berlinben.	A	több	
mint	két	órán	át	tartó	közös	tárgyalást	követően	
következett	Putyin	és	Zelenszkij	kétoldalú	tárgya-
lása,	amely	a	francia	szervezők	szerint	a	tervezett	
háromnegyed	óra	helyett	másfél	órán	át	tartott.	Ez	
az	esemény	nagy	izgalomban	tartotta	Ukrajnát,	hisz	
már	a	tárgyalásokat	megelőző	napokon	is	több	ezres	
tömeg	gyűlt	össze	az	ukrán	fővárosban	–	a	résztve-
vők	saját	elmondásai	alapján	–	az	ukrán	kormány	
támogatása	érdekében.	

Az	egyezkedő	feleknek	sikerült	előrelépniük	a	csa-
patkivonás,	a	fogolycsere,	a	tűzszünet	és	a	politikai	
rendezés	kérdésében,	ugyanakkor	a	legfontosabb	
politikai	kérdésekben	–	mint	azt	az	ukrán	államfő	
sérelmezte	is	–	sajnos	nem	jutottak	dűlőre.	„Mivel a 
legégetőbb kérdésekben változatlanul nem tudtak 
megegyezésre jutni, így négy hónap múlva újabb 
csúcstalálkozót tartanak a kelet-ukrajnai helyzet 
rendezéséről a „normandiai négyek”	–	jelentette	
be	Emmanuel	Macron	francia	elnök	a	négy	ország	
vezetőjének	a	Párizsban	megrendezett	megbeszélése	
után.	A	francia	államfő	álláspontja	szerint	addig	az	
érintett	országok	miniszterelnökeinek	ki	kell	dolgoz-
niuk	Kelet-Ukrajnára	vonatkozóan	a	helyi	választá-
sok	megrendezésének	részleteit.

Az	ukrán	elnök	beszámolója	szerint	megállapo-
dás	született	egy	újabb,	„mindenkit	mindenkire”	
elv	alapján	történő	fogolycsere	tető	alá	hozásáról	
december	31-ig,	a	frontvonal	újabb	három	pontján	
hajtanak	végre	csapatszétválasztást,	valamint	az	év	
végéig	teljes,	átfogó	és	korlátlan	tűzszünet	lép	élet-
be	a	Donyeck-medence	harcok	sújtotta	övezetében.	
Ugyanakkor	kijelentette,	hogy	„Ukrajna bizonyos 
dolgokra soha nem lesz hajlandó, nem válik példá-
ul föderatív állammá, és nem mond le területeiről. 
A Krím félszigetet és a Donyeck-medencét Kijev 
változatlanul Ukrajna részének tekinti”.	Zelensz-
kij	leszögezte	azt	is,	hogy	Ukrajna	ragaszkodik	az	
ellenőrzés	helyreállításához	az	orosz-ukrán	állam-
határ	teljes	hosszán,	és	hogy	Putyin	orosz	elnökkel	
ellentétes	véleményen	van	a	határellenőrzés	és	a	
választások	kérdését	illetően.	Ragaszkodik	ugyanis	
ahhoz,	hogy	előbb	álljon	helyre	az	ukrán	ellenőrzés	
a	teljes	határszakaszon,	és	csak	ezután	tartsák	meg	a	
helyhatósági	választásokat	a	Donyeck-medence	ide-
iglenesen	megszállt	területein.	Az	orosz	elnök	ezzel	
szemben	előbb	választásokat	követel,	és	utána	ígéri	
a	határ	fölötti	ellenőrzés	visszaadását	Kijevnek.	Az	
ukrán	elnök	ezzel	a	határozott	álláspontjával	némi-
leg	lenyugtatta	a	kijevi	Hrescsatyikon	lévő	tömeget.
Még	decemberben	sor	került	Ukrajna	és	Orosz-

ország	között	a	 fogolycserére.	 Igaz,	a	„mindenki	
mindenkire”	elv	nem	teljesen	igazolódott	be.	Bár	
december	29-én	Ukrajnába	ténylegesen	hazaszál-
lítottak	76	hadifoglyot,	viszont	az	egyik	ukrán	hír-
csatorna	szerint	ezen	felül	még	további	342	ember	
van	a	Donyeck-medencei	szeparatisták	és	az	oroszok	
fogságában.	Azt	sem	lehet	állítani,	hogy	a	megtörtént	

Ukrajna politikája  
a párizsi egyezkedéstől az iráni tárgyalásig

fogolycserének	az	ukrán	társadalom	minden	része	
örülne.	„A fogolycserét csak azért kezdeményez-
ték, hogy elsöpörjék a Majdan idején elkövetett 
bűncselekmények nyomait”	–	jelentette	ki	az	ellen-
zéki	Európai	Szolidaritás	párt	szóvivője.	Az	Oroszor-
szágnak	kiadott	foglyok	kapcsán	pedig	a	nemrégiben	
szintén	orosz	fogságból	szabadult	aktivista	és	filmes	
Oleg	Szentszov	úgy	fogalmazott,	hogy	„ez a csere 
nekünk nagyon sokba került – elveszítettük az 
igazságosságot, amiért harcoltunk a Majdanon”.

Sajnos,	a	fegyverszünet	sem	lett	teljes.	Nem	sokkal	
a	„normandiai	négyek”	tárgyalását	követően	több-
szörösen	bebizonyosodott,	hogy	a	szeparatisták	nem	
tartják	be	az	egyezményeket.	A	TCH.ua	hírportál	az	
Egyesített	Erők	Művelete	hivatalos	Facebook	oldalá-
nak	adataira	hivatkozva	jelentette,	hogy	csak	2020.	
január	19-ig	az	orosz	fél	tizenegyszer	szegte	meg	a	
Párizsban	is	megerősített	fegyverszüneti	megállapo-
dást	Donbasz	területén.	Ennek	eredményeként	egy	
katona	életét	is	vesztette.

Ukrajnában	tragédiával	kezdődött	az	új	esztendő	
az	Ukrán	Nemzetközi	Légitársaság	(MAU)	által	mű-
ködtetett	utasszállító	repülőgép	katasztrófája	miatt.	
A	repülő	Teheránból	tartott	Kijevbe,	de	rakétatáma-
dás	érte.	A	fedélzeten	tartózkodó	összes	személy,	a	
kilenctagú	legénységgel	együtt	életét	vesztette.	Ja-
nuár	19-én	hazaszállították	Ukrajnába	mind	a	tizen-
egy	ukrán	áldozat	maradványait.	A	kijevi	Boryszpil	
repülőtéren	rendezett	gyászszertartáson		jelen	volt	
Volodimir	Zelenszkij	ukrán	elnök,	Olekszij	Honcsa-
ruk	miniszterelnök	és	Dmitro	Razumkov	házelnök	
is.	Bár	a	vizsgálatok	tartanak	és	az	Ukrán	Biztonsági	
Szolgálat	(SZBU)	három	vádpontban	–	a	légi	közleke-
dési	szabályok	megsértése,	szándékos	emberölés	és	
vagyontárgy,	azaz	a	repülőgép	szándékos	megsem-
misítése	címén	–	már	vizsgálatot	is	indított,		de	ez	
nem	adja	vissza	az	életét	annak	a	176	embernek,	akik	
a	merénylet	áldozatai	lettek.	Mint	időközben	nyilvá-
nosságra	került,	az	ukrán	gépet	az	iráni	légelhárítás	
semmisítette	meg.
És	ha	ez	önmagában	nem	lenne	elég,	az	ukrán	

kormányon	belül	még	egy	komoly	krízis	helyzet	is	
kialakult.	Ennek	kiváltó	oka	Olekszij	Honcsaruk	
tavaly	augusztusban	kinevezett	ukrán	miniszter-
elnök	titkos	lehallgatási	anyagából	adódik.	A	nap-
világra	került	három	felvételen	arról	van	szó,	hogy	
Honcsaruk	a	pénzügy-	és	gazdasági	miniszterrel	
csúnyán	szidja	a	regnáló	ukrán	államfő,	többek	kö-
zött	gazdasági	inkompetenciáját.	Igaz,	a	beszélge-
tések	során	elismeri,	hogy	jogászként	ő	is	laikus	a	
gazdasági	kérdéseket	illetően,	és	ez	az	elhangzottak	
alapján	a	beszélgetőtársai	esetében	sem	feltétlenül	
van	másként.

Már	az	első	felvétel	nyilvánosságra	kerülésekor	
elkezdték	követelni	a	kormány	lemondását,	külö-
nösen	annak	fényében,	hogy	messze	nem	ez	az	első	
botránya	a	fiatal	kormányfő	csapatának.	Erre	sor	is	
került	nem	sokkal	a	teljes	orosz	kormány	lemondása	
után,	január	17-én.	Viszont	a	lemondást	Honcsaruk	
valamiért	nem	az	ukrán	parlamentnek,	hanem	az	el-
nöknek	nyújtotta	be.	Így	aztán	úgy	ment,	hogy	végül	
maradt	–	Zelenszkij	elnök	nem	fogadta	el	a	lemon-
dását.	Ezzel	azonban	a	történetnek	aligha	van	vége.

Összegezve	a	fentebb	leírtakat	azt	láthatjuk,	hogy	
Ukrajnában	egyelőre	nem	a	kiutak	körvonalazódnak	
az	évek	óta	amúgy	is	instabil	állapotokból.	A	regnáló	
ukrán	kormány	belső	krízisei	is	ezt	bizonyítják.	A	
légi	utasszállító	katasztrófája	miatt	kialakult	helyzet	
pedig	annak	a	nagy	valószínűségére	mutat	rá,	hogy	
Kijev	könnyen	belekeveredhet	az	Egyesült	Államok	
és	Irán	közötti	konfliktusba	is.

