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Néha olyan naivnak tűnik az Európai Bi-
zottság, hogy nehéz elhinni, hány ezer szakér-
tő dolgozik neki. Ez a Bizottság (az Öreg Kon-
tinens EU-hoz tartozó részének „kormánya”) 
néhány napja feltett egy csodálkozásra utaló 
kérdést: „Miért nem vette észre a pénzügyi fel-
ügyelet Németországban, hogy az online fizetés 
sztárja, a Wirecard meghamisítva könyvelését 
a csőd felé száguld, miközben a hiány mintegy 
kétmilliárd euró?” Ilyen naivitással azt is le-
hetne kérdezni: Miért nem vette észre az Egye-
sült Államok Értékpapír- és Tőzsdei Bizottsága 
(SEC) több vizsgálat folyamán, hogy a hírhedt 
Bernie Madoff éveken keresztül 4800 befektető 
több mint 60 milliárd dollárját lopta el? 

A Wirecard az újszerű fintech cégek egyike 
volt, mely az ezredfordulón négyfős csapattal 
igazi start-upnak indult. Internetes pornó- és 
szerencsejáték cégek elszámolási ügyleteire 
fejlesztett ki technikát, később nagyobbnál na-
gyobb partnereket nyert, köztük a japán Soft-
bank befektető óriást. 2018-ban felvették a Wi-
recardot a német tőzsde legmagasabb körébe, a 
DAX-ba. Akkor 24 milliárd euróra becsülték a 
vállalkozás értékét – ezzel megelőzte a Deutsche 
Bankot. A botrány most, mint ismeretes, razzi-
ákkal, letartóztatásokkal és tőzsdei összeom-
lással robbant ki, miután a cég bevallotta, nem 
tudnak elszámolni kétmilliárd euróval. 

Az EU-Bizottság megbízta az uniós pénzügyi 
felügyeletet (ESMA), hogy októberig tegyen 
jelentést a kínos ügyben. „Németországban a 
pénzügyi ellenőrzés gyengeségeket mutatott az 
uniós szabályok betartásában” – mondta Valdis 
Dombrovskis bizottsági alelnök, aki áttanul-
mányozta az ESMA előzetes rövid jelentését. 
Az Európai Unióban 2004 óta pontos irányelv 
szabályozza, hogy a tőzsdén jegyzett cégeket 
hogyan kell ellenőrizni.

Még mielőtt az ESMA elkezd vizsgálgatni, 
tudható: az „eltűnt” mintegy 2 milliárd euró 
nem is létezett. Kiderült, hogy a Wirecard éve-
ken át következetesen meghamisította a köny-
velését, csakhogy sikeresebbnek tűnjön, és így 
húzzon be minél több befektetőt. Bár már évek 
óta utaltak rá jelek, hogy a fintech cég nem 
játszik tisztán, sokáig megúszták a felelősség-
re vonást. Az ügy azért is különösen kínos, 

mert a német piaci felügyelet, a BaFin többször 
megvédte a Wirecardot, amikor újságírók (fő-
leg a Financial Times) megkérdőjelezték a cég 
komolyságát. A BaFin egy alkalommal még 
nyomozást is indított a Financial Times újság-
írója ellen, akit azzal vádoltak, hogy a tőzsde 
manipulálására játszik a cég elleni vádakkal.

A Bloomberg birtokába jutott dokumentu-
mok szerint a BaFin már tavaly tájékoztatta 
Olaf Scholz pénzügyminisztert, hogy baj lehet 
a Wirecarddal. Scholz elhatárolódott az ügytől, 
de helyettes minisztere, Jörg Kukies elismerte, 
hogy 2019 végén kétszer is találkozott a vállalat 
volt vezérigazgatójával, Markus Braunnal, akit 
nemrég csak 5 millió euró óvadék ellenében 
engedtek el a hatóságok. 

Ausztriában azért könyvelték el a paródi-
ának is beillő Wirecard-krimit „itteni” bot-
rányként, mert mindkét főszereplő, Markus 
Braun és helyettese, Jan Marsalek osztrák. Az 
50 éves Braun 2002-től állt a cég élén. Miután 
társa, Paul Bauer-Schlichtegroll elhagyta a Wi-
recardot, bevette Marsaleket és sokkal többet 
tartózkodott Bécsben élő családjánál, mint a 
München környékén székelő cégnél. Földvári 
Zsuzsa, a „Népszava” bécsi tudósítója így raj-
zolta körül: „Minél inkább tündökölt a cége, 
annál jobban becsülték és emelték magukhoz 
osztrák befolyásos körök. Adakozott – 70 ezer 
eurót adott a kormányzó Néppártnak a 2017-es 
választási kampányhoz, 120 ezerrel támogatta 
a liberális Neos pártot, de baráti szálak fűzték 
a szociáldemokratákhoz is. Braun tekintély 
volt, az ‚osztrák Bill Gates’, aki helyet kapott 
Sebastian Kurz kancellár exkluzív tanácsadó 
testületében is.” 

A még érdekesebb figura viszont a több nyel-
ven beszélő, de még érettségivel sem bíró Mar-
salek, aki a botrány kitörésénel egyszerűen el-
tűnt. Példaképe Leonardo DiCaprio lehet, aki a 
„Catch Me If You Can” című Hollywood-film-
ben csekkhamisítóként és trükkös csalóként 
körülutazza a világot. Marsaleknek „csak” a 
Fülöp-szigetek bevándorlási hatóságait és a kí-
nai Sichuan repülőtársaságot sikerült kicse-
lezni: A neve megjelent listáikon, de ő maga 
nem volt ott… 

Van jövő Wirecard és Madoff nélkül? 

Ebben a történelmi pillanatban senki sem akadá-
lyozná meg, hogy Közép-Európa regionális alegység-
ként kialakítsa önmagát. Az itteni, szabadságukat 
végre élvező országok békés konkurenciaharcot vív-
nak egymással. Új reménységünk a visegrádi négyek 
– Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlo-
vákia – együttműködése, amely sohasem volt olyan 
erős, mint manapság. 

A cseh, lengyel és a magyar uralkodó 1335-ben Vi-
segrád várában találkozott, hogy rendezzék ellentéte-
iket és kijelöljenek egy Bécset elkerülő kereskedelmi 
utat. Együttműködésüket a rendszerváltozás után, ma-
gyar kezdeményezésre élesztették fel (megállapodásu-
kat 1991. február 15-én Visegrádban írták alá), főleg 
azért, hogy közösen haladjanak az Európai Unió felé. 
Összefogásuk kitartó és rendíthetetlen szorgalmazója 
továbbra is Orbán Viktor magyar miniszterelnök. 

A választásokon rövidesen Lengyelországban is a 
konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) került hatalom-
ra, most pedig államelnökük, Andrzej Duda szerezte 
meg a győzelmet, így a magyar–lengyel együttműkö-
dés mindennél reményteljesebb. Nagyot javultak a 
magyar–szlovák kapcsolatok is, hiszen Orbán Viktor 
és Robert Fico szlovák miniszterelnök még 2010-ben 
is a kettős állampolgársági törvény miatt csapott 
össze. Most azonban Orbán Viktor miniszterelnök 
2020. júniusában a Karmelita Kolostorban fogadta 
Igor Matovič szlovák miniszterelnököt, és kölcsö-
nösen soha el nem hangzott barátságos szavakat és 
programokat helyeztek kilátásba. Látványos javulá-
son mentek keresztül a magyar–szerb kapcsolatok 
is, ahol az elnökválasztást Aleksandar Vučić nyerte. 
Vele is jók együttműködésünk kilátásai. A magyar–
román kapcsolatokat illetően egyedül a román elnök 
az, aki bármikor előhúzhatja a magyar kártyát, és úgy 
látszik, legitimációjához ezt meg is teszi. Még a csehek 
tűnnek a legnyugodtabbnak és legstabilabbnak. Érde-
kesség, hogy Szlovákiában szocialista párt egyedül, 
Csehországban pedig főként a liberálisokra támaszko-
dó koalícióban kormányoz, s mindez mégsem zavarja 
együttműködésüket.

Történelmi esélyek és veszélyek
A kisebbik Közép-Európa (vagyis gyakorlatilag az 

egykori Osztrák–Magyar Monarchia néhány utódál-
lama) veszélyeztetése miatt a V4 betemette a politi-
kai árkokat, s ez így van rendjén. Politológusok most 
már régiós nemzetek szövetségét emlegetik, miszerint 
létre lehetne hozni a Közép- és Kelet-európai Nemze-
tek Szövetségét, amelynek motorja a V4-ek csoportja 
lehetne, ezen belül elsősorban Magyarország és Len-
gyelország, rajtuk kívül Szlovénia és Horvátország, 
valamint a balti államok. Felvetődött olyan délke-
let-európai (balkáni), keresztény országok feltételes 
csatlakozása is a szövetséghez, amelyek az EU tagjai, 
vagy oda igyekeznek: Szerbia, Montenegró, Románia 
és Bulgária. A V4-ek mindinkább egyeztetik politiká-
jukat. Az összefogás eredményeiről majd a jövő dönt. 
Mindenesetre az országok közötti jelenlegi békés 
együttműködést jó lenne hosszú távra megalapoz-
ni, s végleg elásni a korábbi történelmi sérelmeket. 
Nagyon kívánatos lenne a V4-ek további hosszú távú 
fennmaradása és erősödése, s a Balti-tengertől az Ad-
riáig húzódó életképes tengely kialakulása, mert ezek 
az országok egyenként könnyű prédái lennének az 
együttműködésüket zavarni szándékozó konkuren-
ciának. A nyugati és az országokon belüli gazdasági 
és média-ellenszél ugyanis lassíthatja munkájukat.

Néhány nyugati állam nem hagyja érvényesülni 
az új nemzetállamok törekvéseit, gazdasági–politi-
kai erőszaknak teszik ki őket, nem tisztelik nézetei-
ket, s a kitalált „jogállamisági” kifogásokkal lassítják 
szándékaikat. Mindezt a belső ellenzék szövetségé-
vel teszik, amelyben nagy szerepet kap a fiatalság, 
amelynek nincs emlékképe történelmünkről, így 
könnyen megvezethetők.

Az európai migrációs válság felpörgésével a szer-
vezet összezárt. Közösen küldtek határőröket és 
szakértőket Magyarországra, Szlovéniába, valamint 
Görögországba. Utóbbi az uniós politikusok között 
is elismerést váltott ki, mert a nagyjából 1100 fős 
igény több mint negyedét, 300 embert ők négyen 
ajánlották fel. Mindenki egyenlően kiveszi a részét, 

Az Eurasi Forum Budapesten megtartott kon-
ferenciáján a Magyar Nemzeti Bank elnöke úgy 
érvelt, hogy Hszi-Csin-Oing Kína elnökének 
álma, az új világbirodalom, Eurázsia, mindenki 
számára előnyt jelent.

A magyar kormány úgy véli, hogy veszély 
Magyarországot nyugatról fenyegeti. Ezért az 
orosz, török és kínai államkapitalizmus irá-
nyát követi. 

Veszélyesnek tartom Kína rendszerét és befo-
lyásának megerősödését úgy feltüntetni, hogy 
a magyar nép ezt megszeresse és az ország ér-
dekét lássa benne. Komoly dologról van szó: 
Magyarország történelmének visszafordításá-
ról. Szent István óta a nyugati keresztény kul-
túrához óhajtottunk tartozni. Demokratikus 
jogrendszerben akarunk élni. Így reméltük a 
rendszerváltás idején. Így ígérte Orbán Viktor. 
A fiatalok 1956-ban sem Ázsiát választották, 
inkább kockára tették életüket. 

Félek, hogyha megvalósul Kína elnökének 
álma, akkor több száz évet kell majd várnunk 
új reneszánszra, felvilágosult, humán társadal-
mi rendszerre. 

Korszakos fordulatok előtt áll a világ. Ne-
héz megjósolni, merre haladunk. A felelősség 
minden személy és ország vállára nehezedik. 
Kinek hiszünk, mit és kit választunk; hajlan-
dók vagyunk-e áldozatot hozni, ismerjük-e a 
szolidaritást? Tanulhatnánk tényekből, azok 
mutatják az irányt, de különböző érdekek mérle-
gelése is tanulságos lehet. A kínaiaké nem min-
denben egyezik a magyarokéval. Orbán Viktor 
miniszterelnök jelszava: „Magyarország minde-
nekelőtt” például nem érvényesülhet globalizá-
lódó világban. Magyarország túl kicsi ország.

Kína elnöke 2017-ben a 19. pártkongresszu-
son kifejtette a jövőbe irányuló terveit: 1. Tech-
nológiára épülő modernizáció, 2. Kína territori-
ális egyesítése, 3. Világbéke (hatalom) megvaló-
sítása. Mindezt 2049-ig, a Kínai Népköztársaság 
fennállásának századik évfordulójáig akarják 
megvalósítani.

1. A technológia lehetővé teszi az ember sze-
mélyes és az egész társadalom felügyeletét, mo-
dern fegyverek, az ipar és az agrárszektor gyor-
sabb és olcsóbb termelését. Ha Kína mértékeit 
megváltoztatja, akkor más országok vagy alkal-
mazkodnak Kína fejlődésének új méreteihez, 
vagy elveszítik a versenyt, mert például egy autó 
többszáz alkatrészét különböző országokban 
gyártják. A nevelés kondicionáláson alapszik. 
Már az óvodásokat megtanították az imperialis-
ták gyűlöletére és Mao szeretetére. Később így 
kezdeményezhette a párt véres kulturális for-
radalmát. Ma pontrendszer működik. Aki nem 
teljesít, nem tanulhat, vagy nem kap kölcsönt. 
Az egyén jogait nem védi törvény. Az internetet, 
Facebookot átszűrik. Saját platformokat létesí-
tenek: Sina Weibo és Renren. Aki nem követi 
a párt vonalát, kétségbe vonja döntéseit, vagy 
„rémhíreket” terjeszt, börtönbe kerül, mint az 
az orvos, aki a Covid-19 veszélyére felhívta a 
figyelmet. Hárommillió kényszermunkásról tu-
dunk. Olcsón dolgoznak. Könnyebb konkurálni. 

2. Közös project kezdeményezése előtt jó tud-
ni, így a magyaroknak is, mennyire megbízha-
tó a partner. Kína és Hongkong például 1997-

ben megegyezett, hogy ötven évig elismerik az 
egy-ország, két-rendszer elvét. Ennek ellenére 
hosszú előjáték után új törvény alapján 2020. 
július 1-én Kína elhurcolt többszáz tüntetőt. 
Ülhetnek életfogytig, de akár el is tűnhetnek. 
Az uralkodó zenével és tánccal ünnepelte si-
kerüket. A sajtó meggyőzte az anyaország la-
kóit, hogy veszélyes terroristáktól mentették 
meg az országot.

Az észak-nyugaton otthonos muzulmán uj-
gur népcsoport több, mint egymillió tagja addig 
senyved ún. átnevelő munkatáborban, amíg 
be nem látja, hogy korábban téves ideológiá-
ban hitt. 

Kína 1950-ben megszállta Tibetet. Lebom-
bázta számtalan kolostorát, lassan átvette ke-
reskedelmét, elszállítja értékeit. Jó szolgálatot 
tesz ebben a kiépített új vasútvonal. Fővárosa, 
Lhasza centrumát lánccal zárták körül, utcáin 
fegyveres katonák portyáznak.

Vietnám és az Amerikai Egyesült Államok 
a múlt század hetvenes éveiben véres háborút 
folytattak egymás ellen. Napjainkban szövet-
ségesek. Kína régi és kétséges térképre hivat-
kozva igyekszik megszerezni a Dél-kínai-tenger 
feletti hegemóniát Vietnám szomszédjai és a 
nemzetközi forgalom rovására. Közben katonai 
bázisokat épít. 

Hamarosan Tajvan kerül sorra.
3. Kína másképpen gyarmatosít, mint vala-

mikor az európai országok tették. Szuverenitást 
ígérve kereskedelmi világhálózatot, az ún. Se-
lyemút kiépítését szorgalmazza szárazföldön 
és vízen 5G rendszerrel. Kitűnő gondolat. De 
csak nemzetközileg elismert demokratikus jog-
rendszer alapján fogadható el. Erre többek kö-
zött Japán és  az EU nem lát biztosítékot. Kína 
állami segéllyel termelt áruival megzavarná a 
szabad kereskedelem egyensúlyát. Politikai és 
gazdasági befolyásának növelésével megoszt-
hatja a nyugati országok egységét. A pireuszi 
kikötő Kína hajóinak egyik fontos gócpontja. 
Így irányíthatja a kereskedelmi forgalmat, meg-
határozhatja az árakat és manipulálhatja az 
alapanyagok szállítását. Nem csoda tehát, hogy 
a görögök nem írták alá az EU tiltakozó nyilat-
kozatát Kína illegális akciói ellen a Dél-kínai 
-tengeren. A görögöknek fontosabb a yen.

Kína hárommilliárd euró kölcsönt hajlan-
dó adni a Budapest-Belgrád közötti gyorsvasút 
kiépítésére. Ez gazdasági szempontból értel-
metlen. Hosszútávon egyáltalán, mert a cél a 
világhatalom. Kína utat nyit a Balkánra, népeit 
zsarolhatóvá teszi, megakadályozza EU-tagsá-
gukat, közben bővíti piacát, biztosítja a neki 
szükséges alapanyagok szállítását.

Az áttekinthetetlen szerződések azoknak a 
magyaroknak az érdekeit szolgálják, akik hasz-
not húznak belőlük. Kik kapnak megbízásokat, 
kik ellenőrzik őket? Megzavarják a jogrendszert.

Kína politikája és érdekei némiképpen egyér-
telműek. 

A szabadság és demokrácia jólétet, személyi 
és szociális biztonságot hozott a nyugati or-
szágoknak.

De mit hoz, milyen irányba halad a magyar 
politika, különösen kínai befolyás alatt?  

Mustó sándor

A kínai–magyar viszonyról

Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 2. oldalon

Mitosz Euridiké
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Határok nélkül

Aranyhalacska

Ahol biztosan közreműködött, az a disszon-
áns Ibiza-opera mellékzenéje volt. Johann Gu-
denus volt szabadságparti klubfőnök – Heinz -
Christian Strache „partnere” – Florian Stermann 
nevű barátjával csettelve rendszeresen kapott 
belső információkat az osztrák Alkotmányvé-
delmi Szövetségi Hivatalból (Bundesamt für 
Verfassungsschutz – BVT). Stermann informá-
tora a „Die Presse” szerint egy bizonyos Jan… 

Hogy milyen dimenzióba tartozik a Wire-
card, az csak hónapok múlva fog tisztázódni. 
De egy biztos: nyugodtan besorolható a világ 
legnagyobb gazdasági botrányai közé, ahol 
egyértelmű „listavezető” Bernard Lawrence Ma-
doff amerikai kereskedő, befektetési tanácsadó 
és befektető.

A „Bernie” becenévre hallgató Madoff 22 
éves korában, 1960-ban kisértékű értékpapí-
rokkal kereskedő brókercéget alapított, amely-
ből később nőtt ki elhíresült cége, a Bernard L. 
Madoff Investment Securities (Értékpapír-piaci 
Befektetés). Madoff 2008. december 11-i letar-
tóztatásáig a vállalat a Wall Street egyik legfon-
tosabb piaci szereplője volt, amely úgy kerülte 
meg a tőzsdei „szakcégeket”, hogy közvetlenül 
kiskeresedelmi brókerektől hajtott végre meg-
bízásokat. Egy nappal letartóztatása előtt fiai 
elmondták a hatóságoknak, hogy apjuk beval-
lotta, a cég Vagyonkezelő részlege egyszerűen 
hatalmas Ponzi rendszer volt. Ez a módszer egy 
pilótajátékhoz hasonló, szélhámosságon alapu-
ló befektetési séma, írja a Wikipédia online-le-
xikon. A cég „családon belül” működött: vezér-
igazgató és megfelelősség-ellenőrzési főtisztvi-
selő (CCO) Bernie bátya, Peter volt. Peter lánya, 
Shana és a Madoff-fiúk, Andrew és Mark a cég 
szabályzatainak helyességéért felelős tisztség-
viselőként és ügyvédként dolgoztak. 

2009. június 29-én Bernie Madoffot 150 év 
börtönbüntetésre ítélték, tehát gyakorlatilag 
életfogytiglanra. 2019 decembere óta króni-
kus veseelégtelenség miatt börtönkórházban él. 
Peter 10 évet kapott. Mark 2011-ben öngyilkos 
lett, Andrew nyirokcsomó daganatban (limfó-
ma) halt meg 2014-ben.

Az ügyészek szerint a csalás értéke 64,8 mil-
liárd dollár volt, mivel 2008. november 30-án 
ez az összeg szerepelt Madoff 4800 ügyfelének 
a számláján. Az Értékpapír-befektetők Védelmi 
Társasága, (SIPC) 18 milliárd dollárra becsülte 
a befektetők tényleges veszteségét. Az Egye-
sült Államok Értékpapír- és Tőzsdei Bizottsága 
(SEC) korábban már több vizsgálatot folytatott 
Madoff ellen, de nem fedeztek fel súlyos csalást. 

A Madoff-sztori Európában csak azért ma-
radt pontosan körülrajzolható botrány, mert 
párhuzamosan történt a 2008-ban kirobbant 
krízissel, az 1930-as évek világválsága utáni 
második legjelentősebbnek tartott gazdasági 
válsággal. Ennek előzménye az amerikai jelzá-
loghitel-válság (subprime crisis) volt, mely már 
2006 végén kezdte éreztetni a hatását. Az iráni 
zsidó szülők gyerekeként Isztambulban szüle-
tett Nouriel Roubini Yale-tanár már 2006-ban 
figyelmeztetett a kialakuló problémákra, Soros 
György magyar származású befektető-speku-
láns nem sokkal később kezdte el mondani, 
hogy a probléma abból keletkezett, hogy „a 
folyamatok hatása a pénzügyi tőkét ültette a 
vezető ülésbe”.

Egy harmadik híres amerikai, Joseph E. Stig-
litz Nobel-díjas közgazdász a Keynes-i közgaz-
daságtani iskolához való tartozását kérdője-
lezte meg, mikor kijelentette: a neoklasszikus 
makromodellek nem alkalmasak a válságok 
előrejelzésére, mert téves feltételezésekre épül-
nek, például az egyenletes információval való 
ellátottságra, vagy hogy a szereplők mindig 
racionális döntéseket hoznak, holott ezek csak 
az elméleti modellekben vannak így. Stiglitz 
szerint a megfelelő elmélet hiánya a gazdasági 
döntéshozatalt is tévútra vezeti, amelyekből a 
válságok is fakadnak.

A gazdasági válságokból vagy a Madoff-fé-
le botrányokból a világ nem tanult sokat, te-
hát feltételezhető, hogy sokkal kisebb botrá-
nyok, mint a Wirecard vagy a sajnálatos, de 
mégiscsak regionális jelentőségű mattersbur-
gi Commerzialbank sem fogják jobb belátás-
ra bírni. Ilyen (és csak ilyen) összefüggésben 
segíthet a koronavírus-járvány. Vagy a pan-

démia előtt valaki el tudta volna képzelni, 
hogy nagyon gazdag emberek sürgetik a gaz-
dagokra kiszabott adók emelését? Valójában 
ezt tette 83 többségében amerikai milliomos. 
Szerintük nemcsak az amerikai, hanem a vi-
lág kormányainak ezt kellene meglépniük, 
hogy a befolyó összegből megsegíthessék a 
koronavírus-járvány által sújtott, szegény sor-
sú embereket. „Miközben világszerte pusztít 
a Covid-19, az olyan milliomosoknak, mint 
nekünk, kulcsfontosságú a szerepünk a világ 
gyógyulásában” – írták a CNBC televízió által 
ismertetett nyílt levélben a magukat „Millio-
mosok az emberiségért”-nek nevező gazdagok. 
A csoport tagjai között van Abigail Disney, a 
Disney-birodalom örököse és Jerry Greenfi-
eld, a jégkrémeket, szorbetteket, fagylaltokat 
készítő Ben & Jerry vállalatbirodalom társala-
pítója, de csatlakozott hozzájuk mások mellett 
Richard Curtis brit forgatókönyvíró-filmren-
dező és Sir Stephen Tindall, Új-Zéland egyik 
leggazdagabb embere is. A 83-ak leszögez-
ték: a koronavírus-járvány olyan nagy károkat 
okozott, hogy ezeket már nem lehet egyszerű 
adakozással orvosolni.

Erre utal a Reuters hírügynökség is, mikor 
egy friss tanulmányra hivatkozva állítja: 2020 
folyamán a világ vállalatai 1 billió, azaz ezer 
milliárd dollár értékű hitelt vesznek majd fel a 
koronavírus által beindított válság kezelésére. 
Ezzel a vállalati adósság soha nem látott mére-
teket ölthet. Ha bejön a becslés, akkor a globális 
vállalati adósság túllépheti a 9 billió dolláros 
szintet. A Janus Henderson elemzői szerint az 
év első öt hónapjában 384 milliárd dollárra 
tettek szert a vállalatok a kötvény piacokról, 
melyek akkor kezdtek el szárnyalni, mikor ta-
vasszal, a tőzsdei összeomlást elkerülendő a 
világ nagy központi bankjai különféle kötvény- 
és adósságvásárlási programokat jelentettek be. 
Ezzel első körben sikerült elkerülni a vállalati 
csődhullámot, és a bizalom helyreállítása ré-
vén közpénz helyett piaci forrásokat bevonni 
a válságkezelésbe. De így – mondják az elem-
zők – egy csomó olyan vállalat is megmenekül 
(és kap nagy összegű hiteleket), amelyeknek 

komoly strukturális problémái lehetnek a hát-
térben, így időzített bombákként ketyeghetné-
nek tovább.

A világon mindenfelé foglalkoznak a kér-
déssel, hogyan lehetne a COVID-19 okozta 
gazdasági válságból pozitív következtetése-
ket levonni. Beke Károly elemző a Portfolio.
hu online-újságban a bizonytalan rövidtávú 
kilátások mérlegelése után kijelentette: „Az 
azonnali gazdasági sokk mellett viszont a jár-
vány komolyabb átrendeződést is elindíthat a 
világgazdaságban, ez pedig az erőviszonyokat 
is átalakíthatja.”  Szerinte például megtörhet a 
globalizáció trendje, felértékelődhetnek a helyi 
és regionális beszállítói láncok a Távol-Kelettel 
szemben. „A mostani válság ugyanis egyrészt 
világszerte komoly kritikát váltott ki Kínával 
szemben, másrészt rávilágított arra, mekkora 
problémát okozhat a beszállítói láncok befa-
gyása,  vagy akár csak néhány hetes leállása.”

A Kínától való elszakadásnak persze ára is 
lehet, írja Beke: a csökkenő verseny és a drá-
gább munkaerő miatt emelheti az inflációt a 
beszállítói láncok átstrukturálása. A kilenc-
venes évek eleje óta ugyanis éppen az fűtötte 
a globalizációt, hogy a nagy multinacionális 
vállalatok igyekeztek tömegesen hozzájutni 
a minél olcsóbb munkaerőhöz, amiből Kína 
profitált.

Végül az elemző felteszi a döntő kérdést: „De 
akkor hol nyerhet ezen Magyarország?” A be-
szállítói láncok rövidítése előnyt jelenthet a 
még mindig olcsó munkaerőre építő Kelet-Kö-
zép-Európa számára. „Ez persze nem elsősor-
ban késztermékek gyártását jelenti, sokkal in-
kább bizonyos alkatrészek, szerszámok eddigi 
kínai termelését válthatják ki.” A magyarok-
nak „persze majd versenyeznünk kell a len-
gyelekkel, a szlovákokkal, a csehekkel vagy a 
románokkal, illetve akár Törökországgal, Uk-
rajnával, Marokkóval, vagy a nyugat-balkáni 
országokkal. Utóbbiakkal szemben mellettünk 
szólhat az EU-tagságunk, ellenünk viszont, 
hogy náluk még olcsóbb a munkaerő.”

Milyen szép lehet a világ mához képest, ha 
ez történik meg…  Martos Péter

Van jövő Wirecard és Madoff nélkül? 

A Bécsi Napló előző számában a következőt írtam az 
elkövetkező trianoni évfordulóról: „Mintha senki – po-
litikai és társadalmi színtéren – se bánná az emlékezés 
csendességét. […] Mintha azok sem tudnák, mivégre a ke-
rek évforduló, akik számára az egy vérből valók vagyunk 
igazsága magától értetődő.” 2020 júniusa és az utána 
következő események szerencsére némileg rácáfoltak az 
általam leírtakra. És ezúttal nemcsak a hivatalos magyar 
politika és a közjogi méltóságok felől érkező veretes gon-
dolatokra, de a gyakorlati cselekvésre is gondolhatunk.