PaláDi reNáta
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JELEN SZÁMUNK KÉPEI

Bari Károly: Táncoló pár

Varga	Imre,	az	egyik	legjelentősebb	huszadik	szá-
zadi	szobrászművész	1923-ban	született	Siófokon.	A	
Budai	Szent	Imre	Gimnáziumban	töltötte	diákéveit,	
majd	a	szombathelyi	Premontrei	Rendi	Szent	Norbert	
Gimnáziumban	érettségizett.

A	Műegyetemen	aerodinamikából	diplomázott.	A	
Ganz	gyárban	kezdett	el	dolgozni,	1949-ben	műhely-
mérnök	lett.	Itt	találkozott	Pátzay	Pállal,	aki	ebben	az	
időszakban	már	a	Képzőművészeti	Főiskolán	tanított.	
Neki	köszönhetően	vált	Varga	is	az	intézmény	hallgató-
jává.	Nagy	hatással	volt	rá	főiskolai	tanulmányai	alatt	
Mikus	Sándor	is.	Szobraival	közterületeken,	természeti	
és	épített	környezetben	és	középületek	belső	tereiben	ta-
lálkozhatunk.	A	szobrászat	minden	ágazatában	tevékeny	
volt:	alkotott	kisplasztikákat,	portrészobrokat	éppúgy,	
mint	monumentális	köztéri	emlékműveket.	Egy-egy	mű-
véhez	gyakran	többféle	technikát	alkalmazott.

Varga	Imre	1956-ban	diplomázott,	diplomamunkája	
a	Lajosmizsén	felállított	Magvető-szobor.		Első,	nagy	
sikerű	alkotása	az	antwerpeni	Middelheim	Szobormú-
zeum	kiállításán	szereplő	Prométheusz-szobor,	melyet	
krómacélból	készített.	Első	önálló	tárlatát	1967-ben	a	
Tihanyi	Múzeumban	szervezték.	Munkái	számos	euró-
pai	eseményen	is	megjelentek.	Ismertségének	köszön-

Varga Imre szobrászművész  
(1923–2019)

hetően	egyre	több	megbízást	kapott.	Nevéhez	fűződik	
a	korláthoz	támaszkodó	Radnóti-szobor,	melyet	több	
városban	is	felállítottak,	így	Salgótarjánban,	Mohá-
cson,	Münchenben,	Borban	és	Budapesten.	A	vatikáni	
Magyarok	Nagyasszonya	kápolna	Szent	István	bronz-
szobra	és	huszonkét	alakot	megjelenítő	domborműve	
is	az	ő	alkotása	(1980).	A	budapesti	Boráros	téren	két	
műve	is	látható:	a	bronzból	és	mészkőből	megalkotott	
Borárus	szoborkompozíció,	és	az	1914-ben	lebontott	
Nemzeti	Színház	megmaradt	oszlopára	tervezett	nagy-
szentmiklósi	Aranykincs	jellegzetes	ivócsanakjának	
mása.	Az	óbudai	Városháza	közelében	helyezték	el	a	
Várakozók	című	szoborkompozíciót,	melynek	témáját	
párizsi	prostituáltak	csoportja	ihlette.

A	budapesti	Raoul	Wallenberg	emlékmű	az	amerikai	
nagykövetség	megrendelésére	készült	1987-ben.	

1990-ben	a	budapesti	Dohány	utcai	zsinagóga	kert-
jében	állították	fel	az	Emánuel-Emlékfát,	melynek	har-
mincezer	krómacél	levelén	a	vészkorszak	áldozatainak	
nevei	szerepelnek.	2004-ben	helyezték	el	Móricz	Zsig-
mond	szobrát	a	budapesti	Móricz	Zsigmond	körtéren.

Varga	Imre	számos	magyar	és	külföldi	díjat	kapott.	
2016-ban	a	Nemzet	Művészévé	választották.	

szeNtPétery MiKlós

szirMai János professzor úr, mindenkori aka-
démiai szaktanácsadó és művészeti oktató el-
indult a nagy világba és valami egyedülállót 
alkotott; nélküle a könyvművészet, könyv-
történelem hiányos lenne. Az ö tudományos 
kutatásai a könyvkészítés-technikatörténet 
világába vezetnek.

 2014. december 2-án 89 éves korában a 
hollandiai Osterbeekben eltávozott; s az őt 
búcsúztató nekrológban egy szóval sem em-
lítették származását, holott magyarnak is val-
lotta magát. 

1925-ben született a felvidéki Kétyen (Érsek-
kéty, szlovákul Keť). Orvosi tanulmányokat 
folytatott Budapesten és Pozsonyban, majd 
1947-től Hollandiában.  Orvosként prakti-
zált, de a hetvenes években autodidakta mó-
don foglalkozott kalligráfiával, tipografiával 
és könyvkötéssel. Gyakorlati tapasztalatot 
Asconában szerzett a Centro de Libro-ban 
Martin Jaegle keze alatt. Tehetsége, kéz-
ügyessége, érzéke volt a művészi könyvek 
tervezésében és kivitelezésében. Számtalan 
nemzetközi versenyen eredményesen sze-
repelt munkáival (Prix Paul Bonnet 1975). 
1984-ben már ő tervezte az Amszterdami 
Egyetemi Könyvtár képzőművészeti köny-
veinek exkluziv kiállításkatalógusát (Boek 
Band Kunst). 1987-ben pedig meghívást ka-
pott az Amszterdami Egyetem  „Elnöki Szé-
kébe”.  Több szaklapban publikált, néhány 
ezek közül: Magnus, Quaerendo, Bindere-
port, New Bookbinder, Kneep in Binding, 
KB Den Haag. Könyvkötőművészként, mo-
dern alkotások létrehozójaként is elismerték.                                                                                                                                      
   Dr. Rozsondai Mariannéval közösen nagy-
sikerű könyvművészeti kiállítást rendeztek   
„Művészeti könyvkötések régen és ma. Ki-
állítás az elmúlt korok szép kötéseiből és 
Szirmai János könyvkötőművész modern 
alkotásaiból”  címmel, amely az Országos 
Széchényi Könyvtárban került bemutatás-
ra  1986-87-ben. A kiállítás fényképekkel 
illusztrált katalógusa 1987-ben jelent meg.   

Orvosból könyvek doktora, kutatója
					Budapesten	született	1924.	április	25-én.	Egyet-

len	gyermekként,	művészetkedvelő	családban	nevel-
kedett.	Édesapja,	Szőnyi	Jenő	banktisztviselő	volt,	de	
szabadidejében	szívesen	rajzolt,	festett,	szép	hangja	
volt	és	gyakran	énekelt	otthon	a	bolgár	származású	
édesanya,	Piszanoff	Alice	zongorakíséretével.	Szőnyi	
Erzsébet	a	zongoratanulást	korán	kezdte,	Benczúr	
Gyula	unokahúga,	Benczúr	Aglája	volt	segítője.

			1942–47	között	a	Zeneakadémián	zeneszerzést	
Viski	Jánosnál,	középiskolai	ének-zenetanár	szakot	
Bárdos	Lajosnál	és	Vásárhelyi	Zoltánnál	végzett.	
Zongora	főtanszakra	Szegedi	Ernőhöz,	népzenére	
Kodály	Zoltánhoz,	kamarazenére	Weiner	Leóhoz,	
zenekari	vezénylésre	Ferencsik	Jánoshoz,	zenetörté-
netre	Szabolcsi	Bencéhez	járt.	1946-ban	a	távollevő	
Kodály	Zoltánt	helyettesítette	népzene	óráin.	Mint	
korrepetítor,	az	ének	tanszak	munkájában	is	részt	
vett.	1947–48-ban	a	párizsi	Conservatoire	növendéke-
ként	Tony	Aubinnál	tanult	zeneszerzést,	de	látogatta	
Nadia	Boulanger,	illetve	Olivier	Messiaen	óráit	is.	Di-
vertimentójával	nagy	sikert	aratott:	első	díjat	kapott	
a	Conservatoire	zeneszerzői	versenyén.	Szereplései	
során	megismertette	a	francia	közönséget	a	magyar	
népzenével,	valamint	Bartók	és	Kodály	műveivel.	

						Párizsból	hazatérvén	férjhez	ment	dr.	Gémes	La-
jos	ügyvédhez,	akivel	annak	haláláig,	2004-ig	boldog	
házasságban	élt.	Két	fiuk	született.	Az	esküvő	után	be-
fejezte	karmesteri	pályafutását.	1948	és	1981	között	
a	Liszt	Ferenc	Zeneművészeti	Főiskolán	tanított,	ahol	
1960-tól	tanszékvezető	egyetemi	tanárként	dolgozott.	
Politikailag	a	„tűrt”	kategóriába	sorolták.	Soha	nem	
tagadta	meg	katolikus	hitét,	a	rendszer	elvárásait	nem	
szolgálta	ki,	s	még	nyomás	hatására	sem	lépett	be	a	
kommunista	pártba.

			Kodály	biztatására	1954-ben	kidolgozta	A	zenei	
írás-olvasás	módszertana	c.	könyvét,	mely	a	gyermek-
dalok	ritmus-	és	dallamvilágából	kiindulva	fokozato-
san	elvezet	a	kulcsváltások	buktatóin	keresztül,	az	
egyre	nehezebb	dallamdiktandókon	át	a	szövevényes,	
összetett	–	s	mondhatom:	igen	nehéz	–	készségfejlesz-
tő	gyakorlatokig.	Aki	e	100	leckét	„töviről	hegyire”	át-
veszi,	úgy	olvassa	a	kottát,	mint	felnőtt	ember	a	betűt.	
Szerencsésnek	mondhatja	magát,	aki	ezeken	nőtt	fel.	
A	kötethez	maga	Kodály	írt	előszót.	