Az Országgyűlés június 4-ei emlékülésén Áder János 
köztársasági elnök mutatta be Trianon történelmi előz-
ményeit, és helyezte évszázados távlatok közé a nemzeti 
összetartozás üzenetét. Ugyanitt Kövér László házelnök 
a Nemzeti önazonosság védelméről szóló, a Kárpát-me-
dencei Magyar Képviselők Fóruma által megfogalmazott, 
Trianon tanulságait, következményeit és a lehetséges 
békés meghaladást kínáló politikai nyilatkozat expozéjá-
ban határozottan érvelt az 1918–20-ról eltérően véleke-
dő közép-európai népek sorsközössége mellett. „Akit ki 
akarnak fosztani és fel akarnak számolni, annak először 
a puszta létét kell kétségbe vonni, az önazonosságát kell 
szétzilálni. Ez a nemzettagadás indítéka és lényege. Így 
volt egykor, és így van ez ma is. […] A nemzetünket fe-
nyegető veszély nem múlt el, sőt erősödik, de fenyegeti 
már a bennünket száz éve legyőzőket is, és nekünk a 
politikánkat ennek megfelelően kell alakítani. […] A 
Kárpát-medencében és tágabban Közép- és Kelet-Európá-
ban a jövőben az együtt és egymás mellett élő nemzetek 
vagy együtt fognak nevetni, vagy együtt fognak sírni! 
Együtt leszünk nyertesek vagy mindannyian vesztes-
nek bizonyulunk. A térségben vagy egymással együtt-
működve őrizzük meg a nemzeti államainkat, nyelvün-
ket és kultúránkat, vagy mindannyiunkat kiforgatnak 
mindezekből, és elidegenítenek a szülőföldünktől, ál-
lamainkat birodalmi adószedő helytartóssággá alacso-
nyítják, anyanyelvünket konyhanyelvvé silányítják, és 
saját nemzeti kultúránkat elfeledtetik velünk. Mindez 
ellen a térségünk országai eséllyel csak közösen, csak 
együttesen léphetnek fel.” E mondatokra és a mindmáig 
feloldhatatlannak gondolt dilemmára, a száz évvel ez-
előtti múlt máig köztünk élő árnyai és a Németh László 
által „tejtestvériségnek” fogalmazott közös tudat közti 
konfliktusra Orbán Viktor miniszterelnök is kitért a 
sátoraljaújhelyi Turul-szobor avatóján. A kormányfő a 
Magyar Kálvárián tartott beszédében hangsúlyozottan 
az erő pozíciójából beszélt, jelezve: a magyarságnak a 
Kárpát-medence vezető népeként nemcsak küldetése, de 
határozott víziója is van a jövőről. E jövőképet a történe-
lemből nyert határozottsággal alkothatjuk meg: ahogy a 
miniszterelnök fogalmazott, elődeink „nem térdeltek le, 
és nem kértek kegyelmet”, túlélték „a szovjet gulágot, a 
kitelepítéseket, Csehszlovákiát, Jugoszláviát és Ceaușes-
cut”. Közben arra is figyelmeztetett, hogy megszűntek a 
nagy nyugati gyarmattartó birodalmak is, „s ami meg-
maradt belőlük, az éppen most vergődik bosszút álló 
gyarmataik multikulturális szorításában”. A közép-eu-
rópai államok vezetőit az 1849 után fogalmazott, de a 
második világháború utáni időszakra éppúgy érvényes 

tanulságra figyelmeztette: „a lengyelek, a csehek, a szlo-
vákok azt kapták jutalmul, amit mi büntetésül. Legyen 
ez örök tanulság a közép-európai népek számára!”. A 
magyarság kész együttműködni a nemzeti mivoltuk-
ra büszke közép-európai államokkal, mivel „mi látjuk 
Pozsonyban Bratislavát és Kolozsvárban Clujt” – ezért 
„hidakat építünk és vasutat – le, Belgrádig, és autópályát 
– föl, Kassáig”. A küldetés, a Kárpát-medence újbóli nagy-
gyá tétele ugyanakkor a következő, „az ötödik trianoni 
nemzedék” tagjainak feladata lesz, összegzett Orbán.

Meglepő, hogy a beszédet nem követte a szokásos mé-
retű felhördülés és reakcióáradat. Már csak azért is szo-
katlan mindez, mert a magyar kormányfő valószínűleg 
még egyszer sem beszélt ilyen nyíltan és átfogóan saját 
és politikai közössége Közép-Európa képéről. Persze, 
mit ér az elmélet gyakorlat nélkül? – kérdezhetjük. Sze-
rencsére a teóriát hamar követhette a praxis: mindössze 
nyolc nappal az évforduló után Magyarországra látoga-
tott Igor Matovič szlovák kormányfő, aki június 4-éhez 
kapcsolódva példátlan gesztussal fogadta a felvidéki 
magyarság vezetőit, és utódállami vezetőtől soha nem 
látott hangon beszélt a történelmi Magyarországról. 
A sajtótájékoztatón lemérhettük az elmélet gyakorlat-
ba ültetését. „Nem kezdeményeztem, hogy Trianonról 
beszéljünk, mert lehetetlen, hogy ugyanazt gondoljuk 
róla” – fogalmazott Orbán, aki ezután szenvedélyesen 
ecsetelte a magyarság kisnépi tudatából fakadó minden-
kori jövőben való bizonytalanságát (amely – tehetjük 
hozzá – történelmünkben számos alkalommal vezette 
legjobbjainkat a nemzethalálról szóló koncepciók meg-
fogalmazásáig), ezzel összefüggően hitet téve amellett, 
hogy a magyarság megmaradása érdekében ragaszkodik 
foggal-körömmel nyelvéhez és kultúrájához. „Legyen jó 
miniszterelnöke a szlovákiai magyaroknak is”, kérte Or-
bán, mire Matovič minderre és arra is, hogy a szlovákiai 
magyarok érdekeinek (is) képviselője lesz.

Július végén az is kiderült, hogy mennyire ütésálló és 
strapabíró a közép-európai népek közös érdekérvénye-
sítése. Az Európai Unió következő költségvetéséről és a 
koronavírus-járvány miatt létrehozandó válságalapról 
szóló tárgyalások során a lengyel vezetésű visegrádi 
négyek nemcsak együtt maradtak, de a jó kompromisz-
szum elérésének érdekében bizonyos kérdésekben – a 
hírek szerint elsősorban Szlovéniával és Olaszországgal 
– tágítani is tudták hatókörüket. A gazdasági kérdések 
tárgyalásán túl a térség emancipációját jelzi, hogy Ma-
teusz Morawiecki lengyel és Orbán Viktor magyar mi-
niszterelnök közös, büszkeségtől sugárzó sajtótájékoz-
tatóján utóbbitól elhangozhatott, hogy nem hagyhatjuk, 
hogy olyanok, akik örökölték a szabadságot, oktassák 
ki a szabadságharcosokat, a „Szolidaritás és az ’56-os 
szabadságharc” nemzetét. Orbán erre és a kívánatos 
szép jövőre utalt akkor is, amikor arról beszélt: mindez 
nemcsak hasznos, de jó harc is volt. 

Tegyük hozzá azt is, hogy: tanulságos. A tanulság pe-
dig Trianon centenáriumi évében nem is állhatna tisz-
tábban előttünk: „együtt erő vagyunk, szerteszét gyönge-
ség”. Nemcsak Magyarországon, de Közép-Európában is. 

Nagymihály ZoltáN

Trianon és külpolitika: elmélet és gyakorlat

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

Bécsi Napló 2020/1. számában közzétett 115.165,63 euró 2020. július 20-ig az alábbi támogatással növekedett:

A támogatások eddig befolyt teljes összege 115.265,63 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

MOLNÁR Ottó 100,00
Összesen: 100,00

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 2020. 
július 2-án tisztújító közgyűlést tartott az őriszi-
geti községteremben. A megjelentek között volt 
Christian Drobits parlamenti képviselő, Liszt 
Klára, Alsóőr polgármestere, Manfred Wag-
ner, Vasvörösvár polgármestere, Szuhai Viktor, 
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának tanácsnoka, Kádas Richárd László felső-
őri református lelkész, Szabó Ernő, az Alsóőri 
Otthon vezetője és dr. Plank Josef a BMKE egy-
kori elnöke. Bécsből Deák Ernő volt jelen. Zsó-
tér Iris elnök összefoglalta az elmúlt periódus 
eseményeit, majd Gaál Helmut pénztáros és 
Balika Alfréd pénzügyi ellenőr beszámolóját 
követően egyhangú szavazással felmentették az 
elnökséget, ezt követően, szintén egyhangúlag 
megválasztották az egyesület új vezetőségét. 
A következő három évben Frauer Ludwig látja 
el az elnöki tisztséget, helyettesei Zsótér Iris 
és Rath Stefan. Az egyesület pénztárosa Gaál 
Helmut, helyettese Gaál Michael. Reiter Ber-
nadette tölti be a jegyző tisztségét, helyettesei 

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület közgyűlése
Liszt Eveline és Pál Kathrin. A pénzügyi elle-
nőrök tiszteletbeli munkáját továbbra is Balika 
Alfréd és Szabó Werner végzi.

Az új vezetőség összetétele az előzőhöz képest 
változatlan, ellenben személycserék történtek az 
egyes tisztségek betöltésénél. Zsótér Iris elnök-
helyettesként vesz részt a vezetőség munkájá-
ban, utóda Frauer Ludwig lett az új elnök. Már 
önmagában ez a tény is jelzi, mennyire harmo-
nikusan végzi a BMKE sokrétű tevékenységét 
Klenner Lívia és Carmen Prascsaics Carmen, két 
fizetett lelkes alkalmazottjának köszönhetően. 
Mint ahogyan a meghívó szövege, a közgyűlés is 
kétnyelvűen zajlott le; Zsótér Iris a napirend leve-
zetésében és beszámolójában bravúrosan váltott 
a magyarról a németre és fordítva. Mind az ügy-
vezetés tekintetében, mind pedig anyagi vonat-
kozásban jó benyomást keltett a Kultúregyesület 
nem utolsósorban baráti, családias légkörével, 
ami azt jelenti, hogy teljes mértékben feltalálja 
magát környezetében. Nagy előnyükre válik, 
hogy a tagság otthon tudhatja magát Őrvidéken.

Most az évfordulóról illik írni. Hetilapok, napilapok, 
tévéműsorok és rádióadások szólnak róla. Szakértők 
és hozzá nem értők beszélnek: higgadt elemzések és 
fölhabzó összeesküvés-elméletek sorjáznak egymás 
után. Közösségünk mentális vonásai jól látszanak az 
összképből. Lehet, van, akinek már sok is a századik év 
fölidézése. Összefoglaló áttekintést készíteni az emlé-
kezésekről talán még korai, különösen, ha a nagyobb 
történeti munkákat is figyelembe kívánnánk venni. 
Mindenesetre jelen van a magyar közvéleményben és 
szellemi életben a Párizs melléki kastély. Néha kissé 
kinagyítva, mint nemzeti fátumunk emlékezethelye. 
Ezért csupán néhány reflexióra kívánok vállalkozni. 
Mint aki arra kíváncsi, miképpen változott és válto-
zik a száz év előtti eseménnyel kapcsolatban nemzeti 
emlékezetünk.     

Személyes történettel kezdem. Izgalmas cikksorozat 
jelent meg 1967-ben Erdélyről a párizsi Le Monde-ban 
Michel Tatu tollából. Még egyetemistaként kikértem 
a lapszámot a Szabó Ervin Könyvtárban, és kezdtem 
egy füzetbe másolni a szöveget. Folytatnám másnap, 
de nem hozzák ki az újságot, állítólag köttetni vitték. 
1969-ben erdélyi utazásra készülök, s új magyar nyelvű 
útikönyv híján az 1940 és 1944 között megjelenteket 
kérem ki a Parlamenti Könyvtárban. A harmadik ilyen 
könyv után bekéretnek az irodába, ugyan miért olva-
som ezeket a könyveket. Mert nincsenek magyarul úti-
könyvek Romániáról, mondom. Nem szabad elfelejteni, 
még ilyen szinten is próbálta ellenőrizni a kommunista 
hatalom a határon túli magyarok iránti érdeklődést. 
Évtizedeken keresztül ez tabu témának számított, sőt 
nacionalizmusnak, amit a diktatúra – 1956 után még 
inkább – a fő veszélynek tekintett.

Két hónappal június 4. után mit lehet mondani a 
megemlékezésekről, a történettudomány témával kap-
csolatos új eredményeiről, a publicisztikai visszhangról 
és a közérzületről?  Őszintén szólva nem bántam, hogy 
a járvány következtében elmaradtak a nagy nyilvános 
alkalmak, és a magyar kormány igyekezett szerény 
keretekben tartani a jubileummal összefüggő esemé-
nyeket. Egyáltalán nem mindegy, hogy ilyenkor az ön-
sajnálat vagy az önvizsgálat a meghatározó. 

1988–89 táján kissé tartottam attól, hogy kiszaba-
dulnak a palackból az elfojtott érzelmek, és a határon 
túli magyarok helyzetével kapcsolatban felszínre jön-
nek szélsőséges nézetek, az annyi kárt okozó haza-
puffogtatások és csillogó délibábok. Szórványos ese-
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tektől eltekintve szerencsére nem így történt. Ennek 
az egyik oka akkor az ismerethiány volt. Becslésem 
szerint a magyarországi társadalomnak nagyjából az 
a 20%-a volt erről valamennyire tájékozott, amelyik 
közvetlen rokoni kapcsolatokkal rendelkezett egyik 
vagy másik szomszédos országban. A hazai tanköny-
vek elég mostohán bántak a szomszédsági magyar vi-
lággal. Tegyem hozzá: e tekintetben harminc év után 
sem következett be gyökeres változás. Érdemes volna 
egyszer alaposan megvizsgálni, mit kell tudnia ma egy 
8. osztályt végzett vagy érettségizett hazai fiatalnak a 
határon túli magyarokról. A néhány éve indított iskolai 
kirándulási programok a személyes tapasztalatszerzés 
lehetőségével nyilvánvalóan sokat segíthetnek. Mert a 
trianoni trauma nem csak a közösségi emlékezet vagy a 
történeti tudat kérdése, jóval fontosabb a múlt felé való 
fordulásnál az előre tekintés, a kapcsolatok építése, 
ápolása a magyar nemzetnek azon részeivel, melyeket 
határok választanak el tőlünk.

A magyar történettudomány műhelyeiben izgal-
mas vállalkozások indultak az elmúlt időszakban. A 
Lendület Trianon100 kutatócsoportja a fiatal közép-
nemzedék ígéretes történészeivel – Ablonczy Balázs 
vezetésével –  eredményes munkát végez, s neki ma-
gának is tanulságos könyve (Ismeretlen Trianon. Az 
összeomlás és a békeszerződés történetei, 1918–1921) 
látott napvilágot. Egyre jobban átláthatóvá válnak a 
békeelőkészítés egyes nagyhatalmak szerinti részle-
tei, továbbá az egész országban 1918 végén kirobbant 
mély társadalmi és gazdasági válságnak, a fölborult 
rendnek számíthatatlan világa (amelynek több áldo-
zata volt, mint a vörös- és fehérterrornak együtt). Két 
évvel ezelőtt jelent meg a sorsdöntő hónapokról Hatos 
Pál új szempontokat kínáló munkája: Az elátkozott 
köztársaság – Az 1918-as összeomlás és forradalom 
története. Újabb és újabb mozaikok gazdagítják ké-
pünket erről az időszakról: a katonai ellenállás lehe-
tőségeiről, meghatározó politikusok pályájáról, egyes 
régiók történetéről, a „kérész államokról” (tudományos 
konferencia is tárgyalta őket). Szegeden pedig hét kö-
tetes vállalkozás készül a békediktátum történetéről 
Gulyás László főszerkesztői irányításával. Tavaly ősz-
szel látott napvilágot a sorozat első darabja (Trianon 
nagy háború alatti előzményei, az Osztrák-Magyar 
Monarchia bukása 1914–1918), melyben 31 szerző 
munkája található. De ebben a sorban említhető Egry 
Gábor néhány évvel ezelőtt megjelent monográfiája: 

Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek 
nacionalizmus és regionalizmus között Romániá-
ban és Csehszlovákiában, 1918–1944).

A hiánytételek közé tartozik, hogy viszonylag sze-
rény történetírásunk jelenléte a nemzetközi közegben. 
Pedig ebben a kérdésben meglehetősen fontos volna, 
hogy mind angolul, mind a szomszédjaink nyelvén ol-
vasni lehessen a magyar kutatási eredményeket. Mind-
máig erősek a velünk kapcsolatos negatív előítéletek. 
Magának a békediktátumnak az említése is gyakran a 
magyar nacionalizmus rémképeit hozza elő külföldön. 
Azt hinné az ember, elkoptak már valamennyire a régi 
előítéletek. Sajnos nem. Meglepetéssel kellett például 
tapasztalnom, hogy kisebb szélvihar kerekedett a hor-
vát sajtóban (persze a választások előtt) abból, hogy a 
magyar miniszterelnök sátoraljaújhelyi beszéde kap-
csán az emlékmű egyik táblája Fiumét mutatta, és a raj-
ta olvasható Tengerre, magyar föliratot magyar tenger-
nek fordították. Magyarország és a magyar történelem 
szomszédsági képének alakításában jelentős a mulasz-
tásunk. Nem vettük figyelembe a kedvező tendenciát a 
szlovák értelmiség egy részében. Alapos elemzésekre 
és cselekvési tervekre volna szükség. Mégpedig orszá-
gok szerint más és más módon elkészített tervekre. 

Talán a szakmai eredmények hozzájárulnak majd 
a békekötéssel kapcsolatos ködképek, mondhatnánk 
mítoszok eltűnéséhez. Belekerülnek majd a tanköny-
vekbe a tények, s idővel a közvélekedés részévé válnak. 
Ám tudjuk jól, a történelmi emlékezet nem föltétlenül 
racionálisan működik. A nemzeti tragédiákhoz szük-
ségesek szoktak lenni önfölmentő magyarázatok, az 
ideológiák vezérelte motiváció – a bűnös bal- vagy jobb-
oldalról. Ismeretesek a bűnbakképzés mechanizmusai. 
Kellenek a megnevezhető felelősök, legyenek itthoniak 
vagy külföldiek. Nyilvánvaló, hogy a békekötés tényét 
nem lehet egyetlen okra visszavezetni. A magyarázat 
során nem lehet eltekinteni a politikai-társadalmi előz-
ményektől, az országban a XIX. század végétől erősödő 
nem magyar nacionalizmusok tényétől, a nemzetközi 
politikai meghatározottságoktól, a hazai politikai elit 
tétovaságától, egyes szereplők tragikus vétségeitől.  
„… lehetett volna másképp? Minden bizonnyal.” – ol-
vassuk Ablonczy Balázs könyvében. De végül így lett. 
Ezzel kell szembe néznünk. 

Úgy tetszik, a történetírásról júliusban indult pub-
licisztikai vita más nyomokon követett. A vitázók egy 
része kizárólag a szabadkőművesekben véli fölfedezni 

a fő felelősöket. Függetlenül attól, hogy ebben a sokfelé 
kanyargó mozgalomban különböző fölfogású szemé-
lyek vettek részt, és nemzeti hovatartozás szerint is 
eltértek politikai elképzeléseik. Bizonyára lehet még 
tanulságos nyomokat, motívumokat találni ebben a 
körben, hiszen a nyilvánosságot kerülő mozgalom te-
vékenysége konspiratív jellegű volt, ám az nehezen 
elképzelhető, hogy mindent eldöntő hatása lett volna 
e kapcsolathálózat valamely részének a békekötésre. 
Viszont titokzatossága miatt különösképpen alkalmas 
történeti mítosz megalkotására. Megvolna tehát esze-
rint az áruló. Ahogy évszázadok óta szükség volt a szer-
beknek árulóra a rigómezei vereség magyarázatához, 
vagy gondoljunk a világosi fegyverletételre és Görgey 
tábornok szerepének egyoldalú minősítésére.

A trauma földolgozásához igazi – nem könnyű – 
leckét Székely János szombathelyi katolikus püspök 
pünkösdi szentbeszédéből kaptunk. Első lépésként, 
magyarázta, merjük kimondani fájdalmunkat. Az okok 
között nem szabad megfeledkezni a magunk felelőssé-
géről sem, hiszen a magyar politikai elit gyakran nem 
értette meg a velünk együtt élő népek törekvéseit. A 
legnehezebb lépés: megtanulni átélni a szomszédos 
népek örömét, hiszen ami nekünk veszteség volt, ne-
kik eredmény.  És ami a legfontosabb: tanuljunk meg 
talpra állni, újra építenünk a hazát. A Zsidókhoz írt le-
velet idézte: „… a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt 
térdeket egyenesítsétek föl” (12. rész, 12 vers). Befeje-
zésül pedig azt hangsúlyozta, hogy meg kell találnunk 
a szomszédos népek kezét, hiszen Isten testvérként 
helyezett bennünket egymás mellé. 

A Bécsi Magyar Iskola nyári táborai
Negyedik alakalommal, 2020. július 2. heté-

ben rendezte meg a Bécsi Magyar Iskola nyári 
táborait. 

Ez az év különleges, mert a korábbi óvodás 
gyerekek már iskolás korúak lettek, ezért idén 
az első hét róluk szólt. A második hét hagyo-
mányosan óvodás korú gyerekekkel zajlott.

A legfontosabb célunk a táborban is a ma-
gyar nyelv fejlesztése, a magyar kultúra meg-
őrzése. Ezt szem előtt tartva állítjuk össze min-
den évben  a játékos, fejlesztő foglalkozásokat, 
tevékenységeket. 

Az idei évben a kisiskolásokkal a Szóló sző-

azaz Magyarország ugyanúgy 75 embert küld, mint 
a közel 40 milliós lakosságú Lengyelország. A régóta 
tervezgetett visegrádi uniós harccsoport szintén meg-
kezdte működését, s egy 3500 fős V4-es kontingens 
felállításáról terjednek hírek.

Évek óta küzdünk a határon a migránsok ellen, 
euró-milliárdokat feláldozva, Európát is védve, de 
cserében kiemelten csak ránk hárítják a felelősséget 
a kerítés megépítéséért és őrzéséért.

A történelem megadta az esélyt, talán az utolsót, 
hogy a közép-európai népek új korszakot nyissanak, 
s a Nyugatról és Keletről fenyegető veszéllyel szem-
ben megvédjék magukat, és együtt emelkedjenek 
fel. A Nyugat megerőszakolta Közép-Európa ezeré-
ves határait és történelmét. Bennünket védhetetlen 
határok közé szorított, természeti kincseinktől meg-
fosztott, országunkból siralomházat csinált. Erkölcsi 
aggályok nélkül rajzolták újra Közép-Európát, ahogy 
újrarajzolták Afrika és Közel-Kelet határait is. S ami-
kor azt hittük, ennél már nem süllyedhet mélyebbre 
sem a gőgös francia és brit, sem az álszent amerikai 
birodalom, mégis volt lejjebb – mondta Orbán Viktor 
2020. június 4-én Sátoraljaújhelyen. A második vi-
lágháború után szívfájdalom nélkül dobtak oda ben-
nünket a kommunistáknak. A lengyelek, a csehek, a 
szlovákok azt kapták jutalmul, amit mi büntetésül 
– örök tanulságként a közép-európai népek számára!

Nincs már sem Brit, sem Francia Birodalom. S ami 
megmaradt belőlük, az éppen most vergődik bosszút 
álló gyarmataik multikulturális szorításában. A tör-
ténelem igazságtételét a legnagyobbak sem kerülhe-
tik el. S ahogy igaz, hogy összenő, ami összetartozik, 
úgy igaz, hogy ami nem tartozik össze, az szét is esik. 

Napjaink pénzügyi helyzetét illetően pedig: az 
unión belül az egyes országok fejlettségi szintje és 
versenyképessége között tízszeres különbségek van-
nak, mégis az uniós szabályok alapján azonos felté-
telek szerint kell versenyeznünk. Az ország külföldi 
befektetései nyomán fizetési mérlegünk gyorsan ja-
vulni kezdett, de 2015–2019 között a folyó fizetési 
mérleg egyenlege hatmilliárd euróval romlott, és a 
negatív tartományba ment át, döntő mértékben a 
külkereskedelmi egyenleg romlása miatt. A nagyság-
rendű változás oka, hogy az ország túlságosan ki van 
téve a külső befektetőknek és döntéseiknek. Idén az 
egyensúlyi helyzet további romlása várható, mert a 
mérlegben a legnagyobb pozitívumot jelentő turiz-
mus és szállítás bevételei biztosan csökkennek. Nem 
volna jó, ha a külső egyensúllyal és adóssággal való 
évszázados küzdelem újból kezdődne, ezért most, 
amikor a baj kicsi, kell változtatni és a gazdaságpo-
litika centrumába a külső egyensúly helyreállítását 
állítani. Ha lesz valamennyi forrásunk abból a bizo-
nyos 750 milliárdos uniós helyreállítási csomagból, 
akkor azt egyértelműen erre a célra kell felhasznál-
ni, mégpedig úgy, hogy az egyensúly biztosítása egy-
re kevésbé függjön a külső befektetőktől. Azonos 
súlycsoportok feltételei szerint kell versenyezni, 
hogy a gyengébben fejlettek is megvédhessék saját 
piacaikat és vállalataikat.

Most, a 750 milliárdos helyreállítási csomag és az 
unió jövőjéről tervezett vita jó alkalmat kínál arra, 
hogy ezeket a problémákat az unió vezetése előtt 
felvessük, és valahogy megértessük velük: Európa 
jövője döntően attól függ, hogy megteremtik-e a fel-
tételeket a kevésbé fejlett országok felzárkózásához.

Németh istváN

lő, mosolygó alma, csengő barack című nép-
mesét, az óvodásokkal Nemes Nagy Ágnes 
Nyári rajz című versét dolgoztuk fel. 

Ebben az évben nagyobb hangsúlyt fektet-
tünk az érzelmi nevelésre is. Ehhez hívtuk 
segítségül Bartos Erika és Beck Andrea kor-
társ írók könyveit. A gyerekek pedig hangulat 
táblák segítségével fejezhették ki érzéseiket. 

Jövőre is szeretettel várunk minden érdek-
lődőt. 

boronKai Gabriella & Dobos Dorottya  
táborvezetők 

és a Bécsi Magyar Iskola pedagógusai.

Történelmi esélyek és veszélyek
Folytatás az 1. oldalról

Folytatás az 1. oldalról
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Pillanat

A koronavírus-járvány következményei felforgatták 
a magyarországi munkaerőpiacot, írta a Pénzcentrum 
nevű online portál július közepén: „rengetegen keres-
nek munkát, bizonyos pozíciókra akár négyszer annyi-
an is jelentkeznek, mint a pandémia előtt”. A járvány 
kezdetén, a veszélyhelyzet alatt és után ugyanis 240 
ezren vesztették el munkahelyüket. Rajtuk a megle-
hetősen sikeres munkahelyteremtő bértámogatási 
program sem tudott segíteni. 

Hogy az új munkanélkülieknek kevesebb mint a fele, 
csak 110 ezer személy regisztrált álláskeresőként, an-
nak három fő oka van. Az egyik a lassú ügymenet és a 
pénz kiutalása, illetve az a tény, hogy sokan nem tud-
nak munkát találni a 3 hónapos segélyezési időszak 
alatt. A második ok az elsőből fakad: A pandémia előtti 
munkanélküliekkel együtt összesen 376 ezer álláske-
resőből nem kevesebb mint 176 ezer személy semmi-
lyen anyagi juttatásban nem részesült. Végül a harma-
dik ok az első kettő metszete: Nagyon sokan külföldön 
kezdtek munkát keresni – és találni. 

Ez már csak azért is bekövetkezett, mert bizonyos 
munkahelyekre van elég külföldi. A Központi Statiszti-
kai Hivatal (KSH) adatai szerint július elején már össze-
sen 55 297 fő számított bevándoroltnak. A Magyaror-
szágon tartózkodó külföldiek ennek a többszörösét te-
szik ki, összesen 199 957 fő. Túlnyomó részük keletről 
jött, Ukrajnából, a Szovjetúnió ázsiai utódállamaiból, 
ill. Vietnámból. És akad köztük szép számmal kínai is.

Nem csoda tehát, hogy azok a magyarok, akik elvesz-
tették a munkahelyüket és nem találnak képességeiknek 
megfelelő újat, a (nyugati) külföld felé kacsintgatnak.

Ausztria nem csak a nyugati szomszéd, hanem a 
vírus által kikényszerített szünet után megint a ma-
gyarok legkedveltebb munkaadó országa. A pandé-
mia előtt 87 516 magyar állampolgár élt itt – Erdély, 
Felvidék, Kárpátalja és Vajdaság után az ötödik legna-
gyobb magyar közösség. Ez a szám még nem is tartal-
mazza a közel 10 000 őrvidéki és több tízezer máshol 
élő magyar nyelvű osztrák állampolgárt. És azokat az 
erdélyieket vagy pártiumiakat sem, akiket a 130 000 
Ausztriában tartózkodó román állampolgár közé so-
roltak. Tehát abból lehet kiindulni, hogy Ausztriában 
körülbelül annyi magyar él, mint amennyi (pontosan 
101 700) tartós tartózkodási engedélyt kért a majdnem 
nyolcszor nagyobb népességű Egyesült Királyságban.

Ausztria legnagyobb vitája az Európai Unióval szo-

A vírussal élni kell – és dolgozni
ros összefüggésben áll a magyarok itteni munkájával. 
Az Európai Bizottság nemrég az EU Bíróságához fordult 
az egyik osztrák jogszabály ügyében. Bécsből ugyan-
is nem érkezett kielégítő válasz egy felszólító levélre, 
melyet Brüsszel a tavaly indított kötelezettségszegési 
eljárás keretében küldött. 

Hogy miről van szó? 2019. január 1-e óta Ausztriában 
az itt dolgozó uniós polgárok a hazájukban élő gyereke-
ik után nem a teljes családi ellátást (Familienbeihilfe) 
valamint személyi jövedelemadó-kedvezményt kapják, 
hanem annak csak egy részét. Ennek az összegét az oszt-
rák hatóságok a két ország közötti árszínvonalkülönbség 
alapján állapítják meg, ami Magyarország esetében ér-
zékeny csökkentést jelent. Az EU-Bizottság a kötelezett-
ségszegési eljárást azzal indokolja, hogy a gyerekek után 
járó ellátásnak EU-polgárok esetében meg kell egyeznie, 
függetlenül attól, hogy otthon dolgoznak vagy máshol 
vállalnak munkát. Brüsszel szerint az osztrák jogszabály 
ellentétes az egyenlő bánásmódról szóló irányelvvel. 

A magyar Központi Statisztikai Hivatal adataiból 
még egy érdekesség olvasható ki, ha összehasonlítjuk 
a két statisztikát. Az egyik szerint tavaly a kivándorló 
magyarok 34 %-a Ausztriát, 28%-a Németországot és 
13%-a az Egyesült Királyságot választotta új otthoná-
nak. Ez azt jelenti, hogy 2018-hoz képest kicsit csökkent 
Németország és az Egyesült Királyság vonzereje, amivel 
párhuzamosan Ausztria részesedése nőtt. 

A másik statisztika a hazatérő magyarokkal foglalko-
zik. A nem túl pontos kimutatás szerint 2019-ben 23 200 
Magyarországon született magyar állampolgár 30%-a 
Ausztriából, 28%-a Németországból és 21%-a az Egyesült 
Királyságból tért haza. Megállapítható, hogy keveseb-
ben tértek haza Ausztriából, mint akik odamentek. Az 
Egyesült Királyságot visszont sokkal többen hagyják 
el. Ez utóbbi tény természetesen a Brexit-tel függ össze.

Nagyon kérdéses, hogy fog alakulni az emberek moz-
gásszabadsága a koronavírus tartós hatása alatt. Nyu-
gat-Európa már most sokat tesz azért, hogy bizonyos 
„emberintenzív” szolgáltatások – a spárgaszedéstől az 
idősgondozásig – ne maradjanak olcsó keleti munkaerő 
nélkül. A magyar-osztrák határon reggelenként áradnak 
a pincérek, szobalányok, szerelők Alsó-Ausztriába, Bur-
genlandba vagy Stájerországba – és esténként vissza. Aki 
Nyugat-Ausztriában talál munkát, rendszerint ott is lakik.

Minden megfontolástól függetlenül reméljük, hogy 
ez így is maradhat. martos Péter

Nemcsak Lengyelországban, hanem az Eu-
rópai Unióban, sőt annak határain túl is fe-
szült várakozás előzte meg a június-júliusi 
elnökválasztást, melynek eredménye a hivatal-
ban lévő államfő, Andrzej Duda győzelmével 
papírforma szerint alakult, bár meglepetése-
ket is hozott.

A voksolás hosszú választási sorozat végére 
tett pontot, amely az 1918. októberi helyható-
sági választásokkal kezdődött, a 2019. májusi 
európai parlamenti, majd az októberi lengyel-
országi parlamenti választásokkal folytató-
dott. Utóbbin sikerült a Jaroslaw Kaczynski 
vezette kormányzó, nemzeti-konzervatív Jog 
és Igazságosság (PiS) pártnak a 2015-ös győ-
zelmét megismételnie (Lengyelországban rit-
ka bravúr!), az idei elnökválasztás tétje pedig 
az volt számára, hogy megtartja-e az államfői 
tisztséget is, melyet 2015 óta a soraiból meg-
választott Andrzej Duda tölt be, vagy át kell 
adnia azt ellenfelének, a jobbközép liberális 
Polgári Platformnak (PO).  

A lengyel államfőt közvetlenül, nem a par-
lament által választják, már csak ez okból is 
nagyobb a legitimitása a nem elnöki rendszerű 
demokráciák államfőinél, de jogosítványai is 
erősebbek. Ő a hadsereg főparancsnoka, szava 
van a külpolitika alakításában, és ami a leg-
fontosabb, vétójoga a parlament által elfoga-
dott törvényekkel szemben, s vétóját a törvény-
hozás csak háromötödös többséggel bírálhatja 
felül. Márpedig a kormánypártnak kis koalíci-
ós partnereivel együtt sincs ekkora többsége. 
Még a nem elnöki rendszerű demokráciákban 
is jelentős zavarokhoz vezethet a miniszterel-
nök és államfő szembenállása – emlékezzünk 
Antall József és Göncz Árpád konfliktusára 
- a végletesen megosztott lengyel közéletben 
azonban egy ilyen szembenállás akár a politi-
kai élet megbénulásával is fenyegethet. Mind-
azonáltal Andrzej Duda autonóm személyiség, 
első hivatali időszaka alatt a kormánytöbbség 
által elfogadott több törvényt megvétózott.

A lengyel elnököt 5 évre választják, legfel-
jebb két, egymást követő mandátumot tölthet 
be. A választás kétfordulós, amennyiben az 
első fordulóban egyik jelöltnek sem sikerül 
megszereznie az 50%+1 szavazatot. A máso-
dik fordulóban az első forduló első két helye-
zettje mérkőzik meg egymással, és a győze-
lemhez elegendő az egyszerű többség. 

Idén 11 jelölt szerezte meg az induláshoz 
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előírt számú aláírást. Az első forduló győztese 
Andrzej Duda lett (43,5%), a második helyen 
fő ellenfele, a varsói főpolgármester, a Polgári 
Platform vezette jobbközép liberális és balol-
dali koalíció jelöltje, Rafal Trzaskowski lett 
(30,46%). Harmadik helyen a függetlenként 
induló liberális katolikus újságíró, Szymon 
Holownia végzett (13,87%), aki keresztény 
jelszavakkal kampányolt, és Duda alternatí-
vájaként igyekezett megjelenni. A többi jelölt 
mélyen 10% alatt teljesített. Holownia a má-
sodik fordulóban Trzaskowski támogatására 
szólította fel szavazóit. A választási részvétel 
rekordmagas, 64,51% volt. 

A voksolást eredetileg május 10-re tűzték 
ki, de a koronavírus-járvány miatt el kellett 
halasztani. Ezután a parlamentben valóságos 
„iszapbirkózás” kezdődött. A kormányoldal a 
levélszavazást támogatta, az ellenzék viszont a 
választást a jövő évre halasztotta volna. Ennek 
kimondatlan fő oka az volt, hogy a Polgári Koa-
líció eredeti jelöltje, Malgorzata Kidawa-Blons-
ka, a szejm (alsóház) korábbi elnöke és a PO 
tavalyi miniszterelnök-jelöltje a kampányban 
gyatrán szerepelt, támogatottsága egyszámje-
gyűre olvadt. 

A szenátusban (felsőház) többségben lévő el-
lenzék sikeresen meg tudta torpedózni a szejm 
által elfogadott javaslatokat, végül a két ház 
csak hosszas huzavona után tudott megállapod-
ni a választás új, végleges időpontjában (június 
28.) és a lebonyolítás módjában, vagyis, hogy 
hagyományos és levélszavazás is lehetséges 
lesz. Ezután a Polgári Koalíció rohamtempóban 
választotta ki és építette fel új jelöltjét a liberális 
varsói főpolgármester személyében, aki röpke 
pár hét alatt 30% fölé növelte támogatottságát, 
s az előrejelzések a második fordulóban (július 
12.) már csak hajszálnyi különbséget mutattak 
ki Duda javára. A közvélemény-kutatók nem té-
vedtek, mert Duda a 2. fordulóban szoros küz-
delemben 51%-kal, míg Trzaskowski 49%-kal 
végzett szintén rekordméretű, 68,2%-os részvé-
tel mellett. Megjegyzendő, hogy Duda az előző, 
2015-ös választást is nagyjából ugyanekkora 
arányban nyerte meg. 

Az eredmény továbbra is az ország mély 
megosztottságát tükrözi: a nyugati és észa-
ki vajdaságokban, valamint a nagyvárosok 
többségében az ellenzéki jelölt, míg keleten 
és délen és a kisebb településeken inkább a 
kormánypárti jelölt nyert. 

A 48 éves, jogász végzettségű Dudát, aki 
szejm- és európai parlamenti képviselő is volt, 
főképpen az idősebb és kevésbé iskolázott vá-
lasztók támogatták, míg a magasabb végzett-
ségűek és a fiatalok inkább a Dudával egykorú, 
politológus diplomával rendelkező ellenzéki 
jelölt mögé álltak.

A kiváló szónoki képességekkel megáldott 
Duda kampányának középpontjába a hagyo-
mányos család védelmét, a gyermekvállalás 
támogatását, a PiS-kormány hazai vállalkozá-
sokat ösztönző sikeres gazdaságpolitikájának, 
szociális programjának, nagy infrastruktu-
rális projektjeinek folytatását helyezte, míg 
Trzaskowski a nagy beruházási programok 
elhalasztását javasolta, az ebből nyert forráso-
kat pedig főként az egészségügy javítására for-
dította volna. Ő is ígérte a szociális programok, 
családtámogatások megőrzését, de támogatta a 
melegházasságot, az azonos nemű párok szá-
mára az örökbefogadás lehetőségét is. E célból 
egy LMBT+ Chartát is megfogalmazott, amire 
Duda egy Családvédelmi Chartával válaszolt. 
A kampány a vége felé eldurvult, a két fő je-
lölt nem is állt ki közvetlen vitára egymással. 

A külpolitikában két külön világkép rajzo-
lódott ki: Trzaskowski a föderalista, szorosabb 
uniós együttműködést szorgalmazó vonalat, 
míg Duda a szuverenista, lengyel hagyomá-
nyokra támaszkodó irányt képviselte. Duda 
a visegrádi együttműködés folytatása mellett 
állt ki, míg Trzaskowski a német-francia-len-
gyel hármas együttműködést, az úgynevezett 
(évek óta gyakorlatilag nem működő) „weima-
ri hármak” együttműködését helyezte volna 
előtérbe. Nem véletlen, hogy Németországban 
és az unió fő sodrában kimondatlanul is az 
ellenzéki jelöltnek szurkoltak, és alig leplezett 
csalódással fogadták Duda győzelmét. Trzas-
kowski egyoldalú támogatása a német diplo-
mácia és a német tulajdonban lévő, befolyásos 
lengyelországi sajtóorgánumok részéről any-
nyira nyilvánvaló volt, hogy a varsói német 
ügyvivőt emiatt be is kérették a lengyel kül-
ügyminisztériumba, hogy tiltakozzanak nála.  

Dudát ellenben a kampány vége felé Donald 
Trump amerikai elnök is fogadta Washington-
ban, ahol új védelmi és gazdasági megállapo-
dások szándékát jelentették be.

A magyar kormány és a visegrádi együttmű-
ködés számára kulcsfontosságú volt Duda győ-
zelme. A V4-es együttműködés sikereket ért el 

az unióban, egymás érdekeinek felismerése és 
a kompromisszumkeresés által sikerült a törté-
nelmi eredetű konfliktusaikon és jelenlegi vé-
leménykülönbségeiken is felülemelkedni, sőt a 
V4+ formátumban, a Nyugat-Balkánnal, a balti 
államokkal és több nagyhatalommal együttmű-
ködve érdekérvényesítésüket erősíteni. 

A jelenlegi szuverenista lengyel és magyar 
politika számára már csak azért is fontos volt 
Duda győzelme, mert így továbbra is közösen 
léphetnek fel az ellenük irányuló uniós, úgy-
nevezett jogállamisági intézkedések, főleg a 
mindkét ország ellen elindított 7-es cikkely 
szerinti – az unióban eleddig példátlan - el-
járás ellen, amely végső soron szavazati joguk 
megvonásával fenyeget. 

Nem véletlen, hogy Orbán Viktor gratulá-
ló levelében „kritikus fontosságúnak” nevez-
te Duda győzelmét Közép-Európa megerősí-
tése szempontjából. „Az elmúlt évek szoros 
és eredményes együttműködése révén a ma-
gyar-lengyel baráti kötelék a közép-európai 
összefogás motorjává és az európai politika 
meghatározó tényezőjévé vált” – írta a magyar 
miniszterelnök. 

Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke, volt mi-
niszterelnök, a lengyel politika tényleges irá-
nyítója hasonlóképpen fogalmazott, és arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a Lengyelország 
szempontjából kedvező folyamatok folytató-
dásához elengedhetetlenül szükség lesz a kor-
mánytöbbség győzelmére a következő évek 
választásain is. t. KováCs Péter

I. rész 
Melyek voltak azok a nemzetközi politikai ténye-

zők, amelyek Ausztria háború utáni gazdaságpoliti-
káját meghatározták? Hans Seidel, mint a korszak 
tanúja és gazdaságpolitikájának elismert kutatója, 
erről így vélekedett:

 „Ausztria gazdasági és politikai sorsát a második 
világháborút követően alapvetően a győztes hatal-
mak két döntése határozta meg:

Az 1943. 11. 1-én készült moszkvai Nyilatkozat 
alapján újból mint független államot hozzák létre. 
Az 1945. 07. 07. – 1945. 08. 02. közötti Potsdami 
Konferencián azt a döntést hozták, hogy a külföldi 
német vagyont a szövetséges nagyhatalmak, mint a 
háború által okozott károk jóvátételét lefoglalják.”

Az idézett döntések alapján, Ausztria több jelentős 
gazdasági-politikai jogosultságot kapott. 1945-ben lét-
rejött az osztrák kormány Karl Renner vezetésével, 
először a szovjet parancsnok támogatásával, melyet 
később a nyugati nagyhatalmak, mint Ausztria teljes 
területére érvényes kormányt elismertek. 1946-ban 
Ausztria UNRRA segélyt kapott az Egyesült Nemzetek-
től, csatlakozhatott nemzetközi gazdasági szervezetek-
hez, például a Marshall Terv rendszerhez, az IMF-hez 
és Világbankhoz, valamint tulajdonjogot kapott az 
ország területén található német tulajdonhoz.

A szövetséges ellenőrző bizottság gyakorolta 
Ausztria felett a politikai, gazdasági, nemzetközi 
legfelsőbb hatáskört 1945 és 1955 között. Fontos 
tényező volt, hogy a különböző megszálló zónák 
Ausztria mely területén helyezkedtek el. Burgen-
land, Bécs és Alsó-Ausztria tartozott a szovjet zó-
nához, Felső-Ausztria és Salzburg az amerikai zóná-
hoz, Stájerország és Karintia az angol zónához, Tirol 
és Vorarlberg pedig a francia zónához. Bár a Szov-
jetunió nem tekintette Ausztriát saját érdekeltségi 
területének, gyakori konfliktushelyzetek alakultak 
ki a szovjet és nyugati szövetségesek között. A nyu-
gati hatalmak Ausztriát a nyugat-európai országok 
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közé sorolták és arra törekedtek, hogy anyagi támo-
gatással, tanácsadással, kedvezményekkel biztosít-
sák Ausztria politikai és gazdasági stabilitását. Ezt 
a szövetséges politikát a Marshall Terv támogatta.

A háborús pusztítások és a nagyhatalmi konflik-
tusok nem vetették fel sikeres gazdasági fejlődés 
lehetőségét. A gazdaságpolitika két különböző 
tényező alapján figyelhető meg: egyrészt az újjá-
építés, az első szükséges intézkedések, valamint 
a külföldi segélyek alapján, másrészt miután ezek 
a lépések lehetővé tették a gazdasági folyamato-
kat stratégiai gazdasági szemlélet egyeztetése és 
alkalmazása jött létre, melyet Hans Seidel mint 
fokozatos gazdaságfejlesztést ismertet. Egy har-
madik tényező is kapcsolódik ezekhez: az osztrák 
gondolkodásmód, mely különböző gazdasági mo-
dellek alapján kialakította, illetve időnként vál-
toztatta a körülmények által indokolt gazdasági 
modell hasznosítását.

A háború által okozott anyagi károk voltak a 
leglátványosabbak, azonban több olyan gazdasági 
hiányosság létezett, amelyet sürgősen meg kellett 
oldani: az élelmiszer és üzem-fűtőanyag ellátás biz-
tosítása, az osztrák pénzügyi rendszer bevezetése, az 
Osztrák Nemzeti Bank létrehozása, valamint a vár-
ható infláció megfékezése. Különösen sürgető volt 
az élelmiszerellátás megoldása, mivel főleg a keleti 
országrészben már nem működött a lakosság élelme-
zése. Mivel az osztrák termelési rendszer nem tudott 
elegendő élelmiszert előállítani, szükség volt külföl-
di segélyekre. Ennek forrása először az UNRRA segély 
volt 1946-ban, 1947-ben pedig az USA kongresszusa 
rendkívüli segélyt biztosított. Ez a válsághelyzet két 
olyan kérdést vetett fel, amellyel országos szinten 
foglalkozott az osztrák kormány: először, az osztrák 
gazdasági rendszer kapacitása az élelmiszer válság 
kezelésére, másodszor, az osztrák gazdasági rend-
szer szerkezeti átalakítása. Ennek a két kérdésnek 
felvetése azt eredményezte, hogy létrejött egy válság-

kezelő csoport, amely a két különböző kérdés megol-
dására tett javaslatot. 1948-ban az élelmiszerhiány 
megszűnt, részben külföldi támogatások, részben a 
gazdasági rendszer lendülete alapján.

A következő fontos kérdés új pénzügyi rendszer és 
pénzügyi stabilitás létrehozása volt. Az előző, német 
birodalmi korszakban a gazdasági rendszer minden 
elemét központilag irányították és ellenőrizték, így 
a pénzügyi rendszert, az ár- és bérrendszert. Lénye-
gében 1945-1947 között sikerült ezeket a kérdéseket 
hosszas tárgyalások és egyeztetések után rendezni. 
Jelentős eredmény volt az 1945. decemberben elfoga-
dott Schilling-törvény, amely bevezette a Schillinget, 
mint Ausztria törvényes pénznemét.

Az osztrák gazdaságpolitika egyik sajátos intéz-
ménye az úgynevezett Szociális Partnerség (Sozial-
partnerschaft) volt. Ez 1947-ben jött létre és a kö-
vetkező évtizedekben mint a gazdasági rendszer 
alapvető tényezője működött. Alapkoncepciója 
az volt, hogy a különböző munkáltató, szakszer-
vezeti és szakmai intézmények együttműködése 
alapján megegyezés jöhetett létre a bérek és árak 
szabályozásáról. Ezenkívül ezek az intézmények 
gazdaságpolitikai intézkedések egyeztetésében 
is szerepelnek. Ezek: a szakszervezetek szövetsé-
ge (ÖGB), munkavállalók kamerája (Arbeiterkam-
mer), munkaadók kamarája (Wirtschaftskammer), 
mezőgazdasági kamara (Landwirtschaftskammer) 
és az iparosok egyesülete.

Ennek az átmeneti szakasznak van még egy fontos 
alkotórésze, ez pedig az államosított ipar, amely a há-
borút követően jött létre. Az állam gazdaságpolitikai 
szerepe elfogadott volt Európában a háború után. 
A Marshall Terv ennek gyakorlati megvalósítását 
jelentette. Ausztriában egyes kulcs-ipari vállalatok 
államosításában valósult meg az első osztrák (Ren-
ner) kormány kezdeményezésére. Az államosítás 
elfogadásában, illetve támogatásában egy további 
gazdaságpolitikai tényező is szerepelt. A potsdami 

egyezmény alapján a megszálló hatalom jogosultsá-
got kapott arra, hogy teljes tulajdonjoggal rendelkez-
zen a külföldi, német tulajdon felett. Ausztriában a 
német tulajdonú vállalatok az ország kiemelt válla-
latai közé tartoztak. Az államosítás által remélhető 
volt, hogy ezek a nagyvállalatok osztrák tulajdonban 
maradnak. Ez azonban csak részben valósult meg, 
mivel a szovjet csapatok által megszállt területeken 
a szovjet parancsnokság érvényesítette tulajdonjogát 
az ott működő vállalatok, sőt olajtermelő területek 
felett. Ezek a létesítmények Ausztria ipari értékének 
10%-át képezték és 450 ipari vállalat tartozott hoz-
zájuk. A nyugati szövetségesek területén a vállalatok 
átmenetileg osztrák gazdálkodás alá kerültek és a 
Marshall Terv támogatása alapján elindították az 
osztrák ipar fellendülését. Ezek a vállalatok jelen-
tősen hozzájárultak az 1950-es évek gazdasági fejlő-
déséhez. 1955-ben több mint 120.000 alkalmazottjuk 
volt és az osztrák export 30%-át teljesítették.

Felmerül az a kérdés, hogy ezek a gyakorlati 
intézkedések milyen gazdaságpolitikai elképze-
lések alapján jöttek létre? Hans Seidel szerint két 
fő áramlat határozta meg az osztrák gazdaságpo-
litikát: a szocialista párt Austro-Marxismus kifeje-
zéssel jelzett szemlélete és az osztrák néppárt ka-
tolikus társadalomelmélete. A szocialista elmélet 
a két háború közötti korszak ideológiája volt, mely 
a háború után is folytatódott. Egyik fő követelése 
a nagyipar, a kulcs-ipari ágazatok, a nagybirtok és 
a bankok államosítása volt. Kisiparosok és mező-
gazdasági termelők továbbra is szabadon gazdál-
kodhatnának. Viszont elutasították a forradalmi 
átalakulást, szerintük szükség volt egy fokozatos, 
demokratikus folyamatra. A hidegháború korszaká-
ban viszont változott a szocialista program. Ennek 
példája volt, hogy támogatták a gazdasági növeke-
dést, a piacgazdaság fenntartását, a bérek és adók 
szabályozását.

Folytatás a következő számban

A tudomány ma nem más, mint profitorientált üz-
let, a kutatók szürkeállománya pedig termelőeszköz 
és befektetés. 

Mi lett a megismerés gyönyöréből, a gnosztikusok 
hitéből, de még a hozzánk képest oly lelkes és naiv 19. 
század természetet maga alá gyűrő hurráoptimizmusá-
ból is? Mit szólna korunkhoz Galilei, Newton és Paste-
ur? Ma az intelligenciát nagyra tartjuk és mániákusan 
mérjük, de a bölcsesség és elmélkedés divatjamúlt. 
Szakbarbárok globális hordái vándorolnak konti-
nensről kontinensre. Mindenesetre szorgalmasan és 
tömegesen gondolkodunk.

„Gondolkodom, tehát vagyok”. De mire jutottunk 
a sok gondolkodással? Megismertük önmagunkat? 
(Gnoti szeauton – nesze neked, Szókrátész!) Másokat? 
A világot? És aztán? Mihez kezdtünk a világgal és ma-
gunkkal benne? Mihez kezdtünk a gondolatainkkal?

„Vagyok, aki vagyok!” Mózes kérdezett és megkapta 
a hiteles választ. Megbízható, kikezdhetetlen válasz. 
A priori elfogadható, és kételyek nélkül rá lehetett 
építeni néhány ezer év emberi történelmet. Aztán jött 
Descartes. Követtük. Sokan és sokat gondolkodtunk. 
Lett belőle két világháború, atombomba, meg geneti-
kailag újratervezett élőlények, most pedig a mestersé-
ges intelligencia következik. A nagy gondolkodásban 
körülöttünk felhasználtunk mindent és megtanultuk 
egymást is kihasználni a végletekig. 

Amit elértünk: még soha nem voltunk ilyen nagy 
számban a Földön, mi emberek és még soha nem éltünk 
nagy átlagban ilyen hosszan. Ha ez volt a cél, nagyot 
léptünk előre. Kiérdemeltük, hiszen olyan sokat gon-
dolkodunk. Sikeres faj vagyunk! 

Egy faj hosszú távú sikeréhez vagy az kell, hogy 
tartósan elhitesse magáról, hogy a teremtés koroná-
ja, még akkor is ha úgy gondoljuk, hogy a Teremtő 
halott, vagy az, hogy időben minél hosszabban létez-
zen, bírja a környezeti és történeti nyomást. Ha így 
van, megkéstünk: körülöttünk szép számmal vannak 
nem gondolkodó mégis többszázmillió éves fajok. A 
hominidák csak néhány millió-, a Homo sapiens sapi-
ens néhány százezer, a Homo faber körülbelül tízezer, 
végül a Homo ludens alig pár ezer éve létezik. Rövid, 
de nagy kaliberű karriert futottunk be: egy földtörté-
neti szempillantás alatt átvettük az uralmat a Teremtés 
egy porszeme, a Föld fölött és önkezünkkel gyorsan 
megkoronáztuk önmagunkat. Micsoda sikertörténet!

Most, sikereinktől elbűvölve, itt állunk magányo-
san, tele kétellyel és szorongással, és azon gondol-
kodunk: hogyan tovább? Magunkra csaptuk az ajtót, 

A tudomány mai állása szerint…
nincs kihez tanácsért fordulni. A világot a maga való-
ságában jól látjuk már, egyedül csak a benne játszott 
saját szerepünkről  képzelődünk önámítóan tovább. 
Felmérjük és felforgatjuk környezetünk paramétereit, 
aztán aludni térünk, mintha biztosan lenne holnap, 
miközben mélyenszántó elemzéseink ezt a holnapot 
megkérdőjelezik. 

Homo contradictorius – így kellene hívni bennün-
ket. Nem lehetünk mások, hiszen a sok gondolkodással 
világunkból kiöltünk mindenféle varázslatot, hitet és 
csodát, melyek össze- és fenntartottak minket, most 
mégis valamiféle nem transzcendens, de természeti 
csodára várunk, hogy takarítsa el az emberiség kacat-
ját, piszkát. Nyakig hulladékban, gázoktól fulladozva, 
mérgezetten élünk, megteremtettük hát a globális 
nagytakarítás mítoszát, mely szerint, zseniálisan 
kigondolt eszközökkel gyorsan kitakarítjuk a Földet, 
levegőt és a vizeket. Az óceánokat, például, hol ismét 
úgy fognak a vízben élni a halak, mint halak a vízben. 
Bonyolult óceántakarító szerkezetekről keringenek 
az Interneten megnyugtató bemutatók. Csodálattal 
nézzük, majd hátradőlünk: igen! Mi, emberek, ebben 
nagyon jók vagyunk: a problémák megoldásában. Nem 
új gondolat, ezer bizonyíték cáfolja, de még mindig ez-
zel hitegetjük magunkat. Nem kell nagy tudósnak len-
ni ahhoz, hogy megértsük: egy műanyag palackot az 
óceánból kihalászni összehasonlíthatatlanul nagyobb 
erőfeszítésbe kerül, mint oda beledobni. Ennyire egy-
szerű a képlet – mégsem veszi senki komolyan.

Nincs a csillagokba írva, hogy az emberi fajnak fenn 
kell maradnia. Ősi könyvek – jól ismerve gyarló emberi 
természetünket, mely történelmünk során kevesett 
változott – biztos pusztulásunkat jövendölik. Ha ma-
gunk hibájából elpusztulunk, nem kár értünk, csak ezt 
a hajdan és még ma is oly gyönyörű kék bolygót sajná-
lom. Idáig megúsztuk, de ne ringassuk magunkat hiú 
ábrándokba: az idáig egyetlen földtörténeti pillanat 
töredékét, vagyis nem sokat jelent.