					Szőnyi	a	magyar	zenepedagógiai	módszer	nemzet-
közi	nagykövete,	világszerte	ismert	és	elismert	népsze-
rűsítője	lett.	A	tanítás	hitvallássá,	életformává	vált	szá-
mára.	Minden	földrészen	járt,	és	előadásokat	tartott.	

			Jelentős	közéleti	tevékenységet	folytatott.	1964-
ben	a	Zenei	Nevelés	Nemzetközi	Társasága	(ISME)	
elnökségi	tagjává	választották.	Negyven	éven	át	szer-

Elhunyt szőnyi Erzsébet
(budapest, 1924. április 25. – budapest, 2019. december 28.)

vezője	volt	az	először	1967-ben	megrendezett	eszter-
gomi	Dunakanyar	Művészeti	Nyári	Egyetemnek.	1978	
és	2003	között	a	Magyar	Kodály	Társaság	és	a	Bárdos	
Lajos	Társaság,	valamint	1996-tól	a	Magyar	Muzsikus	
Fórum	társelnöke	volt.	1992	és	1996	között	a	Magyar	
Zenei	Kamara	alelnöke,	1993–94-ben	a	Magyar	Rádió	fel-
ügyelőbizottságának	elnöke.	A	Magyar	Kórusok,	Zeneka-
rok	és	Népzenei	Együttesek	Szövetségének	tiszteletbeli	
elnöke,	a	Nemzetközi	Kodály	Társaság	(IKS)	és	a	varsói	
Chopin	Társaság,	1992-től	a	Magyar	Művészeti	Akadé-
mia	tagja	volt.	Pedagógiai	és	közéleti	munkásságának	
tetőpontja,	hogy	a	Kodály-módszer	2016-ban	felkerült	
az	UNESCO	szellemi	kulturális	örökségének	listájára.

			Még	95	évesen	is	komponált.	Ötletekben	gazdag,	
de	soha	nem	szélsőséges	kompozíciói	többnyire	fel-
kérésre	készültek.	Többek	közt	négy	operát	(Dalma;	
Firenzei	tragédia	/bem.:	Koppenhága/;	Adáshiba;	El-
frida),	oratóriumokat	(Babilon;	A	hazug	katona),	misé-
ket,	kórusműveket,	gyermekdarabokat	(A	makrancos	
királylány;	Az	igazmondó	juhász;	A	didergő	király;	Az	
aranyszárnyú	méhecske),	kamara-	és	zenekari	műveket	
írt.	Kórusműveiben	felhasználta	a	liturgikus,	vagy	régi	
népi	szövegeket,	s	az	ókori,	valamint	a	kortárs	költők	
verseit	is.	Hangszeres	szerzeményei	igen	változatosak.	
Kiemelkednek	közülük	a	templomi	előadásra	szánt	or-
gonadarabok.	Miután	férjét	és	mindkét	fiát	eltemette,	
családtagjai	emlékére	2011-ben	vegyeskari	orgonakísé-
retes	Requiemet	írt	Missa	misericordiae	címmel.	1984-
ben	szerzői	lemeze,	2004-ben	szerzői	CD-je	jelent	meg.

			Szőnyi	Erzsébet	művészi	tevékenységét	számos	
díjjal	ismerték	el,	többek	között	Erkel	Ferenc-díjjal	
(1959),	a	Magyar	Köztársasági	Érdemrend	középke-
resztjével	(1993),	Bartók	Béla-Pásztory	Ditta-díjjal	
(1995	és	2004).	A	Kiváló	Művész	címmel	2000-ben,	a	
Pro	Renovanda	Cultura	Hungariae	Kodály-díjjal	2001-
ben,	Magyar	Örökség-díjjal	2004-ben,	Kossuth-díj-
jal	2006-ban	tüntették	ki.	A	Pittsburghi	Duquesne	
Egyetem	2006-ban	avatta	díszdoktorává.	2011-ben	
Príma-díjat	nyert,	2014-ben	lett	a	Nemzet	Művésze,	a	
Nemzetközi	Kodály	Társaság	díját	2018-ban	kapta	meg.

			Könyvei	közül	A	zenei	írás-olvasás	I-IV.	(1954)	
nemzetközileg	ismert.	Lefordították	angol,	francia,	
német,	spanyol,	japán,	olasz,	portugál	és	thai	nyelvre.	
További	fontos	kötetei:	Öt	kontinensen	a	zene	szolgá-
latában	(1979),	Zenei	nevelési	irányzatok	a	XX.	szá-
zadban	(1989),	Kodály	Zoltán	nevelési	eszméi	(1987).

			Gazdag	életművét,	szellemiségét	és	lelki	erejét	a	
szellemi	élet	egyik	tetőpontjaként	tarthatjuk	számon.	
Küldetés-indító	embert	és	nagy	tudású,	sokoldalúan	
művelt	pedagógust	vesztettünk	el	személyében.	

raDics éva

A kiállítás áttekintést adott a kötéstörténet 
különböző korszakairól, bemutatásra kerül-
tek elefántcsonttáblák, ötvöskötések valamint 
a gótikus és reneszánsz kötések. Foglalko-
zott még a barokk korszak jellegzetes rokokó 
és klasszicista stílusú, festett pergamen és  
gyöngyhímzéses debreceni, historizáló köté-
seivel, valamint  szecessziós alkotásokkal is. 

Professzor úr szinte megszállottan bújta a 
könyvtárakat, anyagot gyűjtött, kutatási ered-
ményeit publikálta. Szinte alig akad olyan 
diplomamunka, jegyzet, cikk, amelyben ne 
szerepelnének az  ő idézetei, rajzainak máso-
lata, vagy azok segítségével készült sablonok, 
modellek. Nélkülözhetetlen oktatási anyag a 
restaurátorok, könyvtárosok, könyv- és mű-
vészettörténészek, muzeológusok  számára. 
Orvosnak tanult, de könyvek orvosa is lett. 
Könyvtári, levéltári és művészeti papíranyagú 
alkotások restaurátora. Egyszemélyben könyv-
kötőmester, könyvmuzeológus-történész, 
könyvtáros, a könyvművészet és a könyvtech-
nika-ismeret professzora. Eredményei, szerény 
de lelkesen sugárzó személyisége, bölcsessége 
a hallgatókat alkotásra inspirálta. Lebilincselő 
kodikológiai előadásokat tartott egyetemeken, 
konferenciákon a világ könyvtáraiban össze-
gyűjtött anyagáról, a kopt, bizánci, iszlám, 
karoling, román, gótikus- és reneszánszköté-
sek felépítéséről, stílusjegyekről, restaurálá-
si módszerekről, tapasztalatairól. A történeti 
kötések mellett tanulmányozta a vereteket is, 
csakúgy, mint a pergamen kötéseket. 

Tudományos munkája „the archaeologi 
of Medieval bookbinding” (Ashgate, 1999) 
a „könyvrestaurátorok bibliája”  fotókkal és 
rajzokkal gazdagon illusztrált, kronológiailag 
és geográfiailag is rendezett, bő szakirodalom-
mal ellátott, pótolhatatlan alapmű a restaurá-
torképzésben.

Sikeres és gazdag élete volt, azzal foglalko-
zott, amit  kedvelt és szeretett. Mesterségének 
élő s örülő ember volt.

áDáM ágnes könyvrestaurátor

Immár a nap leáldozott.... Sok minden tör-
tént, esett meg velünk, ezért nem árt, ha tü-
zet gyújtunk és körülüljük. Most Klement 
Kornél Imre bá’ életét hallgatjuk meg, aki 
palócos beszédével, ravaszkás mosolyával, 
s a levertségben is derűs kedélyével itt van 
közöttünk. 

Életét az ügyeletes regős mondja el:
1930. szeptember 9-én született a kuruc 

korból is jól ismert Szécsényben; 1956 októ-
berében a Szécsényi járás Forradalmi Taná-
csának elnökévé választották meg. Ebből az 
következett, hogy fiatal feleségével december 
elején el kellett hagynia Magyarországot. 

Egyes munkahelyei felsorolása nélkül ki 
kell térni arra, mint 1960-ban diplomázott 
okleveles üzemgazdász munkavállalóként, 
az élelmiszeriparban tudományos munka-
társként, tanácsadóként, társtulajdonos-
ként hogyan épült be a német társadalom-
ba. Vagyis megállta a helyét. 

De nem érte be ezzel, ennyivel.
Az 1956-os forradalom élménye meghatá-

rozta egész további életét.  Ebből követke-
zően érthető, hogy aktív alakító tagja volt 
németországi lakóhelyén az ottani magyar 
közösségeknek.

Már 1935-ben farkaskölyökként megis-
merkedett a cserkészettel, csakis ebből ma-
gyarázható, hogy 1972-ben a 84. sz. „Lehel 
Vezér” magyar cserkészcsapatot ő alapította 
Frankfurtban, amelynek több évig parancs-
noka volt. 29 évi működése alatt több mint 

Kornél bá’val tábortűznél
350 gyermek neveléséhez nyújtott segítséget. 

1965-től a Frankfurti Magyar Katolikus 
Egyházközségben, több perióduson keresz-
tül egyházközségi tanácstag. 

A Frankfurti 56-os Hagyományőrző Egye-
sület tagja. 