Gyakran felmerül a kérdés, van-e bolygónkon kívül 
élet? Egyes látnokok azt állítják, a Világegyetemben  
csak úgy pezseg az élet, mások szerint planétánkon 
kívül szervetlen az egész Univerzum. A kérdésre nem 
ismerjük a választ - a tudomány mai állása szerint. Gon-
dolkodjunk el azon, mit jelent, ha csak a Földünkön 
létezik élet? Magunkat ismerve, szükségtelen bármiféle 
felelősséget feltételezni vagy emlegetni. Nem kétséges: 
buták és felelőtlenek vagyunk – a tudomány minden-
kori állása szerint… 

Kató Zoltán
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Szappan-buborékokkal beporzott gyümölcsfák
Mijako Eidzsiro, a japán Tudományos és Techno-

lógiai Kutatóintézet munkatársainak szappanbubo-
rékok felszínén szállított virágporral sikerült körte-
fákat megtermékenyíteni.

A japán kutatók a buborékágyúkból fújták ki a 
virágport szállító szappanbuborékokat. Az apró 
gömböcskék 95 százalékos sikerrel porozták be a 
gyümölcsfákat. A technológia hatékonyabbá tételé-
ért tesztelik, hogy a beporzást ugyanolyan sikerrel 
végezhetik-e el, ha drónok szállítják és lövik ki a vi-
rágporos buborékokat.

A gyümölcsfák és egyes zöldségfélék beporzása 
a mezőgazdaság egyik sarkalatos problémája világ-
szerte a méhpopulációk rohamos pusztulása miatt. 
Az alternatív beporzás lehetőségeinek keresése a ja-
pán Tudományos és Technológiai Kutatóintézet egyik 
fontos kutatóprogramja.

Higanyoshordók a Balti-tenger mélyén
Halászok hálója fenn akadt rajtuk, így fedezték fel 

a veszélyes anyagot tartalmazó hordókat Sundsvall 
mellett a Balti-tenger svédországi partja közelében.

Az 50-es és 60-as években nagy mennyiségben 
gyártott vinil-klorid melléktermékét, higanytartal-
mú katalizátort rejt magában az a huszonháromezer 
hordó, melyet évtizedekkel ezelőtt süllyesztettek a 
tenger fenekére.

A hordók az idők folyamán erősen korrodálód-
tak, ezért napjainkban már nagy veszélyt jelentenek 
a tenger élővilágára. Nem kétséges, hogy el kell on-
nan távolítani őket még mielőtt beláthatatlan mé-
retű mérgezést okozhatnának. Miután sem az a cég 
amely a hordók tartalmáért, sem az amelyik az elsüly-
lyesztéséért felelős, már régen nem létezik, komoly 
gondot jelent a svéd kormánynak, hogy melyik cég 
jogutódját kötelezze a mérgező anyagot tartalmazó 
hordók felszínre hozására és megfelelő tárolásának 
biztosítására.

Üveghíd felhőkarcolók tetején
A Jangce folyó partján fekvő kínai nagyváros 

Csungking legújabb látványossága a 250 méter ma-
gasban épült 300 méter hosszú üveghíd. A „Kristály” 
néven emlegetett üveghíd Raffles City négy felhőkar-
colóját köti össze, és további két felhőkarcolóhoz is 
kapcsolódik.

Az üveghíd fedélzete 1500 négyzetméter. Az innen 
nyíló nagyszerű kilátásban naponta háromezer láto-
gató gyönyörködhet. Az üvegpadlós kilátó panorá-
máján kívül egy öt részből álló kiállítás is helyet ka-
pott itt, mely Csungking város történetét mutatja be. 
Az „Égi kert” elnevezésű részben éttermek és bárok 
várják a vendégeket, sőt egy úszómedence is helyet 
kapott itt egy zártkörű klubbal együtt. 

A „Kristály” tervezője Moshe Safdie világhírű 
építész, akinek a nevéhez fűződik a fantasztikus él-
ményt nyújtó szingapúri Jewel Changi repülőtér is. 
Az egyedülálló kilátást biztosító híd, hét év alatt 3,4 
milliárdos költségvetésből épült. Tizenkétezer ton-
na acélt, háromezer üvegelemet és ötezer alumínium 
panelt építettek a világ legnagyobb magasságában 
épült, több felhőkarcolót összekötő hídba. 120 fát is 
telepítettek az üveghídra, melyek mindegyike kilenc 
méter magasra nőhet.

Oroszlánfóka az étteremben
A kaliforniai San Diego egyik elegáns éttermének 

dolgozói a reggeli nyitáskor egy békésen alvó kis 
oroszlánfókát találtak az étterem egyik foteljában. 

A nyolchónapos, legyengült kis nőstény fókát a 
SeaWorld rehabilitációs központjába vitték. Az állat 
nagyon lesoványodott mert az utóbbi időben nem ju-
tott megfelelő mennyiségű táplálékhoz. Ennek oka, 
hogy az óceánok az El Niño következtében a szokásos-
nál melegebbek, így több tengeri állat nem talál meg-
felelő mennyiségű élelmet. A SeaWold munkatársai 
az idén már több mint ötven alultáplált oroszlánfókát 
mentettek meg. A San Diegóban talált kis oroszlánfó-
kának minden esélye megvan a túlélésre.

Norvég projekt sérti a számi jogokat
A Repparfjord egy kis fjord Finnmarkban, Norvé-

gia északi részén. A „Nussir ASA” bányászati  vállalat 
most két rézbányát tervez üzemeltetni a Repparfjord 
területén. A számi közösségek szempontjából ez a pro-
jekt veszélyezteti a környezetet és a számi jogokat. 

A rézbányát azon a területen tervezik megnyitni 
és üzemeltetni, ahol a rénszarvastartó számik nyá-
ron legeltetnek és elletik állataikat. Más rénszarvas 
pásztorok számára a terület fontos tranzitút, melyen 
keresztül juthatnak el saját legelőikre. Az itt élő szá-
mik szerint ebben a fjordban a bányák üzemeltetése 
veszélyeztetné a helyi rénszarvas-tenyésztést és ez-
által megélhetésüket is. A projekt környezetvédelmi 
szempontból is problematikus, mivel a bányászat 
során a vegyi anyagokkal és nehézfémekkel kevert 
hulladékot a Repparfjordba kellene önteni. Ez pusz-
títaná a halállományt és ezáltal veszélyeztetné a helyi 
halászat fennmaradását. 

Az érintett számi közösségek és a Számi Parlament 
felszólította a  „Nussir ASA” bányászati  vállalatot, 
hogy mondjon le erről a tervéről mindaddig, amíg 
az érintett számikkal nem sikerül békés megoldást 
találni. 

Római kori hajó egy szerbiai szénbányából
A kostolaci szénbánya külszíni fejtésekor római 

kori hajó maradványaira bukkantak. Először csak 
néhány fagerenda tűnt fel. A covid-19 járvány hát-
ráltatta a kiemelési munkálatokat, de végül sikerült 
a föld- és szénrétegtől megszabadítani a hajdani hajó 
maradványait. 

A hajó 19 méter hosszú, lapos fenekű, három pár 
evezővel és egy háromszögletű vitorlával ellátott 
jármű volt. A vastag fa oldalakkal rendelkező 9 mé-
teres első részben 2 kisebb csónak maradványai is a 
felszínre kerültek.

A szénbánya területe a római korban virágzó város 
Viminacium határában van. Miomir Korac régész sze-
rint a vízi jármű a III. században épült. Akkor a Duna 
egyik mellékfolyója mellett fekvő Viminacium volt 
Moesia Superior provincia fővárosa. A városnak több 
erődítménye, palotája, templomai, amfiteátruma és 
kocsiversenyek megtartására alkalmas stadionja volt. 
Viminaciumban fejlett vízvezeték-rendszer, fürdők 
és műhelyek álltak az ott élők rendelkezésére. A vá-
rosban állomásozott a római folyami flotta, hogy a 
barbárok betörésétől megvédje a Római Birodalmat.

A tervek szerint Kostolachoz közel állítják majd 
ki a római hajót, a több tízezer tárggyal együtt, me-
lyek a szénbánya területének majdnem szomszéd-
ságában 1882 óta folyó ásatások folyamán kerültek 
elő. A viminaciumi feltárások folytán 14 ezer sír és 3 
mamut maradványán kívül több arany csempelapot, 
jádeszobrot, mozaikokat és freskókat mentettek meg. 
Jelenleg egy római hadvezér villáját tárják fel a régé-
szek, akik szerint eddig Viminacium területének csak 
4%-át ismerték meg.

Birkák térképezik a Feröer-szigeteket
A  Feröer-szigetek lakói, a Google „Street View” 

mintájára birkák segítségével, Sheep View 360 néven 
saját maguk készítenek helyi „utcaképeket”. 

A Feröer-szigeteknek közel negyvenkilencezer két-
száz lakója van, akik itt több mint nyolcvanezer birkát 
legeltetnek. A helyi turisztikai hivatal munkatársa 
Durita Dahl Andreassen és egy birkapásztor speciális 
hámokat készítettek, ezzel szereltek fel öt birkára 360 
fokos kamerákat. Miközben a birkák a szigeten vándo-
rolva legelésznek, a kamerák folyamatosan küldik a 
felvételeket és a GPS-koordinátákat Andreassennek. A 
kis vállalkozó csoport ezeket a képeket, sőt alkalman-
ként rövid videókat is feltölti a Seep View-ra. Eddig 
az egyik sziget öt településéről készítettek a négylábú 
munkatársak segítségével panoráma-képeket.

A Sheep View csoport akciójával elsősorban a szi-
geteket akarja reklámozni, azok szépségeit a világgal 
megismertetni és a Google-nak is bebizonyítani, hogy 
érdemes energiát fektetni a Feröer-szigetek feltérké-
pezésébe.

NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: Fetes Kata

Bődy Pál
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Relaxare

– Húsz éven át Ausztriában az idegen nyelvű 
katolikusok pasztorációjának vezetését látta el. 
2020. július 1-jével utódja kezébe helyezte az igaz-
gatóság irányítását. Mik voltak az érthető okok 
mellett az indítékok elhatározásában? Hogyan 
tekint vissza két évtized termékeny, ugyanakkor 
nem éppen könnyű munkásságára?

– Amikor 2000. július 1-jével az Osztrák Püspöki 
Konferencia kinevezett az említett terület igazga-
tójának, a munkakör nem volt számomra teljesen 
ismeretlen, hiszen korábban a Linzi Egyházmegye 
idegen nyelvű katolikus pasztorációjának felelős 
irányítójaként már tagja voltam az igazgatóság ve-
zetőtanácsának. Mint általában egy új vezető, én is 
új elképzelésekkel kezdtem el húsz évvel ezelőtt a 
munkát. Egyik célom volt létrehozni egy nagy csa-
ládot, amelyen belül az Ausztriában élő mintegy 
harminc nem német anyanyelvű katolikus népcso-
porthoz tartozó hívek, ott, ahol élnek és dolgoznak, 
otthon érzik magukat. A kilenc egyházmegye gya-
korlatilag lefedi a tartományok területét, beleértve 
Bécs fővárost is. A lelkipásztori munkát közel száz 
lelkész végzi, akik anyanyelven látják el a szolgála-
tot a liturgiában, a szentségek kiszolgáltatásában és 
tartják a kapcsolatot közösségeikkel. A nyelvi, kultu-
rális különbségek ellenére az elmúlt két évtizedben 
valóban nagy családdá fejlődtünk, hívek, papok és 
munkatársak egyaránt. Most ezt a családot adtam át 
utódomnak, Alexander Krajlic nős laikus, teológiai-
lag képzett, a Bécsi Főegyházmegyében másfél évti-
zede a mi igazgatóságunk keretében tevékenykedő, 
új igazgatónak. Számomra öröm volt együtt dolgoz-
ni az egyházmegyékkel, a Püspökkari Konferencia 
főtitkárságával, a politikai élet szereplőivel, a nép-
csoportok egyesületeivel és sorolhatnám tovább a 
bel- és külföldi kapcsolatokat. Az első megbízatásom 
öt évre szólt, majd ezt három alkalommal meghosz-
szabbították. Feletteseim most is marasztaltak, hogy 
még néhány évig folytassam ezt a munkát, mégis úgy 
döntöttem, hogy a bécsi hivatal vezetését átadom. 
Húsz éven át hetente ingáztam Linz és Bécs között, 
legtöbbször vonattal, néha autóval. Nem is olyan 
régen betöltöttem hetvenharmadik életévemet, fá-
rasztott már a sok utazás. A linzi hivatali munkám 
megmarad és tervezem a jövőben különféle más te-
rületeken is tevékenykedni, amihez több időre van 
szükségem. Ezért döntöttem így, ami azonban nem 
nyugdíjba vonulást jelent, hiszen a linzi hivatalomat 
továbbra is ellátom. 

– Amikor 2000-ben Önre esett a választás, mi-
lyen érzések töltötték el, különösen abban a vonat-
kozásban, hogy mintegy Ábelként az erdélyi ren-
getegből ilyen felelősségteljes feladat ellátására 
kapott megbízatást?

– Erdélyi magyarként szülőföldemről is ismertem 
a több nyelvű és kultúrájú közösségek életét. A Gyu-
lafehérvári Hittudományi Főiskolán a többségükben 
magyar diákok mellett mindig voltak német, horvát, 
bolgár, szlovák, cseh és román anyanyelvű hallgatók 
is. – Ez év június 29-én szentelték pappá a gyulafe-
hérvári székesegyházban az első cigány származású 
papot és két év múlva ismét lehet számítani egy ilyen 
nemzetiségű újmisésre a főegyházmegyében. – Mind-
ez jól mutatja az erdélyi, bánáti és partiumi nemzeti 
sokszínűséget, ami számomra jó alapot nyújtott az 
ausztriai munkához, ezért nem keltett az itteni sok-
színűség bizonytalanságot bennem. Nagyon bíztam 
abban, hogy otthoni korábbi ez irányú tapasztalata-
imat Ausztriában kamatoztathatom.

– Mint az idegen nyelvű katolikusok lelkigon-
dozásának igazgatója milyen feladatkörrel ren-
delkezett? Ebben az összefüggésben milyennek 
ismerte meg az egyes nemzetiségeket, köztük a 
magyarokat?

– Az igazgatóságnak koordináló, szervezési fel-
adatai vannak. Arra törekedtünk, hogy a nem német 
anyanyelvű közösségek ne kerüljenek a helyi egyház 
peremére, hanem a tevékenységünk, az általunk fel-
kínált programok révén is érezzék magukat otthon. 
Ezért igyekeztünk az egyházmegyei referensek se-
gítségével a lelkipásztori munkát ausztriai szinten 
összehangolni, ennek előmozdításáért szerveztük az 
évi továbbképzőket, vezetőtanácsi gyűléseket, euró-
pai tanulmányi utakat, a népek vasárnapját, ennek 
a célnak az eléréséért folytattam megbeszéléseket a 
lelkészekkel, a közösségek felelőseivel és vettem részt 
ünnepi alkalmaikon. Jó tisztában lenni azzal, hogy 
a népcsoportok mentalitása, szokásaik, otthonról 
hozott hagyományaik és itteni elvárásaik eltérnek 
egymástól, az igazgatónak ezért nagy empátiára van 
szüksége, hogy minden nemzet felé nyitott legyen 
és ezeket a gondolkodásmódokat megértse. Nem az 
egyes beszélt nyelvek ismerete és megértése a lénye-
ges, hanem a problémák iránti fogékonyság. Személy 
szerint mindig erre törekedtem, ezért mondtam gyak-
ran, hogy ilyen szempontból mindegyik népcsoport 
nyelvét értettem. Vallásuk gyakorlásában, egymáshoz 
való ragaszkodásukban is nagyon különbözőek a nép-

AZ IDegeN NyelVű KATOlIKuSOK gONDOZáSA AuSZTRIáBAN
– Beszélgetés Vencser lászlóval –

csoportok. A lengyelek, a horvátok, a Fülöp-szigetiek, 
az albánok vagy az afrikaiak például tömegeket képe-
sek megmozgatni, a szentmiséiken telt templomokkal 
dicsekedhetnek, ahol több száz, sőt egyik-másik he-
lyen ezer ember van jelen vasárnapról vasárnapra. A 
magyarok az anyanyelv, a kultúra, a hagyomány által 
külön helyet foglaltak el életemben. Nem mondhat-
nám, hogy más bánásmódban részesültek, nekik is 
mindig azt a szolgálatot igyekeztem nyújtani, amire 
lehetőség volt és amit részemről igényeltek. A rájuk 
figyelés, bizonyos szolgálatteljesítés a körükben a jö-
vőben is megmarad, hiszen magyarságomat ezután 
sem adom fel.

– Szórványhelyzetben vitathatatlan az egyházak 
megtartó szerepe nem csupán hitbéli dolgokban, 
hanem történetesen a magyarság megőrzésében 
is. Hogyan érvényesül az az elv, miszerint a hit a 
szeretet cselekedetei nélkül halott? És a jelenből 
kiindulva mik a kilátások a jövőre?

– A szórványhelyzetben élőknek az egyházak min-
dig támaszt nyújtottak. A második világháborút kö-
vetően a menekültáradatot látva a Vatikán azonnal 
rendelkezett, és előírta, hogy a helyi egyházak a kü-
lönböző népcsoportok részére állítsanak fel anyanyel-
vi missziókat, lelkészségeket. Ez a magyarok esetében 
is gyakorlattá vált. Mivel Ausztria volt az első ország, 
ahova az elmúlt hét évtizedben a Kárpát-medencéből 
a magyar menekültek érkeztek, a helyi egyházak az 
elsők közé tartoztak Európában, amelyek segítséget 
nyújtottak nekik. A lelkipásztori munkára kinevezett 
magyar lelkészek pedig a papi szolgálat mellett min-
dig tevékenyen részt vettek a kultúregyesületek mun-
kájában is, sőt gyakran ott találjuk őket az alapítók 
között. Támogatták a cserkészmozgalmat, a hétvégi 
óvodát-iskolát, és megtettek mindent, hogy a magyar 
nyelv fennmaradjon, híveik megőrizzék magyarsá-
gukat. Ez a legtöbb helyen ma is így van. Csakhogy 
ma már Ausztriában nincs olyan magyar lelkész, aki-
nek a megbízatása kizárólag a magyar közösségekre 
vonatkozna, mindegyikük osztrák plébániát is ellát 
(kivételt képez az alsóőri atya), a katolikus magyar 
lelkészek tehát „félemberként” vannak jelen a magyar 
közösségek életében. Régen, amíg csak ezen közös-
ségekért feleltek, ők végezték a karitatív-szociális 
munka bizonyos részeit is: az újonnan érkezetteket 
elkísérték a hivatalokba ügyeket intézni, közvetítést 
vállaltak a lakás- és munkakeresésben, tolmácsoltak 
és hasonló szolgálatokat teljesítettek. Ez ma az idő-
hiány miatt nem lehetséges, így ma az evangélium 
hirdetése és a liturgia ünneplése mellett inkább a ta-
nácsadás, az útbaigazítás, a kapcsolatközvetítés a segí-
tés módja, eszköze. Ennek ellenére sok odafigyeléssel, 
némi áldozatvállalással, a világiakkal való jó együtt-
működéssel – és itt gondolok különösen az egyesüle-
tekkel való kapcsolattartásra – megteremthető az új 
helyzetnek megfelelő alap, amely segíti a katolikus 
egyházat is a magyarság megőrzésének munkájában.

Itt feltétlenül meg kell említenem a jelenlegi ma-
gyar kormány gondoskodását a külföldön élő magya-
rokról, amely különböző támogatások, ösztöndíjprog-
ramok és egyebek révén valósul meg. Ez mindenki 
számára jó példa lehet. Több odafigyelésre lenne 
szükség a magyarországi és a Kárpát-medencei helyi 
egyházak, püspökök részéről is, mert csak így tudják 
a diaszpórában élő magyarok érezni, hogy nincsenek 
magukra hagyva.

–  Az idegen nyelvű lelkigondozás Ausztriában 
átmeneti jellegű-e vagy állandó?

– Az egyházmegyékben jelenleg zajló plébániai 
struktúraátalakítási tervek érinthetik az idegen nyel-
vű közösségeket is. Különféle elképzelések vannak, 
egyik ezek közül, hogy valamelyik nagyobb egység ré-
szeként működne ez a terület. Ha más formában is, de 
az a pasztoráció mindenképpen megmarad, van lét-
jogosultsága, mivel egyházi részről a közösségeknek 
így lehet biztosítani az anyanyelvi lelkigondozást. Bíz-
zunk a Gondviselésben és az emberek jóakaratában.

– Említette, hogy tervezi a jövőben különféle más 
területeken is tevékenykedni, amihez több időre 
van szüksége. Melyek a jövőbeli tervei? 

– A Linzi Lelkipásztori Hivatal keretében műkö-
dő Idegen nyelvű Pasztoráció Szakosztályát három 
évtizede irányítom és ez a munkám még egy ideig 
megmarad. Mellette szintén már a Linzbe érkezésem 
óta (1991) plébániákon is besegítek, most szeptember-
ben lesz 25 éve annak, hogy ezt a belvárosi plébánián 
teszem, néhány éve pedig a Szent Márton-templom-
ban is jelen vagyok. E linzi szolgálatok mellett idén 
januártól bekapcsolódtam az Életünk újság szerkesz-
tőségi munkájába. Szívesen teszem ezt és mint fele-
lős szerkesztő igyekszem ezzel is szolgálni a külföldi 
magyarokat. Másik nagy terület a szellemi tevékeny-
ség. Könyvek, cikkek írása, konferenciák szervezése 
a Kárpát-medencében és a diaszpórában – ez szere-
pel a terveim között. Amennyiben Isten továbbra is 
megajándékoz jó egészséggel, tevékeny jövő állhat 
előttem. Így akarok Isten dicsőségére és az emberek 
javára tovább dolgozni.

I. Traumatizált örökség
Tévhit, hogy a szlovákok és a magyarok ősellenségek 

lennének. Szent István államának népei közül a magyar 
és a szlovák nép élt a legszorosabb szimbiózisban.  Ál-
lamalapító királyunk alkotmányában  nem szerepel a 
nemzet, csak alattvalók vannak. Minden templomban 
olyan nyelven beszéljenek, amelyet a nép ért, hagyta 
ránk örökül Szent István.                                                                                                                                      

Az itt élő népeket a nemzeti tudat megjelenéséig a 
Patriotizmus, illetve a hungarus tudat jellemezte. Mind-
annyiunknak ez volt a hazája, egyik népnek sem volt 
határon túli anyanemzete. Inkább a haza fogalma tar-
totta össze őket, mint a nemzettudat, amely csak a 19. 
században alakult ki. Szent István halálos ágyán Szűz 
Mária oltalmába helyezte országát. Ezt a Mária kultuszt 
a szlovákság is magáénak érzi napjainkig. Azzal az ár-
nyalati különbséggel, hogy ők a hétfájdalmú Szűz Má-
riához imádkoznak.                                                                                                                                     

A szlovákok az ezeréves elnyomás mítoszából és a 
pánszlávizmus fixa ideáiból táplálkozva, inkább lemon-
danak a régi Magyarország történelméről, amelynek ők 
is részesei voltak.

Köztudott, hogy Pozsony magyar koronázó város volt, 
ahol a történelem során 10 magyar királyt, egy király-
nőt és nyolc királynét koronáztak meg. Ennek emlékére 
rendeznek „koronázási ünnepségeket”, ahol az esemény 
fináléjában elhangzik az üdvrivalgás: „Vivat rex, vagy 
Vivat Rex hungarorum.” Ez így rendben is lenne, de ha 
a szlovákság történelmileg nem tartja magát a magyar 
királyok alattvalójának, akkor mire (kire) emlékeznek?

Jó lenne, ha a szlovák történészek különbséget tudná-
nak tenni két dolog között: Mi az, ami a történelemben 
tudományosan igazolható, és mi az, ami előítéleteken, 
illetve mítoszokon alapul. Mítoszokra lehet ugyan ideo-
lógiát és kultúrát építeni, de történelmet semmiképpen. 
Az igazságot kellene keresni, nem pedig mítoszokért 
lelkesedni, amelyekről aztán évek múlva be kell valla-
ni, hogy tévedés volt, hibáztak. (pl.  Svätopluk szlovák 
királysága).                                                                                                                                    

Szlovákia sem az Osztrák-Magyar Monarchiában, sem 
a Trianon után keletkezett Csehszlovákiában, de a Hitler 
által kreált Szlovákiában sem szerepelt autonóm tarto-
mányként. Így a nemzetté válásban lemaradt, megkésett, 
s kevés ideje maradt arra, hogy politikailag felnőtté vál-
jon. Pedig a demokrácia az önálló állam létrehozásával 
egyidőben, a polgári kultúra alapfeltétele.  Legújabban 
a szlovákok nem fogadják el a történelmi Magyarország 
fogalmát sem, inkább az Uhorsko elnevezést használják, 
azt állítva, hogy az Uhorsko megnevezésnek nincs is 
magyar megfelelője, pedig van, Magyarhon, vagy egy-
szerűen Magyarország.                                                                                                                                   

El kell ismerni, hogy uralkodó rétegünk a múltban vé-
tett a szlovákság ellen. Magyarország nacionalista erői, 
több mint egy évszázadot késve alkalmazták a nyugat-eu-
rópai országok mintáit, elérhetőnek vélve az egynyelvű 
egységes hazát. Az egységes nemzetállam kialakításának 
lehetősége elvakította a magyarokat 1918 előtt, pontosan 
úgy, mint a szlovákokat 1993 után. Az ezeréves elnyo-
mást, a szlovák állam tankönyveiben tanítja. Miközben 
azt az érzést sugallja, hogy a szlovák nép ezer éven át 
ártatlanul szenvedett. Hogyan lett ebből 1918-ra ezer 
év?! Az elnyomás nem ezer évig tartott, hanem, főleg a 
kiegyezéstől (1867) 1918-ig.                                                                                                                                       

A magyar állam célja a kiegyezés után a német nyelv 
béklyójából szabadultan a magyar nyelv preferálása 
volt, amit a túlbuzgó hivatalok helyenként erőszakos 
magyarosítással sürgettek. Ez az időszak a szlovák nem-
zet emlékezetében sérelemként maradt fenn. Ilyen volt 
az a törvény is, amely elrendelte, hogy a magyarországi 
iskolákban a magyar nyelvet kötelezően kell oktatni. Ez 
óriási felháborodást váltott ki a szlovákság körében, hol-
ott 1920 óta a szlovákiai magyar iskolákban is kötelező 
a szlovák nyelv oktatása.

További sérelem, a szlovákság három középiskolájának 
bezárása és a Matica slovenská betiltása, ami főleg komp-
romisszum keresés elutasítása miatt következett be.   A cser-
novai eseményeket is nemzetiségi ellentétként tartják 

számon, holott ebben az esetben nem az volt a tragédia 
oka. A helyi lakosok a templomszentelést (1907) akarták 
megakadályozni. A magyar csendőr parancsnoknak nem 
sikerült feloszlatnia a tömeget, s ezért tűzparancsot adott 
és a szlovák nemzetiségű csendőrök engedelmeskedtek. 
Tizenöt helyi lakos vesztette életét és sokan megsebe-
sültek. Ebben az esetben az állam kíméletlen beavat-
kozásáról volt szó.                                                                                                                                            

A két nép közötti ellenségeskedés és gyűlölet alfája 
és ómegája a Trianon-i békediktátumban és annak kö-
vetkezményeiben rejlik, amikor a nagyhatalmak semmi-
be vették a történelmi, az etnikai, de az önrendelkezés 
alapvető, demokratikus elveit.  Közel egymillió magyar 
– megkérdezésük nélkül – került az újonnan megalakult 
Csehszlovákia keretei közé. Mivel a szlovákok és a magya-
rok között etnikai határ korábban soha nem volt, Trianon 
után a két népet elválasztó határt etnikai határnak kellett 
volna képeznie. Felvetődött a népszavazás lehetősége is. 
André Tardieu francia miniszterelnök erre így reagált: 
„Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése, vagy 
a népszavazás között.” Bebizonyosodott, hogyha 1920-
ban, az etnikai határokat vették volna figyelembe, vagy 
lehetővé tették volna a népszavazást, akkor a trianoni 
békediktátum ma nem szerepelne „eredendő bűnként”, 
az ellentétek fő okaként, a két nép között. Mert Trianon a 
győzteseknek öröm, a veszteseknek tragédia. A két élet-
érzés gordiuszi csomóját kellene kettévágni, hogy a Kár-
pát-medence két testvérnépe végre egymásra találjon.                                                                                                                                       

A trianoni határok Magyarország és Szlovákia között 
a bécsi döntés (1938) következtében etnikai határokká 
alakultak. A Magyarországhoz visszakerült területek la-
kosainak nyolcvanhat százaléka magyarajkú volt, akik 
virágesővel fogadták a bevonuló magyar csapatokat, és 
ez mindent felülír. A bécsi döntés csupán átmeneti meg-
oldást jelentett a felvidéki magyarság számára.                                                                                                                           

A II. világháború után, a felvidéki magyarok újfent 
Csehszlovákiában találták magukat, hontalanokká, kol-
lektív bűnösökké válva ezeréves szülőföldjükön, ami a 
fajelmélet tényét és az emberiesség elleni bűntett kate-
góriáját is kimeríti. A felvidéki magyarság ártatlanul ke-
rült ebbe a helyzetbe. Egyetlen bűnük volt csupán, hogy 
magyarok voltak. A szlovákokat a magyarok részéről az 
ezeréves együttélés során soha nem érte olyan sérelem, 
mint a magyarokat, hiszen hontalanná és kollektív bű-
nössé váltak saját szülőföldjükön.                                                                                                                             

Bezárták iskoláikat, megvonták nyugdíjuk folyósí-
tását, elbocsátották a közalkalmazottakat, elkobozták 
házukat, földjüket. Nyilvánosan nem használhatták 
anyanyelvüket, deportálták és kitelepítették őket. S csak 
az maradhatott szülőföldjén, aki megtagadta őseit és 
szlováknak vallotta magát. A szlovák tankönyvekből 
hiányzik a felvidéki magyarság II. világháború utáni 
kálváriája. Így az azóta felnőtt nemzedékek jóformán 
semmit nem tudnak a magyarok jogfosztottságáról, 
meghurcolásáról, kirablásáról. A szlovákok többsége 
máig úgy hiszi, hogy az itt élő magyarság idegen test 
az országban, vagy megszálló erő, illetve az ezeréves 
elnyomás maradványa. Pedig ez a magyar nemzetrész 
soha nem lépte át a határt, hanem az lépte át őket, több 
esetben is. Miért kell ezt elhallgatni?                                                                                                                                  

A negyven éven át tartó kommunista diktatúra idején 
a proletár internacionalizmus szellemében jegelték a két 
nép között fennálló sérelmeket, hogy azok a diktatóri-
kus rendszer felszámolásával újra előtérbe kerüljenek.  
A diktatúra bukása után, de főleg az önálló Szlovákia 
megalakulását követően, a regnáló politikai hatalom 
a szlovák lakosság jelentős hányadát, különösen a fia-
talokat, mentálisan is „beprogramozta” előítéletekkel, 
magyarellenességgel (diszkrimináció, gyűlöletkeltés). 
Senki sem úgy születik, hogy gyűlöl egy másik népet, 
személyt annak származása, nemzetisége, vallása miatt. 
A gyermekkorban elsajátított hitek előítéleteket szülnek 
és így a fiatalok tudat alatt válnak annak a folyamatnak 
alanyaivá, melynek során a magyarellenesség légköré-
ben szocializálódnak. Ennek tragikus következménye-
ként a szlovákok többsége identitását csak a magyarok-
kal szemben képes meghatározni.     (folytatjuk)

Fóthy János

Szlovák–magyar sorsközösség

Bármennyire hihetetlenül hat is, így van ez, 
legalábbis Bad Ischlben, az ott lévő Kaiservillában. 
Aki kételkedik ebben, látogassa meg az egyébként 
a Traun és Ischl folyók között fekvő, ma is a Habs-
burgokra emlékeztető városkát Felső-Ausztriában. 
Vannak, akik úgy vélik, szokatlanul gyakran fe-
dezhetők fel Habsburg vonások a helybéli lakosok 
között, akiknek elődei valamelyik Habsburg fő-
herceg vagy egyenesen Ferenc József természetes 
gyermekeként jöhettek a világra.

A Lehár-villa és a Zauner cukrászda mellett 
Bad Ischl legnagyobb nevezetessége a császári 
vadászkastély. Látogatásakor közvetlen lehet 
szippantani a történelmi levegőt, ami különös 
hangulattal telítődik az egyes termeket bemu-
tató vezetéskor. A több mint kétezret kitevő va-
dászzsákmány között nagyon sok szarvasagancs 

Rudolf trónörökös „szlovák” kitüntetése
látható Magyarországról. A felszarvazásnak 
(baklövésnek) egészen meghökkentő bejelen-
tése hangzott el az idegenvezető, mosolygósan 
rokonszenves hölgy szájából, amikor Rudolf 
életnagyságú festményére hívta fel a figyelmet, 
kiemelve a főherceg szlovák kitüntetését. 

Ennek hallatán négyszemközt megsúgtam a 
hölgynek, hogy ez tévedés, hiszen Rudolf életé-
ben még nem létezett Szlovákia. Kissé zavartan 
beismerte, ez így van, de ügyelni kell a tilta-
kozókra. Még azon érvre sem volt ellenvetése, 
hogy a Szt. István-rend lenne az, amit egyéb-
iránt Mária Terézia alapított 1764-ben. 

Hogy lesz-e ennek foganatja, nem tudható, 
e sorok íróját azonban azóta is erősen foglal-
koztatja az eset.

Látogató Pannóniából

A június 21-i szerbiai parlamenti választáson a 
Vajdasági Magyar Szövetség történelmi sikert ért el. 
Majdnem három évtized után újra kilenc képviselõ-
je lesz a vajdasági magyar közösségnek a 250 fõs 
belgrádi törvényhozásban (28 évvel ezelõtt viszont 
csupán egyetlen magyar párt létezett a Vajdaság-
ban, az ún. történelmi VMDK – Vajdasági Magya-
rok Demokratikus Közössége –, a magyar nemzeti 
közösség lélekszáma pedig legalább százezerrel 
magasabb volt, mint jelenleg). Az elõzõ mandátum-
ban a legnagyobb vajdasági magyar pártot négy po-
litikus képviselte a szerb parlamentben, emellett 
négy államtitkár dolgozott a különbözõ miniszté-
riumokban. A vajdasági tartományi képviselõház-
ban az eddigi hat helyett tizenegy képviselõje lesz 
a VMSZ-nek. A megállapodás értelmében tovább-
ra is Pásztor István pártelnök tölti be a házelnöki 
pozíciót, harmadik mandátumban, a tartományi 
kormányban pedig szintén lesznek politikusai a 
magyar pártnak, titkári (tartományi miniszternek 
megfelelõ) pozícióban. 

A példaértékű siker – ami egyben válasz is Tri-
anonra – arra késztetett, hogy megkértük Pásztor 
Istvánt, a VMSZ elnökét, tájékoztasson mindarról, 
ami magyar szempontból jellemezte a szerbiai 
választásokat. (A beszélgetést l. a 7. oldalon.)

– Ez háromszintû, ún. általános választás volt, ami 
azért fontos, mert az elkövetkezõ négy évre orszá-
gos, tartományi (vajdasági), illetve önkormányzati 
szinten határozta meg az érdekérvényesítõ erõn-
ket – nyilatkozta a Bécsi Naplónak a választásokat 
értékelve PásZtor istváN. – Ez nem tipikus választási 
idõszak, és nem tipikus választás volt a koronavírus 
miatt, meg azért is, mert az ellenzéknek, a politikai 
élet szereplõinek egy része bojkottálta a választást. 
Komoly kihívás volt mozgósítani a vajdasági magyar 
szavazópolgárokat. A tét nagyon nagy volt, ezt úgy 
tudtuk megfogalmazni, hogy azt kell eldönteni, foly-
tatni szeretnénk-e azt a fajta nemzetpolitikai építke-
zést, amit az elmúlt években elkezdtünk vagy pedig 
nem, és ez nem a szerbeknek a döntése, hanem a 
vajdasági magyaroké. Arra buzdítottuk õket, hogy 
erre a politikai költõi kérdésre pozitív választ adja-
nak, ami azt jelenti, hogy menjenek el, szavazzanak, 
és támogassák a jelölteket, a listánkat és a progra-
munkat. Nagy számban tették ezt meg, nagyon széles 
legitimitást kaptunk. A  28 évvel ezelõtti eredményt 
sikerült megismételnünk. Én úgy minõsítettem, hogy 
ez történelmi választási eredmény, nemcsak a sza-
vazatok száma, a mandátumok miatt, hanem azért, 
mert sikerült a trendet megfordítanunk, hátralépés 
helyett erõteljes elõrelépés történt érdekérvényesí-
tés, összeszedettség, tekintélyépítés szempontjából, 
ami mindenféleképpen fontos nekünk az elkövetkezõ 
négy évben, bármi is fog lenni az európai színtéren. 
Az biztos, hogy nem lesz egyszerû idõ, és ebben a nem 
egyszerû idõ bármit is hoz magával, fontos az, hogy 
erõsek legyünk, az erõt pedig a legitimitás szintje 
biztosítja, és ez magas szintû legitimitás. Több mint 
megdupláztuk a parlamenti helyeket országos és tar-
tományi szinten egyaránt, illetve mintegy 80 száza-
lékkal növeltük meg az önkormányzati mandátumok 
számát. Vajdaság 40 önkormányzatában vagyunk je-

Történelmi magyar választási siker 
Szerbiában

len az összesen 45 vajdasági önkormányzatból. Ahol 
magyar emberek élnek, ott van magyar önkormány-
zati képviselõ, legalább egy.

– Ön minek tulajdonítja ezt a magas válasz-
tási részvételi arányt és a történelmi választási 
eredményt?

– Elsõsorban az eddigi munkának, valamint a 
tétnek, és annak, hogy a körülményeknek köszön-
hetõen is egyértelmûsíteni tudtuk, hogy mi cselek-
võképes politikai erõ vagyunk. A mögöttünk levõ 
hónapok azt bizonyították,  fontos, hogy legyen 
cselekvõképes politikai ereje a vajdasági magya-
roknak. Példaként említem, hogy a koronavírus-jár-
vány idején közbenjárásunkra sikerült biztosítani a 
szerb-magyar határátjárást az ingázó dolgozóknak, 
oktatási intézménybe felvételizõknek, önkéntese-
ink napi szinten viselték gondját az idõseknek. Ezen 
ügyek intézése azt bizonyította, hogy nem mindegy, 
van-e politikai erõ a közösség mögött vagy nincs. 
Szerintem ez valahol összeért, és ahogy mondani 
szokták, most a rosszban volt valami jó, mert moz-
gósította az embereket, és rávilágított a mögöttünk 
levõ, aránylag még emlékezetben levõ idõ a politika 
fontosságára. 

– Július közepén megkezdõdtek a kormányala-
kítási tárgyalások. Milyen pozícióból indult a Vaj-
dasági Magyar Szövetség az egyeztetésre, illetve 
milyen célkitûzésekkel, ambí c iókkal?

- Nagyon egyszerû pozícióból indult a VMSZ, egy-
részrõl nagyon erõs felhatalmazást kaptunk egy vi-
lágos elképzeléshez. Az elképzelés azért volt vilá-
gos, mert azon kevés listához, párthoz tartozunk, 
talán mi vagyunk az egyetlenek, akiknek most is 
volt megírt, publikált választási programja. Ehhez 
kértük a választók támogató bizalmát. Mindannyi-
unk számára örömteli meglepetést okozva nagyon 
sokan vettek részt a szavazáson, és nagyon erõtel-
jes felhatalmazást, ha úgy tetszik, kötelezettséget 
kaptunk, ami tovább egyszerûsítette a pozíciónkat. 
Egyszerûvé tette a pozíciónkat az a meggyõzõdé-
sünk is, hogy pozícióból és nem ellenzékbõl tudunk 
igazán érvényt szerezni annak a programnak, ami-
hez a megbízatást, illetve a legitimációt kértük. 
Másrészrõl pedig a Szerb Haladó Párttal az elmúlt 
hat évben olyan kapcsolatrendszerünk alakult ki, 
amelyik meggyõzõdésünk szerint jó a vajdasági 
magyaroknak, jó Szerbiának, és jó Magyarország 
és Szerbia kapcsolatának. Ebbõl a pozícióból tudunk 
építkezni, és ügyeket képviselni, elõmozdítani. Ezek 
azok az alapállásbeli elemek, amelyek egyszerûvé 
tették a történetünket. Annál is inkább volt ez egy-
szerû, mert az, akivel tárgyalnunk kellett, az nem 
elsõsorban a szerb köztársasági elnök, hanem a 
Szerb Haladó Párt elnöke, aki persze személyében 
ugyanaz, de két különbözõ funkció, érvrendszer és 
alapállás mindenféleképpen tapasztalható lenne, 
ha ezt különválasztanánk. Aleksandar Vučić, mint 
a Szerb Haladó Párt elnöke, hasonló elképzeléseket 
hordoz magában, úgyhogy ilyen szempontból ez a 
tárgyalás könnyûnek, az alapállás szempontjából 
aránylag egyszerûnek tûnhet. Nem volt egyszerû 
eljutni ebbe az alapállásba, de ez egy másik történet.

– Megállapodtak abban, hogy köztársasági szin-

ten államtitkári, tartományi szinten pedig titkári 
tisztségekben érdekeltek, illetve Ön lesz újra, har-
madik mandátumban a vajdasági képviselõház 
elnöke. Önkormányzati szinten is szeretnének a 
hatalomban részt venni. Mikor kezdõdnek, illet-
ve milyen szinten, kik között folynak a konkrét 
tárgyalások, hogy hol, melyik minisztériumban, 
melyik titkárságon, melyik önkormányzatban 
milyen formában?

– Ami az országos szintet illeti, szeretném elmon-
dani, hogy a köztársasági elnök reménykedve aján-
lotta fel, hogy az elkövetkezõ idõszakban miniszteri 
szinten vegyünk részt a kormányzás feladatainak 
az ellátásában. Nem lepte õt meg az, hogy mi ezzel 
kapcsolatban nemleges választ adtunk, de volt egy 
õszinte, reménykedõ felvetés ezzel kapcsolatban. 
Tehát ha most minisztert akartunk volna felállítani, 
akkor erre biztos, hogy meg lett volna a lehetõség.

– Miért nem kívánnak élni ezzel a lehetõséggel?
– Azért, mert ez a politizálásunkban, az ügyin-

tézésünkben másfajta prioritásrendszert, másfajta 
súlyelrendezést, súlypontot jelentene, és amikor az 
ember végiggondolja, hogy egy nagy feladatra kell-e 
összpontosítani a rendelkezésre álló erõknek a túl-
nyomó részét, vagy pedig sok egyéb kisebbnek, de 
egészében az egytõl sokkal nagyobb feladatra, akkor 
én ennek a másodiknak vagyok a híve. Azt gondolom, 
hogy közösségi érdekérvényesítés szempontjából ez 
a második az, ami nagyobb kihívás, felelõsség, vagá-
nyabb vállalás, fontosabb a közösség nagyobb része 
számára, mint az, hogy miniszteri pozícióban embert 
adjunk. Ezt mi most sem tartjuk olyan jellegû priori-
tásnak, hogy erõsebb legyen, mint az, amirõl itt az 
elõbb beszéltem. Az államtitkári helyek fontosak. 
Nem pontosítottuk a minisztériumok számát, mert 
ebben a pillanatban azt sem tudjuk, hogyan ala-
kul majd ki a minisztériumok struktúrája, mert ezt 

mindig az adott pillanatban törvénnyel szabályozza 
a parlament. Azt szeretnénk, ha azokban a minisz-
tériumokban államtitkáraink lehetnének, ahol ed-
dig voltak. Ezek kulcsfontosságúak, ez az oktatás, a 
mezõgazdaság, az infrastruktúra és az egészségügy. 
Az, amiben még gondolkodunk, az mindenfélekép-
pen a környezetvédelem, ha lesz ilyen minisztérium. 
Fontosnak tartanánk, hogy a pénzügyminisztérium-
ban most elõször államtitkárt tudjunk adni, illetve 
az igazságügyi minisztériumot is fontolgatjuk. Nem 
pontosítottuk az államtitkárok számát, nem ponto-
sítottuk a minisztériumokat sem. Úgy láttam, ezzel 
kapcsolatban nyitottság van. A magas mandátumszá-
mot és a partnerséget, illetve a korrektség kapcsán 
kialakult együttmûködést figyelembe véve nem tar-
tom kizártnak, hogy akár hét-nyolc államtitkárunk is 
lehet. Az országos szintû beszélgetést a Szerb Haladó 
Párt elnökével fogjuk folytatni, ami a tartományt és 
az önkormányzatokat illeti, azokat az általa kijelölt 
személyekkel. 

– Hogyan látja ebben a pillanatban, hol lehet-
nek polgármestereik?

– Ez egyszerû helyzet: ott, ahol nekünk többsé-
günk van a mandátumok számát figyelembe véve. 
Ez nem azt jelenti, hogy nem lehetne esetleg más-
fajta politikai megállapodást kötni, hogy ott is le-
gyen polgármesterünk például, ahol kevesebb a 
mandátumunk, de ez egy elég komoly kitettséget 
és problémát hordozhat magában. Nem tartom ra-
cionálisnak. Nem beszélgettünk ezekrõl a dolgokról 
konkrétumok vonatkozásában. 80 százalékkal sike-
rült megnövelni az önkormányzati mandátumok 
számát, azt gondolom, hogy ez komolyabb befolyást 
jelent az önkormányzatok mûködése szempontjá-
ból, még akkor is, ha az adott önkormányzatban 
nem lesz nekünk polgármesterünk.

Fehér márta

Július 17-én Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa el-
fogadta a 3650. számú, A járások létrehozá-
sáról és likvidálásáról (Постановa № 3650 
«Про утворення та ліквідацію районів») 
szóló rendeletet, melyet az ukrán parlamen-
ti képviselők közül 238-an szavaztak meg. A 
határozat szerint Kárpátalján a jelenlegi ti-
zenhárom helyett hat járás jön létre, köztük a 
térség magyarságának döntő részét tömörítő 
Beregszászi járás.  

A jogszabály értelmében, az országban 490 
eddig létező közigazgatási egység szűnik meg, 
melyek helyére 136 új járást fognak kialakíta-
ni. Az ukrán kormány decentralizációs portálja 
szerint a járások határa a hozzájuk tartozó kis-
térségi – községi, nagyközségi és városi – társu-
lások (hromadák) külső határával lesz azonos. 

Mint arról Barta József, a Kárpátaljai Megyei 
Tanács első elnökhelyettese, a KMKSZ alelnöke 
is egyik Facebook megosztásában beszámolt, 
a rendelet életbelépésével Kárpátalján végül 
hat járás jön majd létre: az Ungvári, Munkácsi, 
Huszti, Beregszászi, Técsői és a Rahói, ezen túl 
pedig a megyében 64 egyesült területi közösség, 
azaz OTH megalapítását helyezték kilátásba. A 
Beregszászi járás ily módon előreláthatóan tíz 
OTH-ból áll majd, ebből négy a jelenlegi Nagy-
szőlősi járásból, az új adminisztratív egység 
központja pedig Beregszász lesz. 

A decentralizációs reform jegyében törté-
nő előzetes adminisztratív tervezetek tükré-
ben eredetileg csak 4 járás megalapításáról volt 
szó, mégpedig az Ungvári, Munkácsi, Huszti 
és Técsői járásokról. Mindez olyan osztással 
történt volna, hogy többek között a kárpátal-
jai nemzeti kisebbségek – így a helyi magyarok 
is – elvegyültek volna az ukrán lakossággal, az 
ebből adódó minden következménnyel együtt. 
Viszont az, hogy elismerték a Beregszászi járás 
létjogosultságát, a helyi magyar képviselők ko-
moly fáradozásait tükrözi és határozottan egy-
fajta sikerként könyvelhető el.

Ugyancsak jó jel az utóbbi években könnyű-
nek aligha mondható magyar–ukrán kapcso-
latok rendezésére, hogy hét év kihagyás után 
június 25-én Kijevben ismét összeült a magyar–
ukrán gazdasági együttműködéssel foglalkozó 
kormányközi vegyes bizottság, amelynek mun-
kájában részt vett Szijjártó Péter magyar kül-
gazdasági és külügyminiszter, valamint Dmitro 
Kuleba ukrán külügyminiszter is.  Mint később 
kiderült, a megbeszélés több volt szokványos 
bizottsági ülésnél, mivel mindkét külügyér az 
alkalmat kihasználva számos fájó és vitás kér-
désről tárgyalhatott. 

Dmitro Kuleba arról nyilatkozott, hogy a 
miniszteri találkozó egyik célja Orbán Viktor 
magyar miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij 

ukrán elnök csúcstalálkozójának előkészítése. 
Azt is kifejtette, hogy Kijev abban érdekelt, hogy 
a csúcstalálkozóra júliusban sor kerüljön, és a 
megbeszélés tartalmi legyen a két ország veze-
tői között. Az ukrán tárcavezető meglátása sze-
rint a megbeszélésen aláírt jegyzőkönyv lesz az 
egyik alapja annak a memorandumnak, amelyet 
a várhatóan július végére tervezett csúcstalálko-
zón a két vezető ellát majd kézjegyével. 

Az ukrán külügyér megjegyezte az Ukrajinsz-
ka Pravdának, a Zelenszkij–Orbán találkozó új 
fejezetet nyithat az ukrán–magyar kapcsolatok-
ban. A júniusi párbeszéd keretében a két fél ab-
ban állapodott meg, hogy az oktatási és a ki-
sebbségi vegyes bizottság összeülése kell, hogy 
megelőzze a magyar–ukrán csúcstalálkozót. Az 
utóbbira július 14-én már sor is került. Dmitro 
Kuleba nyilatkozata szerint az oktatási vegyes 
bizottság is hamarosan összeül. Reméljük, hogy 
sikerül közelebb jutni azoknak a kérdéseknek a 
megoldásához, amelyek a vitákat okozzák a két 
ország között. Arra a kérdésre, hogy születhet-e 
megállapodás a felek között az oktatás kérdésé-
ben még Zelenszkij és Orbán találkozója előtt, 
Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyet-
tes az ukrán Interfax-Ukrajina hírügynökség-
nek adott interjújában azt valószínűsítette, hogy 
sikerül haladást elérni, igaz, azt is leszögezte, 
hogy „számunkra az oktatásról és az állam-

nyelvről elfogadott törvények továbbra is vörös 
vonalak maradnak”.

Tekintettel a járványhelyzetre és az abból adó-
dó korlátozásokra – többek közt a határátkelőkön 
–, a kijevi találkozó után a sajtó érthető módon 
elsősorban Szijjártó Péternek arra a bejelentésé-
re összpontosított, mely szerint legkésőbb júni-
us 29-én hétfőn valamennyi ukrán–magyar ha-
tárátkelő megnyílik. Azóta ez szerencsére meg 
is történt, ugyanakkor az Ukrajnában jegyzett 
megbetegedések növekedése miatt sajnos a ha-
táron már rosszabbodott a helyzet. Nyilvánva-
ló, hogy hasonló esetekben ilyen változtatások és 
korlátozások bevezetése helyes és egyben szüksé-
ges is. Viszont az is tény, hogy az Ukrajnát a vörös 
(súlyos fertőzöttségű) kategóriájú országok közé 
soroló, július 15-től életbe lépő kormányrendelet 
nagymértékben megnehezítette az Ukrajnából 
Magyarországra történő beutazást és gyakorlati-
lag ellehetetlenítette a kapcsolattartást a határ két 
oldalán élő magyarok között. Pont emiatt július 
20-án Brenzovics László, a KMKSZ elnöke ismét 
levélben fordult a magyar külügyi tárca vezetőjé-
hez a határátkelés könnyítése ügyében, felvetve 
azt, hogy például a forrásországon belüli régiók 
besorolásának differenciálásával kezelni lehetne 
a fennálló helyzetet. Remélhetőleg sikerül majd 
megoldást találni.

Paládi Renáta

Adminisztratív változások Ukrajnában
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Értetlenül tekintget maga körül a romániai ma-
gyarság 2020 első felének történései után – az elmúlt 
hónapok kirohanásai után most épp egy biztatóbb fej-
leményt követően. Románia  nemzetvédelmi stratégi-
ája július első napjaiban ugyanis már nem tartja koc-
kázati tényezőnek az etnikai kisebbségeket, hanem 
erőforrásként. A fejlemény mindenképpen a norma-
litás irányába való előrelépésként tekinthető, de nem 
több annál. A dokumentumnak az alkotmány betűjére 
és szellemére való állandó hivatkozása ugyanis azt a 
nézetet látszik erősíteni, miszerint a jelenlegi állapot 
semmiféle változtatást nem igényel. Az alaptörvény 
első, Románia egységes nemzetállam jellegét kinyi-
latkoztató paragrafusa tételesen szerepel is a straté-
giában, de összességében is a jelenlegi alkotmányos 
keretek között kezeli a kisebbségek ügyét.

Egy stratégia természetesen annyit ér, amennyire 
figyelembe veszik az abban megfogalmazottakat. Bár 
nem törvényértékű dokumentumról beszélünk, az 
irányelvek alkalmasak arra, hogy hivatkozási alap-
ként szolgáljanak későbbi jogszabály-módosítások 
esetére. Például az a tétel, miszerint fel kell számolni 
az ország régiói közötti gazdasági fejlődési egyenlőt-
lenségeket. Ezzel szemben Románia nemzetvédelmi 
stratégiája semmiféle, a megfogalmazott elvek életbe 
léptetését lehetővé tevő törvénymódosítás-javasla-
tokat szerepeltető kiegészítő elemet nem tartalmaz. 
Újabb kiindulási pontot jelenthet viszont a jogérvé-
nyesítés tekintetében, egy olyan úton, amelyen sok 
nulla kilométerkő jelzi már az újrakezdések számát.

A bukaresti magyarellenes versengés kétségtele-
nül csillapodott az utóbbi időben. De csak miután a 
június 4-ét a „trianoni szerződés napjává” nyilvání-
tó törvény bizonyította: új román nemzetstratégiai 
kezdeményezés előjeleivel van dolgunk, amelyben 
a provokáció bármikor bevethető „gyors mozgású 
hadtestnek” számít. A Trianon-nap romániai hivata-
losítása nem számít teljesen előzmény nélküli lépés-
nek. Csak le kellett csapódnia, hogy a nemzeti ünnep 
rangjára emelt, Erdély elcsatolását úgynevezett né-
pakarati szinten megvalósító 2018. december elsejei 
aktus immár csak felületi szinten képes borzolni a 
hangulatot. A romániai magyarság megtanulta túlélni 
a december elsejék bántó harsányságát, amelyben a 
gyulafehérvári esemény össznépi ünneplését célzó 
igény olyan, mint egy halottas menet tagjait arra ka-
pacitálni, hogy csatlakozzanak az arra hórázó keresz-
telői vigassághoz. A Trianon-nap törvénybe iktatása 
ugyanazon „buli” technováltozata. Hogy dübörgése 
mennyire lesz bántó, csak jövő évtől derülhet ki, a 

Vihar utáni csend Romániában
koronavírus-járvány nyomán hozott gyülekezési kor-
látozások és a szoros határidő idén nem tette lehetővé 
az alkalom megfelelő dimenzionálását. Ugyanakkor 
olyan esemény minél szélesebb körű tudatosítása a 
cél, amelynek a román köztudatban és közbeszédben 
jószerint semmiféle nyoma nincs. A román történe-
lemszemlélet ugyanis az Erdély bekebelezését jelentő 
nagy egyesülést 1918. december elsejétől datálja, az 
átcsatolás jogi aktusának tudatosítása pedig idő- és 
munkaigényes műveletnek ígérkezik. 

„Egy erős, magabiztos, bűntudat nélküli többség 
soha nem fitogtatja hatalmát, nem hoz létre szándéko-
san olyan helyzeteket, amelyben a másik megalázott-
nak érzi magát, ahol őt kigúnyolják, megbélyegzik, 
ahogyan tették azt önök az elmúlt három hétben.” A 
megfogalmazás Kelemen Hunortól, az RMDSZ elnö-
kétől származik, és a törvénytervezet megszavazása 
előtti parlamenti vitában hangzott el. De elhangozha-
tott volna az is, mennyire áramütésszerű, zsibbasztó 
érzés volt a maga hihetetlenségében Klaus Iohannis 
államelnök sokat emlegetett megnyilvánulása, amely 
az idei verbális és törvényalkotói lincselésfolyamat 
eredeténél áll. Az a már-már istenkáromlásként ható 
gyakorlat, amelyhez az az ember folyamodik, aki az 
anyanyelvén nem venne a szájára csúnya szavakat, de 
a más nyelvén való káromkodásban már semmiféle 
kifogást nem lát. Az ügy ezerszer körbecsodálkozott 
pikantériája, hogy mindezt egy szász származású 
ember tette, akinek elméletileg fokozottan éreznie 
kellene az anyanyelv használatának szentségét egy 
többségi nyelv nehezen ellensúlyozható sodrásában. 
De Iohannis szász identitása már régen nem több ca-
fatokban lógó kabátnál, amelyet szívesen levetne, de 
hát minden politikai ereje abban rejlik, akár Sámson-
nak a hajában.