1993–97 között a Németországi Magyar 
Szervezetek Szövetségének (BUOD) elnök-
ségi tagja és 1997 októbere óta haláláig tisz-
teletbeli elnöke. 

2001-től segítője és támogatója az akkor 
alakult Nyugat-Európai Magyar Szervezetek 
Szövetségének (NYEOMSZSZ).

Magyarországon – a Kárpát-medencében: 
1994-től 2001-ig a Független Baross Gábor 
Egyesület Budapest – A magyar vállalkozók 
világszervezetének elnöke. 

Kornél bá’ nem csak szóban vallotta, de 
élte is magyarságát. Szerteágazó érdemei 
mellett ki kell emelni, hogy példáján gyer-
mekei és unokái is nyelvben és kultúrában 
megőrizték magyarságukat. Sok „hitvallás” 
mellett az a leghitelesebb, ha valaki szemé-
lyesen, a saját családja körében gondoskodik 
örökségünk megőrzéséről és továbbadásáról. 

A tűz körül minket is ez a hűség melegít. 
Kornél bá’ 2019. december 6-án elszenderült 
és az örök álmok honába költözött, mégis 
itt van velünk, közöttünk, különösen most, 
amikor az ő emlékét idézzük.

Fogjuk meg egymás kezét és énekeljük: 
Szellő zúg távol, alszik a tábor...

regős

Kedves	Gyura!
Jó	volt	szót	váltani	legalább	távbeszélőn	az	ünne-

pek	okán.	Veled	is	úgy	vagyok,	mint	az	egészséges	em-
ber,	aki	létfontosságú	szerveiről	alig	vesz	tudomást,	
hiszen	rágondolás	nélkül	is	végzik	a	maguk	dolgát.	
Aztán	jönnek	a	nyugtalanító	tünetek,	amikor	egy-
szeriben	felfedezzük,	mi	több,	rádöbbenünk	arra,	
hogy	van	szívünk,	májunk,	vesénk,	nem	is	említve	
tüdőnket.	Amikor	elszaporodnak	a	bajok,	egyre	in-
kább	szerveink	megfigyelésében	élünk,	tudatunkban,	
érzelmeinkben	is	függőségükbe	kerülünk.	

Így	vagyok	én	Veled	is:	annyira	megszoktuk,	hogy	
Te	még	visszavonultságodban	is	velünk	vagy,	hogy	
egyszerűen	nem	is	gondolunk	Veled.	Nem	hanyagság-
ból,	hanem	inkább	azért,	mert	annyi	minden	eltereli	
a	figyelmünket	egymásról.	Vajon	gondoltál-e	arra,	

hogy	ellenségeink,	ellenfeleink	sokkal	inkább	foglal-
koztatnak,	mint	azok,	akiket	becsülünk	és	szeretünk?	

Mégsem	mentegetőzésből,	mint	inkább	rádöbbe-
nés	diktálta	mérlegelésből	fordulok	Hozzád	furcsa	
mód,	hiszen	a	bennem	élő	énedet	költögetem:	mit	je-
lentesz	Te	azok	számára,	akikkel	hosszú	évtizedeken	
át	megosztottad	életedet,	szeretetedet?	Most	hosszú	
listát	állíthatnék	fel	mindarról,	amit	cselekedtél,	se-
gítőleg,	közvetítőleg	megtettél	nagyobb	családodért,	
az	ausztriai,	közelebbről	tiroli	magyarokért.	Úgy	éltél,	
hogy	kiérdemelted	barátaid	szeretetét,	de	a	Veled	el-
lenkezők	megbecsülését	is.

2020.	január	25-én	töltötted	be	életed	9.	évtizedét.	
Említetted	legutóbb,	hogy	egészségileg,	szervileg	pa-

Levélféle Szentkereszty Györgynek

Ha	nem	tudnám,	hogy	a	Bécsi	Napló	egy	újság,	
akkor	a	cím	hallatán	azt	gondolnám,	hogy	a	Mária	
Terézia	körül	nyüzsgő	magyar	testőrírók-költők	él-
ményeinek	és	tapasztalatainak	az	otthoniak	számára	
okulásként	leírtak	gyűjteményéről	van	szó.	De	mivel	a	
lap	negyven	évvel	ezelőtti	alakulásáról	frissiben	érte-
sültem	a	Szabad	Európa	Rádió	híreiből,	ezért	az	előbbi	
mondatom	inkább	egy	hirtelen	benyomásról	szól,	de	
csak	részben,	mert	a	lap	címének	üzenetértéke	van.	

Bécs	sok	évszázadon	át	térségünk	nyugati	tájéko-
zódásának	legközelebbi	kapuja	volt,	függetlenül	at-
tól,	hogy	a	Német-római	Birodalom	vagy	a	Habsburg	
Birodalom	területén	volt-e.	Természetesen,	más	volt	
a	szerepe	a	16.	századig	és	más	a	18.	század	elejétől,	
majd	megint	más,	sőt	teljesen	más,	küldetésszerű	sze-
repe	lett	1945	után,	a	Kárpát-medencéből	kiáramló	
magyar	emigráció,	az	1956-os	forradalom	leverése	
után	elindult	menekültáradat,	majd	a	későbbi	poli-
tikai	menekültek	és	a	kommunizmus	bukását	követő	
években	szerencsét	próbáló	magyarok	esetében.	A	
lényeg	azonban	az,	hogy	Bécs	két	valós	világ	hatá-
rán	fekszik,	ahová,	ha	kelet	felől	megérkezünk	még	
majdnem	otthon	vagyunk,	de	visszatekintve,	a	helyi	
civakodásokon	felülemelkedve	láthatjuk	saját	valósá-
gunkat.	És	ugyanilyen	szabadon	viszonyulhatunk,	vi-
szonyulhatnak	a	Nyugat	eseményeihez	is	az	ott,	vagy	
onnan	gondolkodók,	hiszen	ott	abba	sem	kellett	be-
lebonyolódnunk.

A	Bécsi	Napló	első	számának	megjelenésekor	1980	
tavaszán	az	alapítókat	még	emigránsoknak	nevezték	
és	ez	volt	az	egyetlen	olyan,	Kárpát-medencén	kívül	
megjelenő	sajtótermék,	amely	földrajzi	értelemben	
legközelebb	volt	a	nemzet	törzsterületéhez.	A	rálátás	
az	otthoni-itthoni	viszonyokra	ezért	lehetett	alapos	
és	naprakész.	A	körbetekintést	és	a	véleményalkotás	
tárgyilagosságát	pedig	a	lap	szerkesztői	fémjelezték	
–	mind	a	mai	napig.	A	Napló	kezdettől	fogva	kiemelt	
figyelmet	szentelt	a	Kárpát-medencei	magyar	közös-
ségi	életnek,	az	akkoron	a	hivatalostól	eltérő	másként	
gondolkodóknak,	majd	a	kommunizmus	bukásától	

érett felnőttkorba lépett a bécsi napló
kezdve	a	szülőföldi	magyar	közösség	összetartozásá-
nak,	közösségi	szerveződéseinek	és	az	európai	integ-
rációnak,	felülemelkedve	a	pártpolitikán.

Nagyon	fontos	hangsúlyozni,	hogy	a	Bécsi	Napló	
alapításától	kezdve	nem	volt	jellemzően	az	emigrá-
ció	lapja,	hanem	a	nemzeti	polgári	gondolkodás	mű-
helyeként	jelent	meg,	ami	akkor,	természetszerűen	
a	Kárpát-medencé	ben	uralkodó	politikai-hatalmi	
rendszer	 szempontjából	 ellenzékiséget	 jelentett.	
Még	szerencse,	hogy	ilyen	volt	és	nem	az	emigrációt	
megosztó	ellentéteket	fésülgette,	ezért	válhatott	már	
akkor	a	jövőben	gondolkodók	fórumává,	most	pedig	
a	nemzetnek	elkötelezett,	kiegyensúlyozott	fejlődést	
követők	sajtójává.	

A	Bécsi	Napló	nem	eszmeiséget,	azaz	ideológiát	
képviselő	lap,	hanem	szellemiséget,	azaz	gondolko-
dásmódot	megjelenítő	újság.	Ez	annyit	jelent,	hogy	
a	hagyományos	nemzeti	liberális	és	az	értékteremtő	
konzervatív	gondolkodás	területét	öleli	fel,	szabadon	
hagyva	a	kitekintés	lehetőségét.	Ha	térképen	akar-
nánk	ábrázolni	a	lap	tájékoztatási	és	tájékozódási	te-
rületét,	akkor	világos,	hogy	a	világpolitikából	első-
sorban	az	észak-atlanti	térséggel,	Ukrajnával	és	Orosz-
országgal	foglalkozik,	az	európai	politika	esetében	
az	Európai	Unióban	történő	eseményekre	fókuszál,	
különös	tekintettel	a	magállamok	és	a	közép-európai	
államok	közötti	felfogásbéli	különbségekre,	az	utóbbi	
tíz	évben	a	Visegrádi	4-ek	előtérbe	helyezésével.	A	
nemzetpolitikában	elsősorban	az	elcsatolt	területe-
ken	élő	magyarokra	és	Magyarországra	összponto-
sít,	azonos	arányban	figyelve	a	különbségekre.	Nem	
esünk	túlzásba,	ha	kijelentjük:	ez	az	egyetlen	magyar	
nyelven	megjelenő	sajtótermék,	amelyet	ilyen	egyen-
súly	kereséssel	lehet	jellemezni.