Jó lenne némi magyarázatot találni abban, hogy az 
„eredendő bűn” politikai értelemben immár semmit 
sem kockáztató viselője pártja, a liberálisok jelenét 
igyekszik minél sűrűbb ködbe burkolni. Mert ha a 
vírushelyzet katonai rendeletek révén való kezelése 
még nem is igényel különösebb magyarázatot, a min-
dennapok reménybeli visszatérése utáni állapotfel-
mérés azonban már annál inkább. Ebbe a jövőképbe 
pedig valamivel könnyebb lenne beilleszteni a román 
politikum magyarellenes mélyrepülését. Ami viszont 
tényként kezelhető: immár Magyarországon és Romá-
niában is hivatalos emléknapnak számít a trianoni bé-
kediktátum – minden más országban békeszerződés – 
aláírásának évfordulója. Mégis, mekkora különbség… 

CsiNta samu

Friedrich Halm, aki Krakkóban született, de 
Bécsben élt, nagyon tehetséges és családszerető 
volt. Eredeti nevén Eligius Franz Joseph Fre-
iherr von Münch-Bellinghausen (1806–1871), 
20 éves korában egy diákházasságba vetette 
bele magát. Ugyanakkor könnyedén haladt 
felfelé karrierjében egy meredek köztisztvi-
selői létrán. Már 34 évesen kormánytanácsos 
lett, 1845-ben pedig udvari-tanácsos címmel 
átvette az első kurátori posztot a k & k. Udvari 
Könyvtárban, ahová még Grillparzer is siker-
telenül pályázott. Jelentős reformokat hajtott 
itt végre. 1866-ban titkostanácsos lett és ex-
cellenciás címet kapott, 1867-ben az Udvari 
Könyvtár prefektusává lett és átvette a Udvar 
gyűjteményének felügyeletét, 1867 és 1870 kö-
zött pedig a két Udvari Színház főigazgatója 
lett. Hosszú ideig titokban tartotta irodalmi 
ambícióit, 1835-ben lépett nyilvánosságra Fri-
edrich Halm álnév alatt, és főként drámaíró-
ként tevékenykedett. 

A kudarcot vallott magyar szabadságharc 
után 1854-ben írt komor hangvételű Mar-
zipan-Lise című regényében írta le a lelkét 
nyomasztó véleményét Magyarországról és a 
magyarokról.

Mivel Halm egész életén át a súlyos egész-
ségi problémákkal küzdő neuraszténiás nejé-
hez kötődött, szinte soha nem utazott és saját 
mentális állapota miatt visszavonultan élt, így 
nem volt közvetlen személyes  tapasztalata 
Magyarországról. A Bécsben élő magyar-né-
metek közül csak Nikolaus Lenaut ismerte, 
aki értékelte visszafogott magatartását. Ezért 
kellett Halmnak utalni novellájában az akkor 
jól ismert, pozitív magyar sztereotípiákra, mint 
például a jól ismert magyar vendégszeretet-
re, lojalitásra, vallásosságra,  erkölcsösségre, 
az egyszerűségre, szerénységre, naivitásra és 
temperamentumra, de láthatjuk, hogy a bi-
edermeieri idill ábrázolása számos törésvo-
nallal tarkított. 

Késő biedermeier horror története komoly fi-

MarGarete WaGner

Friedrich Halm elképzelései Magyarországról és lakosairól
gyelmet érdemel, különösen azért, mert művé-
szileg nagyon igényes regény formájába öntötte. 

Kleist szigorú ok-okozati láncain okulva, egy 
történelmi gyilkossági esetre alapozva elemzi 
Halm a sötét bűntény logikai megoldását. A tör-
ténet kiindulópontja, egy öreg uzsorásnő megy-
gyilkolása, csak később kerül beillesztésre egy 
köztes fejezetben. Amikor a boszorkányszerű 
öreg Marcipán-Lisenek, az áldozat szelleme 
álmában megjelenik, a tényszerűen elmondott 
ok-okozati szerkezet a kérdéses helyen elsik-
kad. Ez valóság, vagy racionálisan magyaráz-
ható a kórosan izgatott magyar lány, Czenczi, 
szorongó elméjének szüleményével, a súlyos 
betegség kitörése előtt? Ez a kettős megvilágítás 
művészete, amit Halm itt a végsőkig kihegyez.

Mert szakadék húzódik a stájerországi vá-
roska Bruck an der Mur tisztességes polgári 
társadalmán, amely képmutató viselkedésével 
éppen csak elrejti kapitalista magatartását. Itt 
egy olyan nagy tehetségű és ambiciózus em-
bernek, mint Anton Lenhart, lehetetlen saját 
erőből az előrehaladás. Tehát módszert kell 
választania a képmutatás, a csibészség, az örö-
kösödési csalástól, a házassági szédelgésen át a 
gyilkosságig anélkül, hogy végső soron tetteit 
sikert koronázná. Miközben egy olyan gyűlölt, 
vérszívó pióca, mint az öreg Marcipán-Lise 
vagyonának köszönhetően halála után annak 
a társaságnak jótevőjévé emelkedik, melynek 
alapjait élete során aláásta. 

De Halm,  éket ver főszereplőinek lelkén is, 
akik nem csupán jók vagy csak rosszak, de cse-
lekedeteik egyetlen lépésében sem szabadok, 
és cselekedeteik miatt felelősségre vonhatók. 
Így Anton, a Marcipán-Lise gyilkosa, a hamis 
Ferencz név alatt, mint a gonosz megszemélye-
sítője az Éden kertben, behatol a veszprémi jól 
felszerelt magyar kereskedőházba, de végül 
csak azokat tudja elcsábítani, akiknek nincs 
már lelki egyensúlyuk. 

Először a józan, patriarchális kereskedőt és 
barátságos családfőt Horváthot, aki Ferenczet 

munkásként szemérmetlenül kihasználja, és 
szeretett lányát Czenczit minden szeretete mel-
lett akarattalanul engedelmeskedő gyermek-
ké alacsonyítja, akit így végzetes titkolózás-
ba hajt. Utána Ferencz beférkőzik a ház többi 
asszonyának kegyeibe is, és végül a „nagyon 
egyszerű” Czencziébe is, aki őt eleinte ösztö-
nösen elutasította. Aki „aktív és tüzes lelke” 
ellenére, „akarata nagy elhatározásával, sze-
lemének ritka önállóságával”, valamint min-
den „kényszer és önkényesség” ellenére az, 
aki zárdabeli neveltetése és apja védőszárnyai 
alatt teljesen fejletlen maradt, és tehetetlenül 
ingadozik a gyermeki kötelesség és az önren-
delkezés joga között. Halmnak úgy tűnik, hogy 
az eredeti bűn az egyén önelidegenedésében 
rejlik, ha valaki annyira nem bízik  természe-
tes ösztöneiben, hogy már nem tud ellenállni 
a rothadó társadalom csábításainak. Csak a ta-
nulatlan kalauz Antal áll ellent  Ferencz feléje 
irányuló hízelgéseivel szemben. Kétségtelenül 
fenntartja antipátiáját, de maga annyira mély 
dilemmában van, a munkáltatójával szembe-
ni személyes hűség és engedelmesség között, 
hogy ő sem tud szembe szegülni a gonosszal. 

Halm világát nem népesítik be olyan hősök, 
akik türelmetlenül harcolnak a kedvezőtlen 
körülmények ellen, amelyeket meg kell javí-
tani vagy változtatni. 

Az ő világában, melyben a kapitalizmus 
uralkodik, csak alattvalók vannak, akár tet-
tesek, akár áldozatok, akik megpróbálnak al-
kalmazkodni a jobbá válás minden reménye 
nélkül. Így marad aztán nyitott a regény vége 
is. Akkor is, ha a gyilkos elnyeri jogos bünte-
tését és Czenczi azzal vigasztalja magát, hogy 
„Isten haragjának ellenállni nem tudó eszköz 
volt és visszatér a zárdába, természetesen nem 
az ő egész vagyona nélkül” - mint azt a mesélő 
pontosan felsorolja. Mert végül nemcsak Isten 
akarata győz, hanem mindenek felett a mam-
mon, melynek nyilvánvalóan nem szabnak 
határt a zárda falai sem, egy alapjában véve 

megváltatlanul maradt világban.
A népnek ártó öreg uzsorásnő mint motívum 

megtalálható – bár tizenkét évvel később – Fjo-
dor Mihajlovics Dosztojevszkij , Bűn és bűn-
hődés című regényében, melyet Alekszandr 
Szergejevics Puskin 1834-ben megjelent műve 
„A pikk dáma” ihletett.

A fantázia és a realitás művészi összefonása 
terén Halm regényével egyértelmű közösséget 
mutat. Mint Puskinnál, úgy Halmnál is a két 
boszorkányszerű kofa  kísértetiesen  kétértel-
mű jelenség, a hanyatló, de magát túlélő kor 
szimbolikus alakja. A feltörekvő kapitalizmus 
kijózanító leleplezésében egy új réteget mutat 
be, a kíméletlen pénzéhségtől hajtott polgár-
ságot. Halm drámáiban újra és újra kerülgeti a 
naiv eredetiség és a romlott civilizáció közötti 
összeütközést, ahogy azok megfoghatatlan mó-
don egymást meghatározzák és segítik. Ez az 
ellentmondás korai drámáiban még szeretetben 
egymásba olvad, de későbbi műveiben a szaka-
dék áthidalása már pesszimizmussal áthatott.

Forította: Fetes Kata

A román–magyar viszony alakulásával kap-
csolatosan leírták már a címbe emelt állítást 
– de ennél kifejezőbb címet aligha találunk a 
Magyarország és Románia, illetve a Románián 
belüli román-magyar viszony alakulásának ér-
zékeltetésére. 

A két ország és a két romániai etnikai közösség 
viszonylatában fel kell tenni a kérdést: a politika 
valóban nyerni szeretne? Nyertes játék az volna, 
amely a jelenlegi feszültséget végérvényesen fel-
oldaná. A politika kifejezés pedig ez esetben nem 
személyeket jelöl, hanem rövid, illetve hosszú 
távú politikai érdeket. Vannak (egykori) politi-
kusok, akik azt vélelmezik, hogy a nevezett vi-
szony a 2000-es években a mainál jobb volt, ha a 
politikai díszletek, a közös szereplések szintjén 
maradunk. 

Ki és miként szeretne nyerni a román-magyar 
reláció vonatkozásában? Aki kivetíti és általáno-
san létezőnek tételezi a nyerési vágyat, nagyvo-
nalúan eltekint egy sor kérdéstől. Pedig a felek 
közötti viszony alapkérdéseire választ kell adni. 
Alapvető, hogy ki mit szeretne elérni, mit tekin-
tenek egyik meg a másik oldalon nyerő, vagyis 
megnyugtató helyzetnek? Román oldalon egyik-
re sem mutatkozik hajlandóság. Létezik román 
oldalon igazi érdek a viszony hosszú távú, meg-
nyugtató rendezésére? Ameddig a román-magyar 
viszonynak olyan belpolitikai töltete van, amilyet 
ma érzékelünk, az igazi megbékélésnek nincs re-
alitása, hiszen az etnikai viszonyok porondjáról 
bármikor kiemelhető egy szinte holtbiztosan mű-
ködő választási fegyver. Mert az etnikai kártya 
ma is üt. Államfői szinten is előveszik, ha poli-
tikai riválist (és vele együtt magyar közösséget) 
kívánnak bántani.

Mi volna jó a románságnak? A nyíltan nacio-
nalisták, beleértve az egykori kommunista veze-
tőket is, a soknemzetiségű állam felszámolását, 
az egynyelvű Romániát tekintették politikai cél-
nak, s utalni kell olyan meghatározó jelentőségű 
államférfiakra, mint I. C. Brătianu többrendbeli 
miniszterelnök, az országegyesítés egyik fősze-
replője. A nagy lélekszámú nemzeti kisebbségeket 
– németek, zsidók – a diktatúra idején felszámol-
ták, maradtak a magyarok. Illetve, egyre inkább 
számolni kell a romákkal – bár erre most nem 
térhetünk ki. A román politikában a magyarok 
zavaró tényezőként vannak jelen. Az erdélyi váro-

A VeSZTeS–VeSZTeS JÁTÉK
sokban – még a toleránsnak mondott Temesváron 
is – sorra megjelenő hatalmas román országzász-
lók központi téren történő felállítása elsősorban 
a magyaroknak és a magyarokkal kapcsolatosan 
hordoz üzenetet. El nem hangzó, vélt kérdésre 
adott szimbolikus válasz: Erdély Románia része, 
Erdély a románoké. 

A jeles erdélyi román történész, Sorin Mitu fo-
galmazta meg 2014-ben a Sinteza c. lapban, hogy 
a román költő és politikus, Corneliu Vadim Tudor 
egy 1985-ös versének magyarság-képét sok rendes 
román polgár, alighanem a románok többsége el-
fogadja. A diktátort kiszolgáló Vadim Tudor sovi-
nizmusa közismert, 1990 után politikusként meg-
bukott, de ha a magyarok ellen szól, akkor mégis 
elfogadott?! Mitu sorra vesz néhány, a politikai 
megbékélést szinte lehetetlenné tevő tényezőt, 
így az eltérő kánonban értelmezett történelmet, a 
romániai folyamatok kiemelését az európai kont-
extusból, amikor a más népeknél működő etnikai 
helyzetrendezéseket irrelevánsként félresöprik. A 
belpolitikában könnyű ellenségképpel operálni, 
felépíteni barbár magyarságképet a jóságos, bé-
ketűrő, vendégszerető románok ellentétét. Mitu 
korrekt módon jegyzi meg, a magyarok románság-
képe közel sem ennyire negatív, és fontos látni, 
hogy az erdélyi románok és magyarok sok közös 
értéket vallanak. A megbékélést Mitu szeretné, 
nem mond ítéletet, a véleménye ott bujkál egy 
idézett közmondásban: Isten mentsen meg a rossz-
indulatú magyartól és a buta romántól. Ebben az 
erdélyi román mondásban rejtett értékítélet van: 
a magyar, ha rossz, ilyenné teszik céljai, a román 
lehet a sors áldozata is. 

a MaGyar Fél, leGyen erDélyi vaGy anyaorszáGi, 
tudva tudja, hogy a viszony rendezésére szóba 
sem jöhetnek olyan (ál)megoldások, amelyeket 
egyes román vezetők (határmódosítás, revízió) 
vádként felemlegetnek. A magyar oldal a ma-
gyar közösségek szülőföldjükön való megmara-
dását tekinti célnak, tehát komoly, konstruktív 
párbeszédre törekszik. A román fél nem tárgyal, 
megkerüli a fontos kérdéseket, illetve eleve lesöp-
ri a tárgyalás napirendjéről azt, amiről európai 
példák alapján komolyan beszélni kellene. Süke-
tek párbeszéde ez: az egyik fél Európát emleget, 
a másik történelmi sérelmeket idéz fel. Az egyik 
törvényjavaslatot dolgoz ki, létező autonómiák 
megoldásait veszi alapul, a másik oldal elemzés 

A február végi parlamenti választások után 
megalakult koalíciós kormányt két nagyobb 
jobboldali párt, az Igor Matovič miniszterel-
nök vezette  Egyszerű Emberek és Független 
Személyiségek (szlovák rövidítése: OLaNO), és 
a mostani házelnök Boris Kollár vezette Család 
vagyunk (Sme rodina) párt, valamint két kisebb 
liberális párt, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) 
és az Emberekért (Za ľudí) párt alkotja. 

MinDössze száz naPJa iGazGatJa szlováKiát a fenti 
koalíció, de e rövid időszak alatt is számos várat-
lan esemény zajlott, amelyeket nemcsak a rend-
kívüli járvány helyzet, hanem a miniszterelnök, 
mondjuk úgy, nem konvencionális viselkedése és 
ügyei idéztek elő.  Szokatlan viselkedésének jele, 
hogy a csapatában nem alkalmaz sajtószóvivőt. 
Szinte napi rendszerességgel maga áll ki az újság-
írók elé, ahol gyakran furcsákat mond.  

a MiniszterelnöK szoKatlan viselKeDési stílusába, 
és váratlan húzásainak sorába illik az a gesztus 
is, amellyel a Trianon évforduló alkalmából meg-
hívott 100 szlovákiai magyart a pozsonyi várba, 
baráti összejövetelre (június 2.). A meghívott ven-
dégek között voltak a szlovákiai magyar pártok, az 
oktatási intézmények, az egyházak, a kulturális 
szervezetek és a média képviselői. A vár lovagter-
mében rendezett találkozón, szlovák részről részt 
vett a kormány számos tagja is. A miniszterelnök 
beszédében többek között hangsúlyozta, hogy az 
összejövetel célja nem a történelmi sérelmek föl-
hánytorgatása, hanem az, hogy megtaláljuk a közös 
víziót és válaszokat azokra a kérdésekre, amelyek 
a szlovákiai magyarokat foglalkoztatják. Ennek a 
gondolatnak a jegyében született meg a találkozó 
mottója is: „A múltat nem mi írtuk, de a jövő a mi 
kezünkben van.” Igor Matovič szinte történelminek 
nevezhető gesztusát, a szlovákiai magyarok szim-
pátiával fogadták. Sokan a folytatásban bíztak, és 
várták a magyarok jogainak valós rendezését. A 
remények azonban gyorsan elszálltak és illúzi-
ókká váltak. Közvetlenül a találkozót követően 
ugyanis a Magyar Közösség Pártjának (MKP) tíz 
vezető pozícióban lévő tagja, beleértve az ideig-
lenes ügyvivő testületet is, váratlanul, előre nem 
egyeztetve, Memorandumot adott át Igor Matovič-
nak, amelyben felsorolták a szlovákiai magyarok 

SZLOVÁKIAI (MAGyAR) VÁLTOZÁSOK
nemzetiségi jogainak rendezésére irányuló elvá-
rásait. Ezt a szöveget, magyar és szlovák nyelven, 
egyúttal kitették az MKP honlapjára is, olvasható 
a www.mkp.sk portálon. Ezt követően, a szlovák 
politikai paletta valamennyi színezete, unisono 
felháborodásának adott hangot, elutasította a be-
adványt és bírálta a miniszterelnököt. Mondani 
sem kell, hogy a megszólalások többsége erős ma-
gyarellenességgel íródott. Érzékelve a széleskörű 
felháborodást, Matovič első felindultságában  úgy 
reagált, hogy a várbeli találkozóval neki pusztán az 
volt a célja, hogy megmutassa,”egyenrangú állam-
polgárnak tartja a magyarokat. Ezért is sajnálom, 
hogy az MKP visszaélt a részvétellel. Az ember segítő 
kezet nyújt, és szinte leköpik.”  Erre reagálva Őry 
Péter, az MKP ügyvezető elnöke, a Memorandum 
átadója, azt nyilatkozta, nem gondolja, hogy visz-
szaéltek volna a helyzettel. „Ha nem fogalmazzuk 
meg a problémáinkat, akkor nem lesz, aki orvo-
solja.”  Majd hozzátette, hogy ők csak a magyarok  
eddig ismert elvárásait szedték össze. Rövid idő 
elteltével, Matovič mintha megbánta volna előző 
nyilatkozatát, a maga sajátos módján bocsánatot 
kért a magyaroktól.

a MeMoranDuM átaDása a szlovákiai magyar 
közélet szereplőit is megosztotta. A legtöbben 
bírálták átadásának rossz időzítését a következ-
ményei, elsősorban az újra nyíltan fellángolt ma-
gyarellenesség miatt. Voltak azonban; akik úgy 
vélték, hogy a történelmi évforduló, és a külön-
leges találkozási lehetőség, megfelelő ünnepélyes 
keretet nyújthat egy szintén történelminek szánt 
dokumentum átadására. De mint láttuk a szlo-
vák fél nem érzékelte ezt a történelmi helyzetet. 
Ebből az a tapasztalat vonható le, hogy a szlovák 
társadalomban, az utóbbi néhány évben ugyan 
alábbhagyott a nyílt magyarellenesség, de most 
is meggyőződhettünk róla, hogy a legkisebb ma-
gyar rezdülésre újra és újra a felszínre tör. Ebből 
a nézőpontból talán nem is olyan tragédia, hogy 
megtörtént, ami megtörtént. Legalább a szlovákiai 
magyar politikai szereplők megtanulhatták, hogy 
ünnepélyes gesztusokat és általános ígéreteket 
meg kell hallgatni, de a helyükön kell kezelni 
őket. Nem szabad mindjárt túlzott reményeket 
táplálni, még akkor sem, ha Szlovákiában ezt a 

A Covid-19 okozta veszélyhelyzet megszű-
nése után ismét útjára indult a Katolikus Ka-
ritász szervezésében az Orvosmisszió.  2018 
áprilisát és 2019 májusát követően, az idén 
július 4-én harmadik alkalommal érkezett 
Muzslyára az orvosok, medikusok csoport-
ja. Így az után követésre is lehetőség van, 
hiszen a családok már nem először vesznek 
részt különféle vizsgálatokon, sőt kifejezetten 
számítanak rá szülők és nevelők egyaránt. 

Az orvosok elsősorban megelőző vizsgá-
latokat végeznek. A gyerekeknél szemészeti, 
fogászati, mozgásszervi betegségek kiszűrése 
a cél. A felnőttek esetében pedig a vércukor-
szint- és vérnyomásmérés, az EKG vizsgálat 
elvégzése mellett nőgyógyászi vizsgálattal 
is bővült tevékenységük. Az orvosi szűré-
sek alkalmával a misszió nőgyógyászati és 

gyermek-nőgyógyászati tanácsadást is tart. 
Tavaly óta végeznek nőgyógyászati rákszű-
rést is.  Alkalmanként bőrgyógyász szakorvos 
is segíti a megelőzésért folyó tevékenységet. 
Ezeken kívül tartanak ismeretterjesztő előa-
dásokat egészségmegőrzés, függőség-preven-
ció témakörökben.

A helyiek különösen nagyra értékelik az 
Orvosmisszió látogatását, mert itt sorban ál-
lás nélkül végeznek el a szakorvosok több 
fajta vizsgálatot, melyekre a helyieknek nehe-
zen, vagy egyáltalán nem lenne lehetőségük.

Az Orvosmisszió konduktora, Vojcek 
László professzor segítségével elkezdődött 
a fogyatékossággal élő gyermekek segítése. 
A gyermekek és a felnőttek szűrése mellett 
feladatuk a gyermeket váró kismamák segí-
tése és a csecsemőkorú gyermeküket nevelő 
édesanyák támogatása is. 

A Misszió létszáma a kezdeti 8-ról 2020 
tavaszára 72 főre emelkedett. Közülük 31-en 
szakorvosok, rezidensek, míg 16-an a Me-
dikusmisszió tagjai. Az Orvosmisszió 2020 
márciusáig több mint 3000 óvodás és kisis-
kolás szemészeti, fogászati és ortopédiai vizs-
gálatát végezte el. 2000-nél több felnőttnél 
ellenőrizték az EKG-t, vércukorszintet és vér-
nyomást, továbbá több mint 500 nőgyógyá-
szati- és rákszűrést végeztek a határon túli 
magyarok körében. A vizsgálatok eredmé-
nyeképpen a Karitász közel 700 szemüveget 
és 1000 lúdtalpbetétet juttatott el a gyerme-
keknek. 

A Katolikus Karitász Orvosmissziója 2017 
óta végez Kárpátalján is prevenciós szű-
rő-vizsgálatokat. A misszió önkéntes orvo-
sai az eddig eltelt időszakban eljutottak a 
legtávolabbi, legnehezebben megközelíthe-
tő és egészségügyi szempontból a legelha-
nyagoltabb magyarok lakta településekre is. 
Kőrösmező, Terebesfejérpatak, Nagybocskó, 
Gyertyánliget, Aknaszlatina lakói évente ve-
hetnek részt a szűrő-vizsgálatokon, melyeket 
több helyen már 2-3 alkalommal megismétel-
tek, és így a szórványban élő magyaroknak 
folyamatos gondozást biztosítanak.

A muzslyai szűrő-vizsgálatokra elkísérte a 
misszió munkatársait Écsy Gábor atya, a Ma-
gyar Katolikus Karitász országos igazgatója is.

kafe

Orvosmisszió a Délvidéken

LengyeL Ferenc

Fáj még
    
Megaláztak. Nem érdemelted. 
Villámcsapás ért, megégetett. 
Beleborzongott tested-lelked,    
Szúrós szilánk ért, cipelheted. 

Haragszol, csapkodnál dühödten,
sakál s hiéna is vagy már-már;
hosszan fájó seb ütközetben,
amelyet meg csak utólag láttál. 

Évek rokkája egyenget szálat 
pórusaidban emlékeidből:
sértettségedből görcs, genny, utálat, 
lenézés, bosszúvágy éled föl.  

Megaláztak. Egy évszázaddal   
ezelőtt történt. Mégis fáj még.   
Alázatot várni a bántottól  
csúfságos túlzás – aljas szándék.    

A két szó egy tőről fakad: 
megalázás ellen alázat...  
Kioltja bosszúvágyadat?  
Igen. S igazad véle bátrabb.

Áhitat

nélkül és vitát kizáróan kijelenti: a javaslat al-
kotmányellenes. A diskurzus regiszterének teljes 
megváltozását jelentené, ha a román állam hiva-
talosan bejelentené: az ország számára a nemzeti 
kisebbségek értéket jelentenek, létük gazdagítja 
az országot. Ehelyett a hivatalos nyilatkozatok 
arról szólnak, hogy Romániában a kisebbségek 
helyzete példaértékűen megoldott. 

A helyzet rossz, alighanem rosszabb, mint 
egy évtizede. Ez a helyzet megköveteli az őszin-
te szembenézést, vagyis be kell látni, nem kívánt 
konfliktus alakult ki. 

vizsGálJuK MeG, Mi a roMániai MaGyarsáG érDe-
Ke és ehhez hogyan viszonyul a román és a ma-
gyar(országi) politika. Minden nemzeti kisebbség 
számára a legfontosabb kérdés a megmaradás 
szülőföldjén. Ennek létezik a nemzetközi gya-
korlatban kipróbált kerete, a közösségi autonó-
mia. Erre egyetlen példa alighanem elegendő 
bizonyíték lehet. A svájci rétoromán közösség 
esetében a speciális jogi helyzet, pontosabban a 
társnemzeti státusz és a történelmi nyelvhatárok 
tiszteletben tartása teszi lehetővé, hogy az alig 
50 ezres lélekszám ellenére a kis közösség képes 
fennmaradni. Svájcban államszövetségi szintű 
hivatalos kívánalom, hogy a rétoromán közösség 
fennmaradjon.

aMennyiben a roMán PolitiKa elisMerné, hogy Er-
dély a magyaroké is mindazon etnikai közösségek 
mellett, akik történelmében szerepet játszottak 
és jelenleg is a lakói, akkor más volna a helyzet. 
Ha a kisebbségeknek – magyaroknak, szerbek-
nek, ukránoknak, bolgároknak, szlovákoknak, 
horvátoknak, hogy a mai erdélyi etnikumoknál 
maradjunk – nem kellene tartaniuk anyanyelvük 
elvesztésétől, a politikai kapcsolatok gyökeresen 
megváltoznának. Szórványban a helyzet kriti-
kussá válhat, Temesváron az új finanszírozási 
rendszer következtében a városnegyedek koráb-
bi kisiskolái eltűntek, maradt egyetlen magyar 
állami középiskola – az ilyen felszámolódások 
következményei hosszú távon megmaradnak. Ha 
a román oktatási költségvetésből a demográfiai 
százalék szerint járó hányadot a magyar közös-
ség választott politikai testületei kezelhetnék, 
megszűnne az egyik legfontosabb veszélyténye-
ző, a bizonytalanság. A magyar oktatás, mint 
társadalmi folyamat és egyben közpolitika ter-
vezhetővé válna.

roMánia saJát határon túli KözösséGeivel kap-
csolatosan is vitatható politikát követ. 2020 júli-
usában a több mint 15 civil szervezetet tömörítő 
Ukrajnai Románok Nemzeti Tanácsa (CNRU) a 
bukaresti vezetőknek küldött nyílt levelet, segít-
séget kérnek. Az Adevărul bukaresti lap ebből 
idézett: „Ukrajnában az a közvélekedés alakult ki, 
hogy csak Magyarországnak, Lengyelországnak 
és Oroszországnak van kifogása az ukrán asszi-
milációs politika ellen, míg Románia elégedett 
azzal, ami történik.” Nem csoda, hogy minden, a 
térségről szóló román stratégiai elemzésben Ma-
gyarország, mint negatív pólus és példa jelenik 
meg. Különben a szerbiai vlachok helyzete még 
az ukrajnai románokénál is rosszabb, Bukarest 
velük sem törődik. Vagyis arra nem lehet számíta-
ni, hogy a román politika kölcsönösségi alapon, a 
saját külföldi őshonos közösségeire való tekintet-
tel átértékelné az ország nemzeti kisebbségeivel 
kapcsolatos (bel)politikáját. A történelem egyik 
fontos tanulsága: Románia számára mindig elsőd-
leges volt az országgyarapítás, a területszerzés, 
és másodlagos a nemzetépítés, amelybe beletar-
toz(ná)nak a határon túli román közösségek is. 