Már	tíz	évvel	ezelőtt,	a	Bécsi	Napló	harmincadik	
születésnapján	a	főszerkesztő	és	a	laptulajdonos	is	
azt	vetette	fel,	hogy	a	lap	megmaradásával	kapcsola-
tos	legsúlyosabb	gondot	a	lapterjesztés	és	a	kiadási	
költségek	előteremtése	jelentik.	Más	sajtótermék	vo-
natkozásában	is	többnyire	ezek	a	fő	gondok.	Nyilván-

való,	hogy	egy	kéthavonta	megjelenő	lap	esetében,	
főleg,	ha	az	a	nemzet	természetszerű	lakóterületén	
kívül	jelenik	meg,	a	terjesztés	a	legnehezebben	meg-
oldható	feladat.	A	lap	negyvenéves	töretlen	megjele-
nése	és	vázolt	értékközpontúsága	azonban	nagyobb	
közös	odafigyelést	érdemelne.	Még	mindig	úgy	él	
tudatunkban,	hogy	a	Bécsi	Napló	a	magyar	világ-
szórvány	(diaszpóra)	lapja,	pedig	valójában	sohasem	
volt	az,	mert	mindig	a	nemzet	lapja	volt,	már	akkor	
is,	amikor	még	az	emigráció	lapjaként	jelent	meg.	
Igaz,	hogy	a	hivatalos	bejegyzése	szerint	az	ausztriai	
magyarok	lapja,	ami	vitathatatlan,	de	mégis	minden	
magyarok	lapja.

Az	lenne	jó,	ha	a	Bécsi	Napló	továbbra	is	az	ausztriai	
magyarok	lapja	és	ennek	következtében	a	valamikori	
nyugati	magyar	emigráció,	illetve	a	Lajtától	nyugatra,	
beleértve	az	Atlanti-óceán	keleti	partjától	nyugatra	
és	a	Földközi-tengertől	délre,	valamint	az	ázsiai	tér-
ség	magyarságának	és	nem	utolsósorban	a	nemzet	
Kárpát-medencében	élő	tömbjének	a	sajtója	marad-
na.	Vannak	kételkedők,	akik	azt	mondják,	hogy	ezt	a	
kiterjedt	területet	csak	a	világhálóval	lehet	lefedni.	
Ez	csak	akkor	lenne	megvalósítható,	ha	a	Bécsi	Napló	
hírportállá	válna.	Ez	lehetséges	annyiban,	hogy	kivo-
natolja	a	terjedelmesebb	írásokat,	mert	az	okfejtése-
ket	a	képernyőn	senki	sem	olvassa	el.	De	éppen	ezek	
az	elmélkedések	hordozzák	azt	az	üzenetet,	hogy	a	hír	
igaz	volta	ne	váljon	hamis	következtetéssé.	Egy	ilyen,	
mondjuk	ötezer	betűs	eszmefuttatást	azonban	kézbe	
fogva,	azaz	kinyomtatva	lehet	odafigyelve	elolvasni,	
a	képernyőn	aligha.

Ünnepelhetjük	 megjelenésének	 negyvenedik	
évfordulóján	a	Bécsi	Naplót,	van	miért.	Ugyanak-
kor	mondjuk	ki,	hogy	ez	az	egyetlen	olyan	magyar,	
magyar	nyelven	megjelenő	klasszikus	sajtótermék,	
amely	az	egész	nemzetet	megszólítja,	tekintet	nélkül	
pártállásra.

Remélem,	 örvendezhetünk	 ennek	 egy	 évtized	
múltán	is.

Duray MiKlós

Ady	év!	Lezárult!	Mennyit	ér	Ady?	Mindig	is	elismert	
volt,	utakat,	iskolákat	neveztek	el	róla;	Üzenet	egykori	
iskolámnak	nélkül	nem	múlik	el	a	tanév.	Ne	felejtsük	
el	az	érettségi	tablókat	sem,	s	a	sok	szállóigét,	ame-
lyek	örökérvényű	tanácsokat,	igazságot,	valóságot	és	
érzelmeket	közvetítenek:	„Bár	zord	a	harc,	megéri	a	
világ,	Ha	az	ember	az	marad,	ami	volt:	Nemes,	küzdő,	
szabadlelkű	diák.”	Tallózva	a	médiában	a	megszokott	
iskolai	rendezvények,	szavalóversenyek,	pályázatok	
különböző	művészeti	területeken,	felhívás	a	költő	
különleges	személyisége	és	művei	által	inspirált	új	
alkotások,	irodalmi	művek	létrehozására,	színházi	
produkciók,	zenei	bemutatók,	mind	hívatottak	em-
lékezni	rá.	A	róla	szóló	beszélgetések,	írások	mellett	
igen	érdekes	híreket	találtam	Adyról.

Ha	Ady	a	New	York	Kávéházban	ülne	a	megszokott	
helyén,	kezében	a	Bécsi	Napló,	bizonyára	meglepőd-
ve	(elégedetten)	olvasná	benne	a	100-as	jubileumi	
alkalomból	megrendezett	rendezvényeket	ismertető	
sorokat,	pedig	a	Naplóban	csak	néhány		kerül		említés-
re.	Talán	meg	is	hatódna,	különösen	azért	is	tetszene	
neki	e	jeles	év,	mert,	mint	kiderült...	„hiúsága	oly	nagy	
volt,	hogy	órákon	át	tartott	fotózása,	egészen	addig,	
míg	teljesen	elégedett	lett	vele”.

Ady	után	tallózva	az	érték	nem	mérhető	pénzben,	
de	mégis	mennyit	ér	Ady?	

A	Kortárs	Építészeti	Központban	1977-ben,	éppen	
Ady	születésének	100.	évében reklámplakátokból	
megrendezett	árverésen	egy	Ady	Endrét	ábrázoló	
plakát	80	ezer	forintért	kelt	el.	A	plakáton	egy	idézet	
is	szerepel	a	Föl	földobott	kő	című	verséből.	A	képmást	
Székely	Aladár	készítette;	az	ő	művészi	munkájában	
megbízott	a	köztudottan	rendkívül	igényes	és	hiú	Ady.	
Székely	Aladár	mások	mellett	a	Nyugat	írógárdáját	
és	Rippl-Rónai	Józsefet	is	fényképezte.	Mindketten	
nagyra	becsülték	egymás	művészetét,	ezért	Székely	
több	mell-	és	egész	alakos	képet	is	készíthetett	róla.	
A	költő	halálát		követően	Székely	hét	eredeti	Ady-arc-
képet	tartalmazó	albumot	adott	ki,	melyhez	Móricz	
Zsigmond	írta	az	előszót.

A	költő	szerette	megörökíteni	kézírását,	gyakran	
ajándékozott	dedikált	könyveket.	Ennek	ellenére	rit-
kán	kerülnek	elő	ilyen	fennmaradt	dokumentumok.	
Ennek	is	tudható	be,	hogy	Ady	kortársának	Balázs	
Béla	zeneszerzőnek	dedikált	könyve	kétmillió	forin-
tért	kelt	el	a	Múzeum	Antikvárium	egyik	árverésén.

650	ezer	forintot	ért	egyik	Ady	Endre	kézírásával	
ellátott	portré,	melyet	a	költő	Beretvás	Hugó	zeneszer-
zőnek	dedikált,	aki	Hans	Richter	tanítványa,	egy	ideig	
a	bécsi	operaház	korrepetitora	volt,	és	nem	kis	fela-
datra	vállalkozott,	mint	a	költő	verseinek	megzené-
sítésére.	A	fénykép	mára	már	kissé	megsárgult;	a	kö-
nyöklős,	félalakos	kép	előlapján	a	következő	ajánlás:	
„Kedves,	jó	Beretvás	Hugómnak,	verseim	muzsikába	

röptetőjének,	Bpest	1909-ben	nov.	17.	Ady	Endre”.	A	
Székely	Aladár	által	fotografált	kép	2019.	május	16-án	
került	kalapács	alá.	

Ady	verseihez	Reinitz	Béla	zeneszerző	is	komponált	
dallamokat.

További	érdekessége	a	képnek,	hogy	restaurálása	
folyamán,	amikor	lekerült	a	hordozóról,	alatta	egy	
kisebb,	kevésbé	ismert	Ady-kép	is	felbukkant.	Felte-
hető,	hogy	még	maga	a	költő	ragasztotta	le	a	képet.		
(Antal	Károly	–	Múzeum	Antikvárium).

Egymillió	forintért	talált	gazdára	Ady	Endre	egyik,	
Lajos	öccsének	írt	képeslapja,	amin	a	költő	betegségé-
ről	és	Lédával	való	kapcsolatáról	is	ír.

A	Léda	ajkai	között	kézirata	a	Központi	Antikvári-
um	2001-es	árverésén	5	millió	forintot	ért.

Mennyit	is	ér?	Mint	a	fentiek	is	bizonyítják,	ez	pénz-
ben	is	kifejezhető,	Adyt	nemcsak	a	jubileumi	évek	te-
szik	naggyá.

Habár	a	Magyar	Népköztársaságban	a	legnagyobb	
címlet	az	1970.	augusztus	21-től	forgalomba	került	
500	forintos	lett,	–	addig	az	1946.	augusztus	1-től	
bevezetett	százas	volt	a	legnagyobb	papírbankjegy.	
1988-ig	Kádár	címerrel	ellátott	,,lilaadyt”	kaptunk	
s	fizettünk	vele.

A	Nagy	Zoltán	grafikusművész	által	tervezett	Adyt	
ábrázoló	lila	ötszázast	1999.	augusztus	31-én	vonták	
be,	2019	szeptember	1-től	szűnt	meg	véglegesen,	ad-
dig		volt	még	beváltható	a	Nemzeti	Bankban.	Ettől	
persze	ő	még	a	magyar	irodalom	értéke,	nagyja	ma-
radt	s	marad,	„ösztönös”,	„álmodozó”,	„leleményes	
versei	megfogalmazásában”,	ahogyan	Jelenits	István	
jellemzi	a	vele	készült	nagyon	érdekes	beszélgetésben	
(Vitathatatlan,	hogy	a	legnagyobbak	közé	tartozik.	Je-
lenits	István	a	száz	éve	meghalt	Ady	Endréről.	Magyar	
Kurír.	Bodnár	Dániel).

Baksa	Soós	György	1931-ben	alkotott	fapácbevona-
tú	terrakotta	Ady	portréját	340	ezer	forint	kikiáltási	
árral	ajánlotta	megvételre	az	Arte	Galéria.	

Kisfaludy	Stróbl	Zsigmond	Ady	Endre	kerámiá-
ból	készült	emlékmű	pályázati	tervét	1954-ből	szin-
tén	340	ezer	forintra	becsülik	a	régiségszakértök.	
Tihanyi	Lajos	Ady	litográfiája	1921-ből	140	ezer	fo-
rintért	került	piacra.

Ady	Endre	sajátkezű	aláírása	egy	kockásfüzetla-
pon,	kikiáltási	ára	18	000	forint.

A	Pilisben	található	egy	honfoglaláskori	telepü-
lésTinnye.	Itt	él	és	alkot	Monostori Ferenc	homok-
szobrász,	aki	hagyományt,	egyedülálló	látványos-
ságot	hozott	létre	a	homokszobraival	egybekötött	
rendezvényeken.	Hetedik	szoborként	született	meg	
Ady	Endre,	s	ezzel	az	alkotással	tisztelgett	a	művész	
a	20.	század	egyik	legnagyobb	magyar	költője	előtt	a	
jubileumi	év	alkalmából.

Bécs	is	megemlékezett;	az	Ausztriai	Magyar	Egye-

sületek	és	Szervezetek	Központi	Szövetsége	irodalmi	
pályázatot	hirdetett	amatőr	íróknak	és	költőknek.

A	színház	világa,	amely	hozzá	oly	közel	állt,	szintén	
nem	feledkezett	meg	róla.	Mindenképpen	szót	érde-
mel	a	SVUNG	–	Bécsi	Magyar	Színkör	„Dévénynél”	
című	felolvasóestje,	amely	főként	újságírói	munkás-
ságára	összpontosított.	Közéleti	cikkeiből	készült	az	
összeállítás,	melyek	annak	idején	a	Nagyváradi	Napló,	
a	Debreczeni	Hírlap,	a	Budapesti	Napló	és	a	Nyugat	
hasábjain	jelentek	meg.

A	Kortárs	dokumentumszínházban	nemrég	bemu-
tatott	‚Ady	nem	Ady,	de’	című	darabban	meglepetésre	
Ady	Endrét	és	Babits	Mihályt	ábrázoló	Westside	pó-
lókban	jelentek	meg	a	szereplők.	Még	az	is	lehet,	hogy	
ezek	az	ötletes	színházi	kellékek	valamikor	értékes	
árverési	cikkekké	alakulnak	át.		Gondolta	volna	Ady	
Endre,	hogy	arcképe	pólón	fog	díszelegni,	de	el	kell	
ismerni	ez	a	költészet	egyik	legjobb	propagandaanya-
ga.	Az	Ady	évforduló	alkalmából	bemutatott	darab	
alapvető	kérdése	a	‚régi’	és	‚új’	találkozása,	így	nem	
meglepő	az	ötletes	figyelemfelkeltés.	

A	Várkert	Irodalom	ADY	napja	viszont	a	magyar	iro-
dalom	egyik	legnépszerűbb	szerzőjének	sokoldalúsá-
gát	célozta	meg:	a	költő,	a	publicista,	a	nagy	utazó,	a	sze-
relmes	és	vágyakozó	férfi	megismerését,	felfedezését.

Ady	személyét	több	oldalról	megközelítő	fantázi-
adús	előadások	igyekeznek	megérinteni	a	fiatalokat.	
Például	a	Zichy	Szín-Műhely	Ady	korát,	gondolkozás-
módját	összeköti	„párhuzamos	idősíkban”	a	mai	mo-
dern	világgal,	amelyhez	már	hozzátartozik		a	youtube,	
a	facebook,	instagram	stb.

A	zene	az,	amely	mindenkihez	szól,	azon	keresz-
tül	minden	szó	eljut	minden	korosztályhoz.	Ki	ne	
emlékezne,	arra,	hogy	Latinovits	Zoltán	vagy	Cseh	
Tamás	Ady	verseket	is	énekelt.		A	budapesti	AdyRock-
suli	akusztikus	rendezényén	a	költő	versei	megzené-
sített	formában	kerültek	színre	tanárok	és	diákok	fel-
lépésével,	amelyet	kifejezetten	az	ANNO	művészeti	
hétre	szerveztek	meg.”A	verseimet	nem	olvassák,	ha	
olvassák,	nem	értik,	s	ha	értik,	annál	rosszabb.”	(Ady	
Endre)	Költeményei	számtalan	zeneszerzőt	megihlet-
tek,	megzenésített	versei,	könnyű-	és	rockzenében	is	
könnyebben	eljutnak	a	fiatalokhoz.	A	jubileumi	év	
zenei	tehetségei	újabb	műfajokkal	járultak	hozzá	a	
megemlékezésekhez.		1932-ben	egy	párizsi	kávéház-
ban	a	kávéját	fogyasztó	vendég	Ady	asztallapon	meg-
örökített	sorait,	a	Párizsban	járt	az	ősz	című	versének	
kéziratát	olvashatta.	Andre	Kertész	erről	készített	fo-
tóját	2016-ban	30	ezer	forintra	becsülték.

,,A nagyszerű versekért gyalázatosan sikertelen 
élettel fizetünk.” (Ady Endre) Ady	talán	nem	érezné	
magát	oly	sikertelennek,	és	elkeseredettnek,	ha	tudná	
mily	népszerűek	manapság	is	versei,	írásai.

áDáM ágNes

„én voltam az úr, a Vers csak cifra szolga”
Egész évben ujjongás és zsongás!

Bari Károly 

ŐSZ

Hallod-e, amit mondok, Istenem?
én beszélek,
sok évig tartó vándorlás után ismét útra 
készülök,
búcsúznak tőlem 
a lombjukat vesztett fák,
a záporok ezüst szúrásaitól kisebesedett 
rétek,
a színek,
már tudnak készülődésemről
az évszakokkal harcoló, vadul ordító 
virágok,
az emberi fogalmakkal megérinthető
valóság elhagyása
nem kiszabadulás a létezésből,
suttogják a lehullott levelek,
a végesség minek a kapuja?
hová indulok?

Botz DomonKos 

Sodródunk 

pedig csak annyi, annyi
hely kellett volna, mi
elfér egy lepkeszárny, 
vagy egy légycsapó nyelve 
alatt, csak annyi hely, hol 
megmaradhatunk magyarnak
itt, a Kárpátok alatt. 

Pedig csak annyi, annyi
hely kellett volna, hol
esténként összeölelkezhetnek
a boldogok és boldogtalanok,
csak annyi, annyi hely, hol
anyanyelvükön szólhatnak
egymáshoz, kik még magyarok.

naszmentesen	töltöd	napjaid,	csupán	a	járással	van	ba-
jod.	Aki	hegycsúcsokra	hágott,	biztosan	hiányolja	őket	a	
négy	fal	között,	de	pótolhatja	ezt	az	a	lehetőség,	amikor	
száz	kilométereken	túl	is	érezzük	egymás	közelségét.

De	miért	is	ez	a	szenvelgő	vallomás?	Nem	többért,	
mint	azért,	hogy	kinyilvánítsam:	szerénységeddel,	
csendes	hangoddal	mennyire	belenőttél	világunkba.	
Amikor	segítőleg	léptél	fel	a	magyar	gyermekek	befo-
gadása,	istápolása	érdekében,	amikor	szíveden	visel-
ted	a	Magyar	Házat,	hosszú	éveken	át	együttműködtél	
a	Pax	Romana	Mozgalomban.	Nem	utolsósorban	min-
dig	az	odafigyelő	közvetítés	volt	mérvadó	számodra.	
Amikor	törődően	belefolytál	bécsi	dolgainkba.

Kilenc	évtizeddel	idestova	egész	évszázad	él	ben-

ned.	Tanúságtétel	életed:	mit	jelent	életveszélyben	
vállalni	a	szabadságot,	és	felelősen	élni	a	szabadság-
adta	lehetőségekkel.	

Hogyan,	mivel	adózzunk	Rajtad	keresztül	a	minket	
hordozó	időnek,	aminek	forgatagában	igyekszünk	
megvetni	lábunkat?	Mint	hegymászónak	idézem	em-
lékezetedbe	a	meredek	szakaszokon	felállított	karó-
kat,	oszlopokat,	amikről	csak	kellő	megtapasztalással	
derítettem	ki,	hogy	útjelzők	a	havason,	mert	a	(több)
méter	magasságú	hóban	ők	mutatják	a	biztos	irányt,	
s	így	nem	tévedünk	el,	nem	jutunk	végveszélybe.

Tulajdonképpen	ezt	akartam	kinyilvánítani	Neked,	
mert	nyugtalanító,	meddig	akadnak	jelzőkarók	hó	
nélkül	is	elhidegülő	világunkban.