A kiseBBségBen élő mAgyAr közösségek természe-
tesen számítanak az anyaországi támogatásra. 
Budapest segít, építeni is kívánja ezeket a közös-
ségeket. Ezzel nyíltan vállalja a kisebbségekért 
a konfliktusokat. Magyar oldalon kérdés lehet: 
mennyire nem nyerő stratégia az etnikai kérdé-
sek, konfliktusos témák felvetése, mikor a két or-
szág közötti valós együttműködésről is beszélni 
kellene. Hiszen olyan fontos lehetőségekről kell(e-
ne) közösen gondolkodni, mint az új, keresztény 
alapokon nyugvó Közép-Európa felépítése.

HA együttműködésre törekszik A két ország, ak-
kor ezeket ki kell beszélni, őszintén és módszere-
sen. Mert igenis van, napjainkban egyre fontosab-
bá váló közös közép-európai érdek. Magyarország 
nem adja fel, nemzetben gondolkodik, vallja a 
határok fölötti nemzetegyesítés elvét, a külhoni 
magyarokat támogatja, autonómiatörekvéseiket 
felkarolja. És építi Közép-Európát is. Van víziója.

Románia kivár. Világos válaszai nincsenek, 
saját határon túli közösségei számára sem.

Azt mindkét fél tudja: a megbékélést elő kell 
készíteni. Ennek egyik feltétele a szándékok vilá-
gos megfogalmazása. Valamint a következetesség. 

boDó barna

miniszterelnök teszi. További tanulság, annak 
felismerése, hogy a miniszterelnök hiába akar, 
feltételezhetően jó szándékkal, tenni valamit a 
magyar nemzetiség érdekében, amikor mindun-
talan szembe találja magát a szlovák politikai 
élet (és társadalom) teljes spektrumával. Nagyon 
erős pozícióval és politikai eszközökkel kell ren-
delkeznie ahhoz, hogy a magyarság jogait bővítő 
bármilyen intézkedést el tudjon fogadtatni akár 
a kormányban, akár a parlamentben. Matovič 
egyelőre nincs ebben a pozícióban.

tíz naPPal a Pozsonyi várbeli találKozó után, jú-
nius 12-én, Matovič miniszterelnök népes delegá-
ció élén, Budapestre utazott hivatalos látogatásra. 
ahol Orbán Viktor miniszterelnök fogadta. Első-
sorban a gazdasági kapcsolatok kerültek szóba.. A 
Trianoni évforduló kapcsán a két miniszterelnök 
egyetértett abban, hogy úgy kell alakítani köl-
csönös kapcsolataikat, hogy a száz évvel ezelőtti 
történések ne befolyásolják a mostani helyzetet. 
A rendkívül szívélyes budapesti fogadtatásban 
részesült szlovák delegáció a következőket nyi-
latkozta: „Annak köszönhetően, hogy megismer-
kedtem Orbán Viktorral, kiderült, hogy hamis a 
média alapján róla alkotott képem.”   

*
az utóbbi eGy hónaPban a Koronavírus-Járvány 

mérséklődése lehetővé tette közösségi rendezvények 
megtartását. Így megindulhatott a választások után 
lemondott szlovákiai magyar pártok új vezetőségé-
nek megválasztása. Először a Most-Híd párt lemon-
dott elnökének, Bugár Bélának a helyére Sólymos 
Lászlót, a párt eddigi alelnökét választották meg, 
aki fiatalabb, de már különböző közéleti funkció-
kat betöltő politikusokból alakított maga köré egy 
csapatot. Fő célkitűzésének az egységes magyar 
politikai képviselet kialakítását tartja.

 uGyanilyen érteleMben nyilatKozott Forró 
Krisztián, Nagymácséd község (Galántai járás) 
polgármestere,  az MKP megválasztott új elnöke. 
Az új elnök 44 éves, nős, három gyermek édesap-
ja. Gazdasági főiskolai végzettséggel rendelkezik, 
jelenleg fémszerkezeteket forgalmazó cég vezetője. 
Politikai elképzeléseiről egyik vele készült hosz-
szabb interjúban azt nyilatkozta, hogy szerinte  
„az MKP-nak az önálló etnikai politizálás útján 

kell tovább haladnia. Azt, hogy valamilyen szlo-
vák párt platformjaként működjünk, itt és most 
kijelentem, elképzelhetetlennek tartom.”  A párt 
általános alelnökévé megválasztották Berényi 
Józsefet, aki már hat éven keresztül betöltötte a 
párt elnöki funkcióját. Ő jelenleg Nagyszombat 
megye önkormányzatának alelnöke, Igor Matovič 
külső tanácsadója. Forró Krisztián, aki egyúttal 
megyei képviselő is, jó együttműködést folytat 
Berényi Józseffel. Várjuk, a kezdődő, beharango-
zott pártközi tárgyalásokat az egységes magyar 
politikai képviselet kialakításáról.

*
Végezetül ki kell térnünk egy most folyó poli-

tikai botránysorozatra, amely a nagy nyilvános-
ság előtt zajlik és lázban, de legalábbis állandó 
feszültségben tartja a politikusokat. Egy aránylag 
kis példányszámban megjelenő liberális napilap, 
a DenníkN, oknyomozó munkatársai kikutatták, 
hogy a kormánykoalíció  három magas pozíció-
ban lévő politikusa főiskolai diplomamunkájában 
plagizált, másoktól szó szerint átvettek szövegeket 
és nem jelölték meg a forrást. Először a Család va-
gyunk párt elnökéről, Boris Kollárról jelent meg az 
információ. Ő jelenleg a szlovák parlament elnöke. 
Majd Igor Matovič diplomamunkája sem állta ki a 
próbát. Végül harmadikként az iskolaügyi minisz-
ter, Branislav Gröhling (SaS) sem kerülte el a sorsát. 
A plagizálás tényét valamennyien elismerték, de 
kijelentették, hogy nem hajlandók lemondani köz-
életi funkcióikról. Az ellenzéki képviselők ezért 
a parlamentben indítványozták a miniszterelnök 
lemondását. Hajnal ötig tartó, a tudósítások szerint 
gyakran bohózatba is beillő, vitát folytattak, amely 
a lemondásra felszólító javaslat elutasításával zá-
rult. A kormánykoalíció képviselői tehát össze-
zártak. Az ellenzék viszont szétforgácsolódott. A 
választások után legnagyobb ellenzéki parlamenti 
frakciója, Robert Fico szociáldemokrata pártjának, 
a Smer-nek volt. Június folyamán azonban tíz kép-
viselőjük kilépett a frakcióból, élükön Peter Pelleg-
rini volt miniszterelnökkel. Aki új baloldali párt 
megalakítását is bejelentette, Hlas (Hang) néven.  
A plágiumbotrányt a sajtó továbbra is napirenden 
tartja. Nehéz megjósolni a kimenetelét.

varGa sánDor
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JELEN SZÁMUNK KÉPEI

Beethoven születésének 250. évfordulóját ünnepli 
a világ, illő, hogy mi is megemlékezzünk róla. Meg-
szólítottam régi, szeretett ismerőseimet, egy salzbur-
gi, és egy bécsi zongoraművészt, írjanak egy pár sort 
élményeikről, emlékeikről. 

Joó imola (Bécs) visszaemlékezése: Kislány korom-
ban édesanyám túl „lustának” tartott, s nem tanított 
zongorázni. Árpád öcsém zsenialitása mellett úgyis 
mindenki eltörpült. A zenei „köldökzsinór” továbbra 
is fogva tartott: anyuka álomba zongorázta a gye-
rekeit esténként. Rendszeresen jártunk koncertek-
re, próbákra. Ferencsik János addig el sem kezdte 
a hangversenyt, amíg mind a hat Joó-gyerek helyet 
nem kapott!

Itt fogott meg először és végérvényesen Bee-
thoven zenéje. A szimfóniák, a zongoraversenyek 
- Fischer Annie! - a Mária utcai próbaterem, a Káro-
lyi-kert, Zeneakadémia: le nem írható lelki és igen, 
fizikai hatással volt rám. 

Le nem írható, azt mondtam? Én mégis megpróbál-
tam kisgyerekként mindazt papírra vetni, amit érez-
tem. Az egész lelkem ott volt azon a kitépett iskolai 
füzetlapon. Le is rajzoltam a Mestert, úgy, ahogyan 
a képeken látni lehetett: a sötét szemét, a bozontos 
haját. Valóságos szerelmi vallomás izzott az össze-
vissza gyűrt lapon. Aztán - valahogy elveszítettem 
a cédulát. El is felejtettem. Egy éjszaka édesanyám 
fölébresztett. Könnyes volt a szeme: nem is tudta, 
hogy én ennyire szeretem a muzsikát. Mi történt? 
Az egyházfi megtalálta a füzetlapot, titkolt vallomá-
sommal egyetemben.  Odaadta a szüleimnek. Attól 
kezdve minden nap zongoráztunk. Zempléni Kornél 
meghallgatta a 14 éves kis „kezdőt”, és felkészítette 
a felvételire. A vizsga sikerült! Így indított útra en-
gem a reménytelenségből egy darab papír, amelyen 
Beethoven sötét szeme üzent sok-sok évvel ezelőtt. 
– Ha nem félnék, hogy túl patetikus vagyok, most 
még hozzáfűzném: ez az út ma is az ő dallamaival 
van kikövezve...

KuPor-losoNCZy Klára (Salzburg) élménye: Szvja-
toszlav Richter, a kiváló orosz zongoristák legiz-
galmasabb képviselője, 1954-ben, Sztálin halála 
után jöhetett először Budapestre. Különösen mi, az 
akadémia zongorista növendékei vártuk türelmetle-
nül. Műsorát nem jelentette be előre. Egyszer olyan 
szokatlan lassú tempóban kezdte el Beethoven Ap-
passionátáját, hogy a második emelet akadémistái 
felálltak meglepetésükben. Richter nyilván ismerte 
Beethoven metronómjelzéseinek problémáját (még 

Beethovenre emlékezünk
ausztriai magyar muzsikusok írásaival

ma is vita tárgya) és bizonyítani akarta ezzel saját 
meggyőződését. Nem volt jó napja és maga is érezte, 
hogy nem sikerült megerősíteni az igazát. De konok 
ember lévén, másnap is az Appassionátával kezdett 
és egy felejthetetlenül meggyőző és megható Bee-
thovennel ajándékozott meg minket. Abban az or-
szágban, ahol Beethoven a Brunszvik család mar-
tonvásári vendégeként a zuhogó esőben tönkrement 
Appassionátáját megmentette, javította és befejezte. 
Nemes gesztusával Richter hazahozta szülőhelyére 
a művet (meggyőződésem, hogy tudatosan tette) 
és egyéni felfogásával is rendkívül nagy és jelen-
tős Beethovent tudott a sokat elváró és végtelenül 
kritikus magyar közönségnek nyújtani. Hálánkat 
éreznie kellett.

S következzen az én életem egyik első, meghatáro-
zó hangverseny-emléke, melynek bizonyosan része 
volt abban, hogy a muzsikus pálya felé terelődtem. 
Tizenkét éves voltam, amikor Wehner Tibor Beetho-
ven zongoraszonátáit játszotta a budapesti Zenea-
kadémia nagytermében. Egymás után a nagyokat. 
Pathetique, Hammerklavier, Les Adieux, Waldstein, 
Mondschein. A művek, és Wehner Tibor játéka leírha-
tatlan, felemelő erővel hatottak rám. Így játszhatott 
valamikor Beethoven is a főúri szalonokban, ahol 
megismerkedett többek közt a magyar főnemesi csa-
ládok színe-javával – gondoltam. Ez volt a kezdet. 
Azóta magam is játszottam, s elsősorban elemeztem 
műveit, vizsgáztam és vizsgáztattam alkotóművésze-
téből. Az utóbbi időkben kései vonósnégyesei ráznak 
meg leginkább. 

Imola is, Klári is, meg én is igyekeztünk továbbadni 
a művek pontos megszólaltatásán túl a képzelőerő és a 
belső hallás, a zenei ízlés, és a stílusérzék csiszolását. 
Fontosnak tartottuk az igényesség felkeltését, az ifjú-
ság önállóságra nevelését, költői kifejezésmódjának 
elmélyítését és egyéniségének megóvását. 

Ezt vettük át mestereinktől, akik révén szinte 
egyedülálló, nagy múltú tradícióba kapcsolódtunk 
be. Joó Imola édesanyja Bartók tanítványa volt. Imola 
magyarországi éveiben Zempléni Kornél növendéke, 
aki Dohnányié; Losonczy Klárinak Kadosa Pál volt 
a tanára, neki meg Székely Arnold; s engem Hajdú 
Mihály tanított. Bartók, Dohnányi, Székely és Hajdú 
pedig Thomán István diákja volt. Thomán Lisztnek 
volt tanítványa, Liszt Czernynek, Czerny meg Bee-
thovennek. Azaz nagyképűség nélkül mondhatom, 
hogy mindhárman Beethoven egyenes ági zenei le-
származottjai vagyunk. radiCs éva

Nehogymá a rőzse vigye anyókát! Nehogymá a fa 
másszon a majomra! Nehogymá a mézesbödön nyalja 
ki Micimackót ! – szól ki Tibike (Recski Gábor) agó-
niás állapotából. Tibike általában alszik. Matracon, 
összeguberált kincsek között a szemétben. Átalussza 
Szandra (Bajka Kinga Csengele) és Satu (Spiegel János) 
civódásait, át a nappalt, át az éjszakát, egy olyan tér-
ben, ahol csak némi pénzcsörgésre, borosüveg nyítá-
sára zökkenhet ki rutinos kattogásából az idő. Illetve 
nemcsak eképpen. A modernkori Don Quijote történet 
főszereplője Erika (Fazekas Csilla) az életében kiala-
kult tér-idő érzékelésének zavara következtében ér-
kezik a közterületen életvitelszerű tartózkodást foly-
tató emberek közé, akik az ismeretlen lány számára 
arisztokratáknak, nemes, finom embereknek tűnnek. 
Erika lovagját keresi, meg is találja Imre (Balázs Vik-
tor) személyében. Imre nem fess, arisztokratának 
messziről sem nevezhető, szétfeslett, szakadt ruhája 
alatt szíve csak zsebrádiójáért dobog, amit elloptak, 
s még azt sem tudni, volt-e benne elem.

Márpedig de…
eljuthatunk messzire – A SVUNG előadásáról

Ebbe a normalitástól radikálisan eltérő közegbe ér-
kezik Orsi az önkéntes (Németh Anikó) és Petra (Ron-
gits Noémi), akik vissza szeretnék vinni a fiatal lányt, 
Erikát a terápiás otthonba, ahonnan elszökött. Arra 
a döntésre jutnak, hogy szembesítik a lányt önmagá-
val, segítő szándékuk azonban kegyetlenségbe tor-
kollik, Erika összeomlik. Kiszakadva a lányregények, 
téveszmék szürreális világából egyetlen reális lehe-
tősége marad, megváltozott munkaképességűként  
szupermarketben végezhető monoton munka. Ez az 
állapotváltozás nemcsak Erikát, hanem a lányt meg-
látogató Imrét is kétségekkel tölti el, ugyanis Imre 
nem lovag többé. Helyzetébe azonban nem nyugszik 
bele, felidézve a lány által korábban többször énekelt 
dalt, miszerint – Eljuthatunk messzire –, eme hitben 
önmagát lovaggá ütve, Orsit, mint útjába kerülő aka-
dályt elhárítva, Petra cinkosságának ős-emberségé-
nek köszönhetően megszökteti a lányt.

Az utolsó momentumok egyikeként megjelenő cin-
kosság és emberség volt számomra ennek a remek 
darabnak az üzenete, melyet Pohl Balázs írt és rende-
zett. Márpedig de… Vigye má olykor anyókát a rőzse ! 
Másszon a fa a majomra ! Nyalja ki a mézesbödön Mi-
cimackót ! Elvégre nyár van!  sZabó ZsuZsa

Köztudott, hogy erzsébet – I. Ferenc József 
császár „imádott angyala”, korának legtöbbet 
ábrázolt asszonya volt. A legjelentősebb port-
réi mégis a halála után készültek. Benczúr 
Gyula 1899-ből származó Erzsébet portréja 
vitathatatlanul a legismertebb. 

 1901-ben ezen festmény alapján Spányik 
Kornél (1858–1943) – Benczúr Gyula és Lie-
zen-Mayer Sándor tanítványa – is festett egy 
Erzsébet portrét. Spányik Kornél Sisit ábrázoló 
festményét, I. Ferenc József császár portréjá-
val együtt Gömör-Kishont megye székhelyén, 
a rimaszombati vármegyeház üléstermében 
helyezték el. Mindkét portré sajnos az Oszt-
rák-magyar Monarchia 1918-as bukása után 
megsérült. Később bekerült a Gömör-Kishonti 
Múzeum gyűjteményébe, viszont feledésbe 
merült.

A közelmúltban előbukkant festmény saj-
nálatosan rossz állapota átfogó professzionális 
felújítást igényelt. A közforrásokból történő 
restaurálást a szlovákiai Művészeteket Támo-
gató Alap is felkarolta, így sikerült a Spányik 
kép eredeti művészeti és esztétikai értékeit 
visszaállítani.

Erzsébet császárnő reprezentatív portréja 
egy 268x155 cm méretű, vászon alapra festett 
kép, egész alakos Erzsébet ábrázolás. Hátteré-
ben hatalmas ősi drapéria oszlop, jobb oldalon 

Hogyan került Sisi Gömörbe?
pedig aranyozott asztal látható, amely gazdag 
„rocaille” (kagylódíszítésű) faragással készült. 
Az asztalon hervadó rózsák, mint a „Memento 
mori” szimbóluma láthatók. Köztudott, hogy 
a császárnő kizárólag fekete ruhákat viselt 
fia, Rudolf 1889-es halála után. Ezen a képen 
is Erzsébet sötét gyászruhában van, világos 
kesztyűben, a kezében egy fekete összecsukott 
legyezőt tart. 2020. július 1-től a rimaszombati 
Gömör-Kishonti Múzeumban megtekinthető 
ez a gyönyörűen felújított festmény. 

A rimaszombati múzeum Szlovákia ötö-
dik legrégebbi múzeuma, amelyet 1882-ben 
nyitottak meg. Fő célja a történelmi gömöri 
régió természeti szépségeinek és társadalmi 
életének dokumentálása.1910-től kezdődően 
az 1850-ből származó egykori tűzérségi ka-
szárnya épületében székel. Az épület Miksa 
Ferenc, budapesti építész munkája, aki számos 
rimaszombati középítmény tervezője is. Az 
állandó tárlat bemutatja a gömöri régió geoló-
giai, zoológiai, régészeti, történelmi, irodalmi, 
néprajzi, értékeit. A látogatók számára mégis 
talán a legérdekesebb az időszámításunk előtt 
1087–664-ből származó múmia, amit 1910-ben 
Süteő-Munkácsi István földbirtokos, jogász és 
utazó hozott Rimaszombatba, és ajándékozott 
a múzeumnak. 

aDaM anDrea

Van, akit az élet sikerre predesztinál, s mást arra, hogy 
ezt mércéül tartva fáradhatatlanul igyekezzék utolérni. 
Az „ádáz” jelzőt követően más főnevet várunk, de a szer-
ző meglepi olvasóit, s ezzel elveti a kételkedés magját. 
Mindez a cikk során bizonyos mértékig ki is teljesedik.

Szeretnék azonban az érzelmi rezonálások helyett az 
életút ismertetésénél tényként felsoroltakra reagálni. A 
cikkben a következő szerepel: Makkai Ádám „bár nem 
tett semmi olyat, amiért lecsukhatták volna Kádárék, ... 
elmenekült.” Ez mindössze azért nem állja meg a helyét, 
mert Makkai, mint bölcsész, írt egy cikket, amit leadott 
a Szabad Nép szerkesztőségének, ami garantáltan nem 
a rendszert pártolta. Később diáktársaival együtt ő is 
ott tüntetett a Kossuth téren, amikor golyózápor zúdult 
a tetőről, s a mellette álló évfolyamtársnőjét szíven ta-
lálta. Akkor elgondolkodhatott, mi lesz a leadott cikke 
következménye. Nem volt rá kíváncsi.

Más: „Az ú. n. Nagy Tavak (LACUS) Chomszky-ellenes 
nyelvészcsoportjának lett tagja, majd a hetvenes évek-
ben vezetője.” A valóságban Makkai volt az említett tár-
saság ötletgazdája és alapítója, valamint huszonöt éven 
át az elnöke is. 

Folytatnám a magyar költészet Tábori Pál és Kabde-
bó Tamás által felhalmozott anyagáról írottakkal, te-
kintettel arra, hogy az angol nyelvű antológia munkála-
taiban férjem, Makkai Ádám oldalán tevékenyen részt 
vettem, mint segítőtárs. A rendelkezésre álló anyagnak 
csupán egy részét lehetett megtartani annak színvona-
la miatt. Jobb fordításokat kellett keresni, egyes fordí-
tásokat maga a szerkesztő kiegészített, illetve ennek 
hiányában számos költeményt őmaga fordított le. Itt 
kell megjegyeznem, hogy mindenki ingyen dolgozott 
az antológián, azt nemzeti ügynek tekintve. A magyar 
állam csupán a kiadás nyomdaköltségeit viselte, tehát 
valóban összmagyar összefogásról beszélhetünk, s eb-

egy megemlékezés margójára
Gömöri György: „Sikeres életút (Ádáz barátom, Makkai Ádám) 

(2020. március–áprilisi szám.)
ben Gömöri György is részt vett.

Tovább Makkai hazaköltözésének témájához, ahol 
azt olvashatjuk, hogy: ”nagyrészt kezdődő Parkin-
son-betegsége indokolta: egyszerűen nem tudta tovább 
fizetni az amerikai kezelési számlákat.” Ez, bár sokak-
nál előfordul, Makkai esetében nem felel meg a valóság-
nak. Tekintettel arra, hogy a UIC, az illinois-i egyetem 
professzora volt, az Illinois-i állami egyetemeknek jut-
tatott biztosítást élvezte, amelyet másutt széles körben 
irigyeltek. Így a számlák fizetésével sosem volt problé-
mája. Makkai Ádám hallatlan szorgalommal és nagy 
tudással sokat teljesített, de nem szaladt elismerések 
után.  A fent említett cikk írója dőlt betűvel emeli ki, 
hogy sokak szerint túldíjazták a költőt.  Nos, itt megszó-
lal az irigyek kórusa..., pedig a felsorolásból hiányzik a 
Magyar Szent István rend megemlítése.  Kezét a szívére 
– ki nem örül munkája elismerésének? Várni nem várta, 
de nagyon jólesett. 

A cikk írója szerint „nem is nagyon értette, miért lett 
belőle hirtelen a ’nemzeti kurzus’ emblematikus alak-
ja.” Ebben annyi az igazság, hogy a Gyurcsány-időkben 
nem lehetett volna. Lejjebb egy Ady idézet áll a cikkben 
Makkai szájába adva: „én nem költőnek, de mindennek 
jöttem.”  Itt van a magyarázat. 

Makkai Ádám ritkán írt verset idegen nyelven, mert 
lelkében magyar rímek csengtek, és bár életének na-
gyobb részét külföldön töltötte, hazavágyott, édesanyja 
sírjában kívánt nyugovóra találni.  

A cikk szerzője dacosan megjegyzi: „Tőlem mondhat 
bármit a hivatalos gyászjelentésen a tisztelt akadémia, 
én Ádámot nemzedékem és a nyugati magyar irodalom 
saját halottjának tekintem.” A magyar irodalom a nyu-
gati magyar irodalmat is magában foglalhatja, és mint 
minden költő, nemzedékének sajátos jegyeit is magán 
viseli.              maKKai-araNy ágNes

Voltak előjelek, voltak hírek és hangok, hogy 
valami rossz közeledik, de mégis megdöbbentően 
váratlanul ért a jelenség, hogy az áruházi polcok 
üresek lettek, mikor egy péntek este beléptem Genf 
legnagyobb élelmiszerboltjába. Jeges rémület és ér-
tetlenség fogott el! Egyetlen egyszer már átéltem 
ilyet  valaha, valamikor: a Szovjetunióban. Akkor – 
megérkezvén az ismeretlenbe –, senki se figyelmez-
tetett előre, hogy milyenek lehetnek ott a hétközna-
pok, hogy telik az egyszerű emberek élete, így ifjonti 
lelkesedéssel, megérkezésem másnapján,  boltba 
készültem: vásárolni.

Szeretek boltba járni, ott érezni lehet az emberek 
gondjait, figyelni lehet az arcokat, találgatni, hogy 
ki honnan jön, mit szeret, merre megy és miként él. 
A bolt az élet egyik színhelye, az ország egyik tükre. 
Így hát a felfedezés örömteli lelkesedésével vágtam 
neki az orosz bolti világ ismeretlen hétköznapjai-
nak. Belépvén szinte megbénultam az üres polcok 
láttán, sehol semmi áru, jóllehet a bolt óriási volt, 
de az üresség félelemmel töltött el. Magamhoz térve  
felfedeztem, hogy  egy sarokban valami mégis van:  
krumplihalmok sokasodtak. Boldogan vittem ma-
gammal egy csomaggal és a kasszához léptem, hogy 
fizessek. – Asszonyom, kérem a talonját! -, mondta 
a pénztáros. – Te jó Ég, mi lehet az a talon?? Vajon 
mi lehet?? Próbáltam az agyam tornáztatni, miköz-
ben körbefogtak a lelkes helybéliek, lám, hogyan is 
lehetséges az, hogy valaki nem érti ezt a szót, hogy 
TALON!  Nem éltem háborúban, a forradalomra, 
járványra  sem emlékszem, de akkor, ott,  hirtelen, 
mint valami atavisztikus örökség,  bevillant a szó, 
amit nem ismertem: Jaj, hiszen itt jegyrendszer van! 
Jegyre lehet csak vásárolni!

Most ugyanez a félelem kerített hatalmába, mert 
ismeretlen volt az ok, ami miatt kiüresedtek kedvenc 
boltom polcai. Az emberek ősi ösztöne előtört, úgy 
érezték, ki tudja mi történhet az ismeretlen jövőben, 
mindent meg kell venni, hátha nem lesz semmi, és 
mint valami utolsó kapaszkodó: óriási felvásárlási 
láz tört ki. De miért is gondolták az emberek, hogy 
egy járvány esetén segít, ha jól bevásárolsz? Apró, 
elégedett örömmel töltött el mindenkit a gondolat: 
én jól bespájzoltam! A túlélés egyetlen kapaszkodója 

Genfi karanténban
lett az a kicsiny öröm, hogy tele a spájzom, talán így 
velem sem történhet semmi baj.

Majd megjelent a karantén szó és lezárta minden 
eddigi világunkat. Azóta minden munkakapcsolat, 
beszélgetés gépen történik, háború nélküli ellenség 
tört közénk: a koronavírus. A vásárlási pánik nehe-
zen érthető, mivel mi szerencsés emberek vagyunk, 
hiszen egykor az Európát tönkretevő spanyolnátha, 
egy hosszú háborúban kivérezett Európába tört be,  
egészségükben legyengült, kiéhezett, egzisztenci-
ájukban tönkrement  milliókra  szakadt. Mi most 
békében éltünk régóta, ehettünk-élhettünk egészsé-
gesen, utazhattunk, dolgozhattunk szabadon, ahol 
akartunk, de hozzánk is beköszöntött az emberiség 
ősi ellensége: a járvány. Már elfelejtettük a szót is, 
éppúgy, mint a jegyrendszert, azt hittük, hogy nincs, 
nem is lehet soha már, és most értetlenül, felkészü-
letlenül áll előtte az egész világ. 

Új, eddig nem ismert életformában kell élnünk, a 
bezártság, a lopakodó vírustól való félelem átszabta 
napjainkat. Észrevétlenül alakultak a mindenna-
pok örömei is: Hol, mikor és mennyiért lehet kapni 
fertőtlenítőt, kesztyűt, maszkot, észrevettem, hogy 
jómagam is lelkesült örömmel nyugtáztam azt a há-
rom maszkot, melyet csillagászati áron megvehet-
tem. – No, Maguknak aztán jól  bejött ez a járvány! 
– jegyezte meg csípősen egy, a gyógyszertárban sor-
ban álló vevőtársam a gyógyszerésznek.

Éjszaka van, egy kilencemeletes házban nincs 
semmi zaj, mintha senki se lakna benne.  Iskola 
mellett élek, a nagyszünetben felhangzik a kürtszó. 
De nem repülnek ki a gyerekek, nincs gyerekzsivaj, 
nincs labdapattogás, csak néhány maszkkal befedett 
arcú ember halad át sietve az iskolaudvaron. Egy 
kislány görkorcsolyázik a játszótéren nap mint nap, 
már egészen jól megy neki, de nincs aki irigyelje, 
nincs ki versenyezzen vele, pedig ő lopva  mindig 
körbetekint: Vajon látja-e, vajon nézi- e valaki?