Változatlan	megbecsüléssel:
DeáK erNő

richard Wagner kísérelte meg a gesamt-
kunstwerk, az össz- vagy egyetemes művé-
szet megteremtését, azaz hogyan egészülnek 
ki az egyes ágak teljes egésszé például az 
operában. bari Károly esetében felmerül ez 
a gondolat, nála mégis másképpen, kevés-
bé a megvalósításban, mint sokoldalúsága 
révén inkább egyéniségében rejlik az „ösz-
szművészet“. Versei mellett képversei érzé-
keltetik az átmenetet, míg képzőművészeti 
alkotásai önálló műfajként vetítik ki bari 
Károly azon világát, amit verseiben eredeti 
szó- és képalkotások erejével megénekel. az 
állóképek témája, színessége, vonalvezetése 
mozgásba hozza azon mese-regevilágot, ami 
felnőtt érettséggel meghökkentően gyerme-
ki, gyermekien eredeti. témái szublimálják 
a reális világ elemeiből vízóvá emelkedett, 
a nyomorúság kiszolgáltatottságából felsza-
badult, élménnyé varázsolt mindennapokat.
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Rendezvény
kRónika

József Attilát szólítaná meg Markó Béla, a költőt, 
akiről úgy véli, hogy „arra az önkínzó személyesség-
re, ahogyan egy pillanatig sem hajthatott fejet – sem 
tárgyias iróniával, sem okosnak tűnő bezárkózással – 
semmiféle hatalom előtt” – figyelmeztet, amely maga-
tartást kevesen neveztek meg ily kevés szóval ennyire 
pontosan. Hogy emígy folytassa: „Nem emelt maga elé 
pajzsot, világ szeme láttára boncolta önmagát kegyet-
len őszinteséggel, és gyermeki naivitással hitt abban, 
hogy a magamegmutatás kivédhetetlen fegyver és erő-
tartalék.” Markó Béla költészetével egybevetve vajmi 
kevés rokonulás volna felfedezhető. Nemcsak azért, 
mert József Attila korában még nem volt divatja haikuk-
nak, és azért sem, mivel Markó Béla képzőművészeti 
szonettjeinek sem leljük párját, tegyem gyorsan hozzá, 
másféle fortélyos félelem fojtogatta az időben őket, és 
másféle nyomorító aljas hatalmakat nem szolgáltak 
„sziszegve”. És mégis, összefűzi őket valami. Nem azért, 
mert talán József Attila költészetének hatástörténeté-
ről vaskos kötetek szólhatnának, hanem azért, mivel 
a költő-esszéista olvasás közben rábukkant a kulcsz-
szóra, amellyel az érzelmileg-poétikailag oly kedves, 
ám tárgyilag bizonyára távolabbra elhelyezhető költő-
társat, sokak elődjét megszólíthatja. S ez maga a meg-
szólítás. Mely egyszerre feltételez közelebbi és némi-
leg messzebbről látható viszonyt. Közelebbit, mert 
azáltal, hogy József Attila maga volt a világ, ami volt, 
van, Werbőczy és Dózsa „képzete” egy személyben, a 
halálát követő évtizedekben mindenki rokona, őse, 
legalábbis ismerőse lett, akit megszólított, és remélte, 
hogy viszont szólítják. De távolabbról szólót, mert a 
túlságosan hosszúnak és fájdalmasnak érzett husza-
dik század koronként, magyar nyelvterületenként 
másféle csapdákat állított a Kárpát-medence magyar 
költőinek, kinek-kinek a maga módján kellett helyt ál-
lania a számára rendelt forgószélben. Ilyeténképpen 
Markó Béla esszéje végére (és természetesen az esszé 
címébe) írja a megszólítást, előbb kérdi: „Szólítsuk-e 
József Attilát?”, hogy aztán az esszé záró passzusában 
immár leplezetlenül lépjen elő a beszélő, és mintegy a 
megszólított József Attilát is belefogva mondandójába, 
jelentse ki (mindannyiunk számára), hogy szükséges, 
mondhatnók, nélkülözhetetlen a hit, a hit a költészet-
ben és a költészet hite, hogy értelmét lássuk a világ 
megszólításának, mert csak ebben az esetben remél-
hető, hogy a világ megszólít bennünket. Az a költőivé 
váló próza, amely a személy és a világ, az olvasó és a köl-
tészet párbeszédének jelentőségére hív föl, utópiába, 
de létrehozható és létrehozandó utópiába játszatja át 
a mondás, a kimondás, az elmondás aktusait, melyből 
következtethető az esszé végkicsengése, nem hasonul-
ni kell, hanem önmaguk azonosságát föllelni, hiszen az 
előbbi a vereséghez, utóbbi a szabadsághoz vezethet el.

A költészet rendeltetésszerű hasznosságáról cí-
men kiadott kötetből (első olvasásra) az tetszik ki, hogy 
Markó Béla a magyar évszázadok szerfölött gazdag 

lírájából mely költők mely verseit, mely költők mely 
magatartásformáját érzi a magáéhoz közel. Vagy úgy, 
hogy korábban már poétikai kapcsolódásokban tuda-
tosította, vagy úgy, hogy e költők eszméi és formái meg-
erősítették a maga eszméiben és formakeresésében. 
Marosvásárhely poétája (e városban lapszerkesztőként 
is tevékenykedett) természetes mozdulattal mutat rá 
Csokonai Vitéz Mihály Marosvásárhelyi gondolatok 
című versének időszerűségére, amely egyben a felvi-
lágosodás legjobb elméinek időszerűsége. Kazinczy 
szonettkísérleteiben azt a kezdetet érzékeli, melyet új-
szerű tartalommal érdemes és gyümölcsöző feltölteni. 
Berzsenyi, Arany, Ady követik a sorban, hogy aztán a 
magyar modernség poézisének válaszútjainál időzzék: 
Kosztolányi, Babits, József Attila, Dsida, különös szere-
tettel és figyelemmel Weöres Sándor. A csend gram-
matikája ciklus megálljt parancsol a sietős felsorolás-
nak. Előbb a nevek, amelyek csak részben ismerősek, 
részben megdöbbentenek: mennyi mindenről, amiről 
kellene, nem veszünk tudomást, miféle életműveket 
hagyunk olvasatlan, mily hűtlen sáfárjai vagyunk köl-
tészeti kincseknek. Erdélyi költőket idéz meg Markó 
Béla: Székely Jánost, Kányádi Sándort, Lászlóffy Ala-
dárt, Szilágyi Domokost, Adonyi Nagy Máriát, Sütő 
Istvánt, Boér Gézát. Akad a névsorban, aki szó szerint 
vehető teljesítményével, fáradhatatlanságával, mester-
ségével, olvasókat nevelő, olvasásra csábító energiájá-
val hitette el, bizonyította, hogy a „nagy költészet” és 
általában a költészet mindenki számára hozzáférhető, 
napi szükséglet, ha ő is úgy akarja: Kányádi Sándor, aki 
amellett, hogy örök antológiadarabokkal ajándékozta 
meg az érdeklődőket – hároméves kortól kilencven-
háromig –, képes volt a ráfigyelőket (és ki nem figyelt 
rá?) meggyőzni, hogy több lesz, ha olvas. Nem pusztán 
műveltebb, hanem emberebb. Lászlóffy Aladár kései 
költészetének virtuóz, szó- és nyelvjátékokban gazdag 
előadása éppen úgy, mint a gondolati líra nagyjáé, Szé-
kely Jánosé már csak kevesekhez jutott el, de mindket-
tőről találhatunk eligazító könyvet a könyvtárakban. 
Szilágyi Domokosról is sokat tudunk, Cs. Gyímesi Éva 
könyve mutatta be olyannak, ahogy egy költőről szól-
ni érdemes, költői útját vázolta föl, melynek további 
kutatását egy ideig akadályozta magánéleti titkának 
napfényre kerülése. Markó Béla költészettörténeti 
távlatba állítja, amit „szerepjátszás”-nak, illetőleg 
„palimpszesztus”-nak nevez. Egy rövidebb részletet 
kiragadva: „Szilágyi Domokosnál szavak utalnak sza-
vakra, idézetek idézetekre, a nyelv generálja önmagát, 
de hihetetlen asszociatív fantázia, zseniális nyelvér-
zék, kiművelt elme felügyelete alatt.” A Petőfi, Babits, 
Vörösmarty, Batsányi kijelölte „közeg”-ből fénylik ki 
Szilágyi Domokos szava, Markó Béla a bemutatott költő 
személyiségét az általa újjágondolt szavak, kifejezések, 
képek újszerű összeszerkesztésével jellemzi. Különösen 

áll Szilágyi Domokosra az esszé zárómondata: „már 
mindent elmondtak mások a szótár szavaival, jót is, 
rosszat is, az is palimpszeszt, ahogyan írunk, és az is, 
ahogyan élünk, de a halálunk talán még a miénk lehet, 
egyetlen és megismerhetetlen.”

Markó Béla esszéírói hangja erdélyi pályatársai 
megszólításakor kiváltképpen személyessé válik. Ki-
nek-kinek ismerőse, munkatársa volt, a maga költői 
pályája szorosan az elődök nyomába lépett, a kevéssé 
költői erdélyi köznapokat egyként el kellett viselniök, 
megtalálniok, ahogyan a diktatúra éveiben (és azu-
tán) szólhatnak és szólíthatnak, és mainapság költői 
pályákra, a körülményekkel való, nem egyszer kilá-
tástalannak tetsző küzdelmekre emlékezve, emlékez-
tetve, bensőséges tudással közvetíti, amit elsősorban 
ő tudhat, ismerősként, barátként, szerkesztőként… 
Éppen ebből a szempontból lesz drámai a vele együtt 
induló és tragikusan, különféle okok miatt, korán el-
hallgató, így az életművet ki nem teljesíthető költőkről 
alkotott, rövidségében is roppant feszültséget gerjesztő 
írás. Adonyi Nagy Mária, Sütő István, Boér Géza neve és 
költészete (erről csak pirulva lehet szólni) nem mond 
sokat a mai olvasóknak. Ígéretes kezdés után pályá-
juk megakadt, az elhallgatás végső okain – még akkor 
is, ha feltárulnak az életesemények – csak töprenghe-
tünk, miként fordította őket sorsuk, nem egy erdélyi 
értelmiségi sorsa a XX. század történelminek mondott 
viharai között olyanra, hogy szétesett a kimondásra 
törő szándék, megtört a tőlük jórészt függetlenül be-
következő kudarclehetőség leküzdéséhez szükséges 
akarat. Markó Béla személyes közelségből, majd figyelő 
távolságból igyekezett szemlélni pályájuk alakulását, 
amely kezdetben jóval többet ígért, mint ami végül 
megvalósult. Jóllehet nem oly kevés, mint utókoruk 
esetleg feltételezné. Az irodalomtörténet számontartja 
a jelentősebb és a kevésbé jelentős életműveket, mint 
amelyek egy (költői) korszakról hoznak hírt, járulnak 
hozzá a költői korszak kiteljesüléséhez. De zavarban 
van a kritika is, az irodalomtörténet is, ha félbe maradt 
pályákba ütközik, nem egyszer felejtéssel leplezi ezt 
a zavart. Markó Béla vállalta a feladatot, hogy ismét 
életközelbe hozza azt a néhány verskötetnyi értéket, 
amely kihullott az olvasói érdeklődésből. Vállalja, s 
ezzel értéket ment, de a figyelemmel olvasó számára 
ennél többet tesz. Általában utal arra a költői sorsra, 
amely a XX. század folyamán, nemcsak Erdélyben, de a 
régiónkban sokhelyütt, legföljebb rövid életet engedett 
meg, bemutatkozást, de kibontakozást nem. A torzónak 
maradt költői pályák sűrűn sorakoznak régiónkban, 
a sosem kedvező körülmények csapdát állítottak a re-
ménykedő, netán hívő, kísérletező, de gátak közé zárt 
poétáknak közvetve és közvetlenül, eltiltva a közlés-
től, ellehetetlenítve a szólást, és szerencsés esetben 
engedvén meg a hallgatást. Akadt olyan is, aki ebbe 

a hallgatásba pusztult bele, akadt nem egy, aki való-
ban–költőként– elhallgatott. Markó Béla nem nyugod-
ván bele pályatársai elfeledettségébe, megemlékezett 
róluk, portrévázlataival – remélhetőleg – visszahozta 
őket, felkínálván a kritikának, az irodalomtörténetnek 
az alaposabb elemzést.

A gazdag tartalmú kötetből csak szemelgetésre telt, 
egy egész ciklust (Költők és kapitányok) nem mutat-
tam be, remélve, hogy majd sokaknak olvasása során 
feltárul gazdagsága.

Markó Béla nagy erénye, hogy pontosságra törek-
szik. Mert költő, ezért a pontosság hol lírai hévvel, hol 
a kifejtés játékosságával, hol az esszéíró világra tárt-
ságával párosul. Többet tudunk meg a kötet olvastán 
a magyar irodalomról.

Markó Béla: A költészet rendeltetésszerű használatáról. 
Bookart, h.n., 2019, 238 lap Fried istván

 „De higgyünk abban, hogy a világot szólítani kell…”
– Markó Béla esszéi költőkről, költészetről –

Bécs:  Február 14, svung - Bécsi Magyar Színkör: 
„Eljuthatunk messzire” a Pygmalion Theaterben
Február 16-án Vasárnap 16 órától a Bécsi Magyar 
Iskola Farsangi Mulatságot szervez, helyszín: Schwe-
denplatz 2.
Február 20-án Varga Gabriella az Életünk című 
európai magyar katolikusok lapjának új szerkesz-
tője tart előadást a Pazmaneumban. (A pontos kez-
désről a Pázmáneum honlapján lehet információt 
találni.)
Március 12, 18:30 óra ÜNNEPI MEGEMLéKEZés az 
1848/49-es forradalom es szabadságharc 172. évfor-
dulójára. Forum Mozartplatz 1040 Wien, Mozart-
gasse 4 – bejárat Mozartplatz/Neumanngasse sarok 
Március 12. 16:30 óra KOsZORÚZÁs Bessenyei 
György testőríró szobránál 
1080 Wien, Weghuberpark, Lerchenfelder utca felől
BuRGENLaNd:  Február 2-án 14 órától farsangi mu-
latságot szervesz a Burgenlandi Magyar Kultúregye-
sület Őriszigeten.
Február 21-én 14.00–16.00 óra, farsangi mulatság 
Dowas Katival a „Játékos Magyar Gyermekóra” ke-
retében, Oberwart, Wienerstrasse 47
Március 20-án a BMKE „Gyermekóra” résztvevői 
fellépése a szombathelyi „Kincsőrző Fesztivál”-on 
Szombathelyen, közös kirándulás a fesztiválra, egy-
bekötve egy lovas- és íjászbemutatóval Nardán
LINZ:  Február 12-én a Felsőausztriai Magyar Kul-
túregyesület szervezésében: hagyományos farsangi 
bál az „Orchidea” mazsorett csoport fellépésével. 
Kreksis vendéglő, Lunzerstr. 74.
Március 21-én az iskola 20 éves évfordulója
WELs:  Február 8. és 29;  Március 14: Cserkészfoglalkozás 
Február 28. – Március 1.: Konferencia (Tisztek és se-
gédtisztek)

   Ez a három szó jutott eszembe, amikor elol-
vastam Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Tria-
non. Magyarország az első világháborúban című 
könyvét, több mint tizenöt esztendő után -- ismét. 
Ismét, mivel a szerző 2003-ban megjelent munká-
ja 2019-ben új, átdolgozott, kibővített kiadásban 
látott napvilágot. A szakirodalomban és az érdek-
lődők körében is ismételten csak Nagy Háború-
nak nevezett I. világháború történetének rövid, 
népszerű összefoglalója a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum volt tudományos főmunkatársának – a 
kötet megjelenésekor már a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 
kutatóprofesszora – a munkája, pontosabban az 
Osztrák-Magyar Monarchia társországának, Ma-
gyarország 1914 és 1921 közötti hadtörténete.

A címben szereplő három szó gyakorlatilag a 
háború kezdete, egyik legtöbbet emlegetett hely-
színe – Doberdó, mely dalokba is befoglaltatott 
– és a vég, Trianon. A Nagy Trianon palotában 
1920. június 4-én aláírt békediktátum a törté-
nelmi – mások szerint Nagy-, Szent István-i -- Ma-
gyarország végét jelentette. Az akkor Magyaror-
szágra erőszakolt békediktátum előírásain 1938 
és 1941 között sikerült változtatni, de 1947-ben 
visszaállt az 1920-as állapot, újabb – igaz, kis-
mértékű – területvesztéssel.

Balla Tibor könyvében mindenki számára 
érthetően és könnyen olvashatóan mutatja be a 
fentebb jelzett időszak történetét. Mindannyian 
tudjuk, nem öröm időszak volt ez a magyarság 
számára. Hatalmas veszteségek a remélt nagy 
sikerek helyett.

Amikor a szarajevói merénylet után kiderült, 
hogy előbb-utóbb fegyveres megoldást választa-
nak a helyzet „megoldására” a szembenálló felek, 

akkor még szinte mindenki a háborút éltette és 
a a hívó szavak az „Éljen a háború”, a „Vesszen 
kutya Szerbia” voltak.

Négy esztendő elteltével azonban a háborúba 
belefáradt Magyarország lakosságának a többsé-
ge békére vágyott. A Központi Hatalmak veresé-
ge elhozta a békét, amely azonban a versailles-i 
békerendszer vae victis elv alapján meghozott 
döntéseiben elültette egy újabb világégés csíráit. 

Balla Tibor érthetően nem a későbbi évtizedek 
történéseivel zárta munkáját, hanem a Triano-
ni békediktátum – hivatalosan természetesen 
Szerződés – Magyarországra vonatkozó katonai 
előírásainak közlésével. Tanulságos a korabeli 
dokumentumot többször is elolvasni. Magyaror-
szág – a Magyar Királyság – nemcsak legyőzetett, 
de meg is aláztatott.

A szerző könyvében számos térképpel és kora-
beli fotóval találkozhatunk. (Utóbbiak közreadá-
sakor a nagyobb méret szerencsésebb lett volna.) 
Ezek is segítik a szöveg megértését és gondolat-
ban elvisznek bennünket a doberdói fennsíkra, 
az Isonzó partjára, Oroszország sztyeppéire, a 
Román Királyság területére…

S miért is vélem úgy, hogy hasznos munka Bal-
la Tiboré? Mert a magyar történelemmel a hatá-
rainkon kívül ismerkedők számára szakszerű, 
tényszerű képet rajzol Magyarország múltjáról 
és ez teszi/teheti népszerűvé a könyvet. Ajánlom 
mindazoknak, akik számára a magyar múlt hite-
les bemutatása fontos és elengedhetetlen. Remé-
lem egyre többen leszünk akik ezt így gondolják!

Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. Magyar-
ország az első világháborúban. Scolar Kiadó, [Buda-
pest, 2019], 164 oldal.

szakály sándor

Szakszerűen, tényszerűen, 
népszerűen
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