Beszélünk, oktatunk gépen és telefonon, de az 
emberi hang, a szemtől szembeni találkozás vará-
zsa, valósága, mint a fuldoklónak: mérhetetlenül 
hiányzik.  

Hát így élünk a karanténban.
CZellár Judit

„A fél élet is teljes élet…” – olvasom, felütve 
könyvét, közben reggel óta azon tűnődöm, ho-
gyan szokott munkába fogni a mester, mielőtt 
a gondolat kezének vette útját. Hogyan szokott 
alkotni a Bem apóra, de korábban valamelyest 
II. János Pál pápára is emlékeztető Kovács Ist-
ván? Kelő mag volt, amikor megismertem, majd 
sarjadó vetés, az épen túlélő Budakeszi Srác, 
az akkor még sajgó haza hírnöke. Talán kissé 
félszegnek is tűnt, mégis volt benne valami 
ellenállhatatlan vonzerő, a márciusi ifjak lobo-
gása. El kellett fogadni őszinteségét, már csak 
azért is, mert lágy hangján eleve nem keltette 
a harsány hangoskodók benyomását. 

És ez az ifjú elindult, hogy magáévá tegye 
az Elérhetetlen földet, igaz, nem egyedül, ha-
nem életfogytiglan barátságra ítélt kilenced-
magával: ők voltak az ifjú Magyarország. Ki 
gondolta volna, mi minden, mennyi érzelmi 
és gondolati gazdagság rejlik koponyájában, 
amire fontolgató komolyság terült. És emögött 
a fej, arc mögött gyermeki-kamasz csintalanság 
rejtőzködött. Kissé oldottan, felszabadultan, 
másokra is átragadó cinkos mosoly, ravaszkás 
nevetés áradt ki foga kerítésén. 

Kovács István egyedülvalósága minden 
egyedi vonása, tulajdonsága ellenére nemze-
dékek hordozójává lett, anélkül, hogy élre tört 
volna a közéletben. Mert azért neki mégiscsak 
más volt és lett a világa. Minden hasonlat sán-
tít, mégis ráfogható: ő valamiképpen aranyjá-
nosi alkat. Biztosan csábították őt is a kamasz- 
majd ifjúkor pajzán kísértései, mégsem tánto-
rodott el: meglelte élete fajsúlyos értelmét, az 
odavezető utat. Sohasem beszéltünk róla, de 
feltételezhető: mérföldkövet jelentett és jelent 
számára Rosonczy Ildikóval kötött házassága, 
a családi fészekrakás, különösen amikor Sal-
földön a romos házból nemesi kúriát varázsol-
tak, ahol Budapest után osztályrészül partra 
szállhattak, igaz, nem vonták be vitorlájukat, 
hiszen a balatoni felföldhöz legtermékenyebb 
éveik kötődnek. 

Mi is lehetett a mozgató rugója annak, hogy 
vonzalma kötődéssé izmosodott Lengyelország 
iránt a lengyelséggel való azonosulásig, ha nem 
1848/49 és 1956?  Állítható, hogy kevés ember 
van, aki mintegy misszionáriusként annyit tett 
volna a lengyel-magyar kapcsolatok ápolása 
terén, mint ő. Ennek megvannak a látható és 
láthatatlan, kitapintható bizonyítékai. Nem 
csak fordította kedvenceit lengyelből magyar-
ra, hanem súlyos művekkel adózott a lengyel 
légió emlékének a szabadságharcban, Bem Jó-
zsefről pedig ragyogóan élvezetes életrajzot írt, 
kerülve a patetikus egyoldalúságot. A művek 
mellett díszszemlére állítható diplomáciai te-
vékenysége, mint követségi tanácsos és főkon-
zul, miközben meghökkentően szerteágazó 
személyi kapcsolatokat épített ki. A legkülön-
bözőbb kitüntetések mellett öt lengyel város, 
köztük Krakkó tisztelte meg díszpolgársággal. 
Szinte dinasztikusnak mondható, hogy Orsi 
lányuk tölti be jelenleg a varsói magyar nagy-
követ tisztségét.

Az összhang (élet)művészete
A gyermekkor tündöklete írójának  – a Shakespeare a Corvin közben költőjének

De térjünk vissza eredeti „rendeltetéséhez”, az 
irodalomhoz. Kovács István történeti munkái-
ra is meghatározóan hat irodalmisága. Ezért is 
annyira olvasmányosak elmélyült kutatómunká-
val, körültekintő gondossággal megírt könyvei, 
értekezései. Hozzá kell tenni, hogy irodalmisága 
is sokrétű, szövevényes. A hozzáértőknek egé-
szen természetesen költő, mert így tartják szá-
mon. Nehéz mérleget vonni, mennyire a versek, 
vagy netalán a próza nyom többet mennyiségi-
leg és minőségileg a latban. A legtalálóbb talán, 
ha a művészet milyenségéből indulunk ki.  A 
költők esetében a poeta natus és doctus között 
szokás különbséget tenni. A művészet eleve el-
tér a természetestől, hiszen magában hordja a 
(ki)művelés folyamatát. És ezen a ponton meg 
kell állapítani: Kovács István nem sorolható ok-
vetlen a született költők közé. A legtöbb versén 
érezhető a gondos műhelymunka, vagyis ő nem 
engedi szabadjára az „isteni szikrát”, hanem az 
alapanyag, az ihlet több alkotási folyamaton, 
alakításon keresztül kovácsolódik művé. Két-
ségtelen, erősen lírikus alkat, költészete mégis 
inkább epikus lírának mondható, erős megfe-
gyelmezéssel, olyannyira, hogy sohasem bőbe-
szédű, s a benne fortyogó vulkánikus érzelmeket 
legfeljebb érzékelteti, de nem engedi kitörni őket. 
A hiányzó spontaneitás következtében versei 
stilárisan is összetettek, szürrealista beszürem-
lésű képalkotásukban bonyolultak, ezért sem 
könnyedék, csak nagy odafigyeléssel érthetők, 
követhetők első olvasatra. 

Ellenpéldaként álljon itt: Robbanásig feszülő 
tömörség; ritka fegyelmezettséggel juttatja kifeje-
zésre, jobbára érzékelteti az érzelmek lefojtását a 
Beolvasztás c. sorsdöntőnek mondható versében:

Előbb a regölést
aztán a regét
Előbb a földet
aztán az otthont
Előbb az iskolát
aztán a nyelvet

Előbb a fejfát
aztán a hitet
Előbb a jövőt
aztán a múltat
és
mindezt
egyszerre
jelen időben.

Kovács István szerteágazó hajlamai képes-
séggé érve egységes mederbe találtak az alko-
tómunka fegyelmezésében. Műfajilag összhan-
got teremtett történelem és irodalom, próza és 
vers között. Hangsúlyosan: alkotási kénysze-
rének alapélménye Az idő torkában a halál, 
pusztulás, kiszolgáltatottság. Ebben a meg nem 
szokható együttélésben mintegy Arany János  
intésére hallgatva legnagyobb célként ember 
maradt mindég, minden körülményben.

A Bécsi Napló szeretettel és barátsággal 
köszönti a 75 éves Kovács Istvánt.

deák ernő

Különálló vitrin áll „Das besondere Objekt”, 
azaz a különleges műtárgy rendelkezésére az 
Osztrák Nemzeti Könyvtár Dísztermében. Ez 
a bemutató sorozat 2017-ben kezdődött, kez-
detben havonta cserélődtek a különböző tárak 
féltve őrzött értékes darabjai. A bemutatásra 
szánt idő azonban rövidnek bizonyult, így 
2019-től kezdve kéthavonta változnak az ob-
jektek. Különleges, egyedülálló változtatás is 
történt: az érdeklődők online-szavazással ma-
guk dönthetik el a Könyvtár honlapján, hogy a 
Kép- és Grafika-gyűjtemény által ajánlott há-
rom műtárgy közül melyiket szeretnék látni.

Jelenleg, július 14-től szeptember 13-ig Er-
zsébet királyné kézi útikönyvei tekinthetők 
meg, mivel a rájuk érkező szavazatok „kiütöt-
ték” a Langenschwalbach fürdőhelyen hasz-
nált szépmívű üveg ívópoharát, valamint sze-
mélyes fotóalbumát.

A Sisi magángyűjteményét képező magán-
könyvtár egy része 1908-ban került a Habs-
burg-Lotharingiai-ház Hitbizományi könyv-
tárába, majd 1958-ban Petznek, Elisabeth 
Marie főhercegnő, Rudolf trónörökös lánya, 
Sisi unokája ajándékaként az Osztrák Nemze-
ti Könyvtárba. Az anyag nagyobb részét úti-
könyvek alkotják, amelyek egykoron a szen-
vedélyes utazó Erzsébet királyné tulajdonát 
képezték. Különösen figyelemreméltó közöt-
tük a dekoratív növénymintázatú béleléssel 
ellátott, veretes záródású borvörös bőrdoboz-
kában tárolt piros vászonba kötött 22 darab 
10x15 centiméter nagyságú könyvecske. Ezek 
az eredetileg Angliában elterjedt kisméretű 
bedekkerek típusát utánozzák. A doboz két 
oldalán aranyozott felirat jelzi, hogy a tulajdo-
nos „Kaiserin Elisabeth”, valamint a készítés 
dátuma és a cég neve is szerepel rajta: „Woerl’s 
Reisehandbücher – Oesterreich-Ungarische 
Städteführer”.

A nyomtatott könyvek 1884-87 között ké-
szültek a Leo Woerl ś Verlag műhelyében, 
amely eredetileg Würzburgban működött, 
majd Bécsbe költözött a Spiegelgasse 12. szám 
alá. (Ma gyógyszertár található a helyén.) A 
téma nagyszerű ismerője, Christian Maryš-
ka szerint nem egészen világos, mily módon 
kerültek a praktikus, könnyen kezelhető és 
forgatható könyvecskék Sisi tulajdonába. Le-
hetséges, hogy az ő kérésére személyi titkára, 
Hugo Feifalik vagy felolvasónője Ferenczy Ida 
rendelte, illetve vásárolta meg, de ennél való-
színűbb, hogy ajándékba kapta őket a kiadótól.                            

A bemutatásra megszavazott nyertes úti-
könyvecskék az Osztrák-Magyar Monarchia 
városaiba s országaiba vezetnek, amelyek kö-
zött Budapest, Ischl és Gastein, Mariazell kü-
lönösen fontos, kiemelt szerepet töltöttek be az 
ötvenes éveiben járó Sisi életében, nemcsak, 
mint kedvelt úticélok, hanem a természetbe 
vágyó és nyugalmat kereső császár-királyné 
számára, az udvar szigorú szabályai és a po-
litikai élet keménysége ridegsége elől mene-
külésre alkalmas helyek. Az utazás, minden 
kötelezettségtől és elvárástól távol, testi-lelki 
gyógyírt jelentett.

Ezen útikalauzok előnye, hogy kis helyen 
elférnek és tartalmilag nagyon hasznosak. A 
rendkívül finom vékony papírra kétoldala-
san nyomtatott szöveg hihetetlen mennyiségű 
adatot tartalmaz kihajtható térképekkel. Ezek 
segítik a turistát tájékozódni, eligazodni akár 
egy ismeretlen városban is. A füzetek nem öle-
lik föl teljességgel az egykori osztrák korona-
országokat, de több füzetet is szentel a kiadó 
például Tirolnak, Csehországnak, Stájeror-
szágnak, Felső- és Alsó-Ausztriának, valamint 

Morvaországnak, Salzburgnak, Karintiának, 
Galiciának. Érdekes módon néhány igazán 
fontos koronaország, mint Dalmácia, Krajna, 
Bukovina, Szilézia egyáltalán nem szerepel-
nek. Hasonlóképpen hiányoznak olyan nagy-
városok is, amelyeknek jelentős szerepük volt 
a monarchiában, mint Prága, Lemberg, Tri-
eszt. Ellenben szerepel többek között Graz, 
Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Krems. Találha-
tók információk Siebenbürgen, azaz Erdély vá-
rosairól is, így Hermannstadt-Nagyszebenről 
és Kronstadt-Brassóról. Teljes kötetet szentelt a 
kiadó Budapestnek, amely kiemelten szerepel 
a Das besondere Objekt vitrinjében, kinyitva 
azon az oldalon, amelyen Széchenyi István 
szobra áll, mellette a belváros térképe a Du-
nával. A könyvecske Budapest történetével 
kezdődik, majd az ott tartózkodáshoz fontos 
tudnivalók, nevezetességek következnek, nyil-
vánvalóan németül. Tájékoztat a közlekedésről 
(lóvasút, omnibusz, fogaskerekű, függővasút, 
bérkocsi, gőzhajó) a pályaudvarokkal, feltün-
tetve az árakat. Minősítve felsorolja a szállo-
dákat, vendéglőket, éttermeket, kávézókat, 
cukrászdákat, borozókat, sörözőket. Miserend-
del megtalálhatók a templomok, nyitvatartási 
idővel a bankok, posták, távírdák és a takarék-
pénztárak, említi a könyvesboltokat, áruhá-
zakat, élelmiszerüzleteket. Nem hiányoznak 
a fürdők, színházak, múzeumok. koncertter-
mek és kirándulóhelyek sem. Külön figyelmet 
érdemel az 1885. évi országos kiállítás bemu-
tatása térképpel. A helyi tájékozódást segítik 
a fontosabb kifejezések magyarul.

A következő, Das besondere Objekt-kiállí-
tás szeptember-októberben Fritz Habecknek 
az 1927. évi polgárháborúról írt naplóját mu-
tatja be.       

áDáM áGnes

erzsébet királyné útikönyvei

A dévai születésű Sütő Éva grafikusművész 
40 éve a Román Képzőművész Szövetség, 50 
éve a Hunyad-Megyei Művész-Szövetség tagja. 
Rendszeresen részt vesz magyarországi mű-
vésztáborokon, de több európai országban  
is kiállították képeit. 

Alkotásai annyira magukon viselik a női-
ség jegyeit, hogy minden kétséget kizáróan 
állítható: igenis van női művészet. ez nem 
csak tematikájában mutatkozik meg, hanem 
finom, lágy, szinte lebegő vonalvezetésében 
is. Színeket legfeljebb további érzékeny fino-
mításul alkalmaz. Domináns színe a fekete 
és fehér, ebben a kontrasztban jelenül meg 
nála a nő(iség) világosan/fehéren, míg a férfi 
feketén/sötéten. Figyelemreméltó nála ez a 
már az ókor óta ismert megkülönböztetés a 
képzőművészetben.

Huszonöt éves papságának, 60. életévének és 
tízéves bécsi szolgálatának hármas jubileuma al-
kalmából mutatott be hálaadó szentmisét szűk 
körben Varga János a Pázmáneum kápolnájának 
búcsúján, június 19-én, Jézus Szent Szíve ünne-
pén. Az intézet rektorát szentbeszéddel Vencser 
László, jókívánságaikkal pedig további ausztriai 
és magyarországi vendégek köszöntötték.

Varga János 1960. április 12-én született Buda-
pesten. Harmincöt évvel később, 1995. június 17-
én szentelte pappá az esztergomi bazilikában Pas-
kai László bíboros. Tizenkét évig segédlelkészként 
volt jelen a magyar fővárosban, majd plébános-
ként vezette a remetekertvárosi Szentlélek-plébá-
niát. Aktivitása a Communione e Liberazione és 
a Házas Hétvége mozgalomban, a médiában és a 
kulturális élet szervezésében jól ismert. Tíz évvel 
ezelőtt, 2010. augusztus 1-jén érkezett az osztrák 
fővárosba és vette át rektorként a Pázmáneum 
vezetését. „Jézushoz hasonlóan Te is állandó-
an hívod az embereket. Hiszel abban, hogy ez 
a négyszáz éves intézet képes a bécsi magyarok 
számára igazi otthont nyújtani” – mutatott rá 
szentbeszédében Vencser László, majd emlékez-
tetett az ünnepelt szavaira, aki a csillagászati 
tavasz elnevezés helyett bevezetné a kegyelmi 
tavasz kifejezést, mert szerinte ebben konkré-
tan is megmutatkozik Isten üdvözítő működése, 
a megváltás kegyelme és annak gyümölcsei.

Ripka János cselló- és Várkonyi Borbála fuvola-
játékával még ünnepélyesebbé tette a szentmisét. 

Ezüstmiséje alkalmából Ferenc pápa apostoli 
áldását küldte az ünnepeltnek. varga gabriella

Varga János ezüstmiséje

Botz Domonkos  

Az időből kifelé 
Álmokat temettem tegnap,
bús földbe ástam összes
nyavalyám, üresen sorjáztak
mögöttem a leharcolt évek, 
köröttem súlyos kazlakba 
süppedt sárgán a korai nyár. 

Ujjaim közt hidegen pereg 
a kiporciózott idő, csak Isten 
a tudója mennyi mi hátra van,
dolgom lenne még elég, 
mielőtt a világra hagynám 
örökül magam.

Képzetemben fuvolahangok
szólnak, hívnak volt asszonyok, 
a messziből üzen jó anyám, 
kapaszkodót adni jöttek, de
megkéstek mind, nem is oly
messze már Kharón vár reám.

Aztán egy nap beledermed a 
mozdulat az örök ragyogásba,
s tán a maradók marcangolják
majd lelkiismeretüket, mi volt
mi kimaradt, mit adhattunk
volna még egymásnak…

kovács AttiLA 

HAikuk 

Elhatároztam,
ma megint boldog leszek.
Kisütött a Nap!

Nagy kusza felhők
nézik fent, hogyan rohan
el az élet lent.

Reggeli illat
mint harmatcsepp a rózsán,
ólom szívemen.

Májusi eső
pipacs ruháját mossa
halkan dúdolva.

Csendes már az est.
Ölében lusta macska
álmában is rest.

Ha nagyon fáj
mosolyod az orvosság.
Ez maradt csupán.

Virág illata
földig hajolva járja
be a sírokat.

Már itt az alkony,
csak még vörösre festi
a Nap az eget.

Zenélő lány
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Pia fraus. Így mentegeti könyve megírásának 
ürügyét Marinovich Endre, a szerző, Antall József 
volt kabinetfőnöke, ma a Veritas Történetkutató 
Intézet főigazgató-helyettese. E könyv megírásá-
nak eredeti szerzői eljárása valóban kegyeletből 
elkövetett bocsánatos bűn. A hajdani miniszterel-
nök azt tervezte ugyanis, hogy kölni betegágyán 
kazettákra mondja gondolatait, visszaemlékezé-
seit. Sajnos nem így történt, nem volt hozzá ereje. 
A kazettákat felbontatlanul visszaadta kabinetfő-
nökének, aki évekkel később, 2003-ban, részlet-
gazdag visszaemlékezés-folyamban adta közre e 
tíz darab néma kazetta sokatmondó tartalmát. 
Kezemben a 2018-as második kiadás. Örüljünk 
neki, hogy a kötet újra megjelent, már csak azért 
is, mert Antall Józsefnek nincsenek fennmaradt 
naplói, visszaemlékezései, töredékben fennma-
radt önéletrajza sincsen. 

Antall József percet sem szánt saját nimbuszá-
nak kidolgozására, minden erejét, idejét a sors 
által rá kiszabott és rászabott feladat elvégzésére 
szánta. Mintha érezte volna, hogy ideje kevés, és 
valóban: 1315 nap, ennyi adatott meg neki rend-
szerváltó, történelmi feladatának elvégzésére. Po-
litikai életműve csonka maradt. Még szomorúbb, 
hogy korai halála miatt nem volt kellő ideje a leg-
fontosabbhoz: elég hosszú időn keresztül helyes és 
követendő példát mutatni a rendszerváltás, majd 
az arra következő konszolidáció politikus-nem-
zedékeinek. Az Antal-kormány után egyik-másik 

Visszajátszás
tíz üres magnókazetta – 1315 túlzsúfolt nap

kormány is hozott jó politikai programot, majd 
eredményesen kormányozott is, de egyetlen kor-
mánytag sem volt képes az emberi tartás, követ-
kezetesség, a bölcs kompromisszumkészség és a 
hajlíthatatlan meg nem alkuvás Antall József-i pél-
dájához felnőni. Antall József miniszterelnökként 
is tanár volt. Sokakat – a rossztanulókat különö-
sen – kellőképpen irritálta is állítólagos kioktató 
magatartása. A későbbi történések megmutatták, 
mennyire szükséges lett volna e példafelmutatás 
pótolhatatlan erkölcsi iránytűje! A magyar poli-
tikai élet hangadói talán kevésbé tévesztenek 
irányt a későbbiekben a mindenkori  politika dé-
libábos magyar pusztájában. Nagy veszteség ez!

Ha nem is lehet eleget fájlalni, hogy csak 1315 
nap miniszterelnökség adatott meg Antall József-
nek, a könyvet olvasva, annál jobban el lehet azon 
ámulni, hogy mennyi – és micsoda nagyságren-
dű! – esemény és munka fért ebbe a három és fél 
évbe! A múlt század nyolcvanas éveinek végén, 
kilencvenes éveinek elején megbolydult a kis haza 
és a nagyvilág élete egyaránt. Óriási felelősség 
és emberfeletti feladatok megoldása nehezedett 
Magyarország első szabadon választott kormá-
nya miniszterelnökének vállaira. Antall József 
kiválóan teljesített! Az embernek joggal fordul 
meg a fejében a kérdés: mi lett volna, ha a sors 
bőkezűbben méri az időt Magyarország és Antall 
József számára? Hogy nézne ki a magyar közélet és 
politikai kultúra ma, ha, Antall József nem 1315, 

hanem, például 4378 napig, vagyis három négy-
éves cikluson át kormányfő? 

Befejezésül, álljon itt a könyv legszebb, egyben 
utolsó, Antall Józsefi búcsúmondatának töredéke: 
„...tiszta kézzel, meleg szívvel és hideg fejjel kell 
politizálni”. Mindenkori politikusainknak ehhez 
az Antall József hagyatékához kellene felnőni.

Marinovich Endre: 1315 nap – Antall József minisz-
terelnöksége, Veritas Történetkutató Intézet – Magyar 
Napló, Budapest, 2018, 271 oldal

Kató Zoltán

Robert Schumann, az Európai Unió egyik ala-
pító atyja elhíresült gondolatának kimondása óta 
tudjuk: „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem 
lesz.”   Konrád Adenauer, volt német szövetségi kan-
cellár, gyakorló nagyon nehéz… Erőfeszítéseinkkel 
igyekszünk keresztényként élni, és ezen az úton 
haladva szeretnénk lassan a tökéletesség egyre ma-
gasabb fokait elérni.” Igen, ezek az ismert emberek 
értették az élet lényegét, ismerték a Bibliát, s tudták, 
mint Madách, hogy a tökéletességre való törekvés fel-
adat, amit küzdéssel sem tudunk elérni, de töreked-
nünk kell rá. Madách ránk hagyott öröksége: „Bűn és 
erény között szabadon választani, mily nagy eszme, s 
tudni fölöttünk pajzsul áll Isten kegyelme.”  

Mi a szabadság? A választás szabadsága! Dönthet 
az ember: jól vagy rosszul. De ha rosszul döntött, s 
másnak is ártott, akkor azért nem dicséret jár, ha-
nem a rossz cselekedetért büntetés. Ezért meg kell 
tanítani: mi a jó és mi a rossz! A tanítás növelés, az 
egyén gazdagítása, egyéniséggé, jellemes emberré 
formálása, hogy érett személyiséggé váljon. A taní-
tás legelemibb szabálya: a jutalmazás és a büntetés. 
(Fináczy Ernő:1937) Dicsérünk és dorgálunk. Hol 
kezdődik? A családban, majd az iskola az a szervezet, 
amely megerősíti a helyes és segíti kijavítani a hely-
telen viselkedést. 

Mi a probléma? Napjainkra a demokrácia biztosí-
totta szabadságban csorbult a szabályok, normák 
tisztelete, azok betartása és betartatása. Nem ért-
jük a választás szabadságát! Nem akarjuk tudni, hogy 
a nevelés az elődök erkölcsének a tovább örökítése. 
Miközben kutatók sora bizonyítja, hogy az emberi-
ség története során kialakult értékek, magatartás-
minták, normák átörökítésének hiánya a modern 
társadalomban gátolja az érett személyiség kiala-

„Te pedig azokat szóljad, amik az egészséges tudományhoz illenek”
kulását (Kopp Mária:2008), sőt a kudarcoktól meg-
kímélve, kudarc nélkül felnevelt ifjúság – K. Lorenz 
szavaival – „infantilis felnőtt” lesz.( K. Lorenz:2002) 

A probléma további gyökere, hogy a kultúraközve-
títők – család, iskola, egyház, média –  netán bizony-
talanok a feladatukban; nem tudják, hogy felelősek 
a gyermek felnőtté válásáig a gyermeket, ifjút érő ha-
tások közvetítésében; vagy szándékos a tevékenysé-
gük a bizonytalanság keltésében, a kulturálatlanság 
terjesztésében. 

Az egyház szerepvállalása ma is jelentős európai 
örökségünk, egyrészt a keresztény erkölcs tanítá-
sában, valamint a jó és rossz közötti különbség fel-
ismertetésében. Márai Sándor hagyta ránk örökül, 
hogy: „Kelet felé haladva Magyarország az utolsó 
kultúrterület, ahol az európai ember ugyanazt a 
sorsközösséget érzi mindennel, ami az európai 
keresztény műveltség múltját, jelenét és felelőssé-
gét jelenti.” Az általános műveltség gazdagításában 
jelentős szerepe van a kultúra közvetítését vállaló 
intézmények működésének. Ezért legalább akkora 
a felelőssége a sajtónak, a rádiónak, a médiának, 
a könyvkiadóknak, színháznak és múzeumoknak, 
a politikának, mint a tanítónak.

A harmadik évezredben tanúi és elszenvedői va-
gyunk annak, hogy az információ, a tudás gyara-
podása nem jár együtt a mindennapi életben való 
eligazodással. Az ismeretek megszerzéséért folyta-
tott önmagunkkal való versenyfutás, s a modern civi-
lizáció felborította azt az egyensúlyt, ami az ember 
harmonikus fejlődéséhez, létezéséhez szükséges. Min-
den pedagógiai munka alapja, célja: a  magatartás-
formálás. Az egyén csak kellő ismeretek birtokában 
képes szabadon, önállóan, öntevékenyen, mértéktar-
tóan cselekedni, s a választási helyzetekben dönteni. 

A szabad, önálló, öntevékenyen cselekvő ember szük-
séglete már a XX. század elején megfogalmazódott a 
pedagógiai és pszichológiai szakirodalomban. 

 A társadalom innovációs képességének, az or-
szág előtt álló politikai – szociális – gazdasági felada-
toknak egyik kulcskérdése a XXI. század kihívásai-
nak meg felelő, működőképes tudással rendelkező 
emberi erőforrás megléte, folyamatos fejlesztése. 
A gazdasági szerkezet átalakulása feltételezi az ön-
állóság, a  kreativitás, a döntésképesség, ezen cse-
lekvésmódok elsajátítását. De a szociális magatartás 
a  tevékenységek során feltételezi az altruizmus, az 
igazság, a pártfogás, a barátság, segítőkészség szük-
ségletét. Aki semmiféle altruista viselkedésformát 
nem tanúsít a másik emberért, számára az valójában 
előnnyel jár. Nem bajtársias, nem küzd az igazságért, 
egyszerűen élősködik, kihasználja a szociális normá-
kat betartó egyéneket. Ez nevelés kérdése! A feltétel 
pedig a jó tanító.

Van ma hivatástudat? Mi indít valakit arra, hogy 
a maga útját járja? – teszi fel a kérdést C.G. Jung. S a 
válasz: „Ez a rendeltetés! A valódi személyiségnek 
mindig megvan a rendeltetése, amelytől nincs me-
nekvés. Ez a küldetés Isten törvényeként hat. Akinek 
rendeltetése van, hallja a belvilág hangját, ő elhiva-
tott.” A tanítói pálya egyike az elhivatottságnak, a ta-
nítás szeretete örömteli tevékenység a tanítvánnyal. 
Egyenlő a munka szeretetével, a felfedezés élményé-
vel, az adás örömével.

Nem boldogság órával lehet a viselkedést meg-
tanítani, hanem kiváló példával, kiváló munkával, 
ami jelenti a kötelességet, felelősséget, a szakma va-
lódi ismeretét; a gyermek életkori sajátosságainak 
ismeretét, a ránk bízott gyermek ismeretét, családi 
hátterét. Ezek birtokában kell minden egyes nap fel-

készülni a következő tanítási napra. Ez feltételezi az 
elkötelezettséget, a teljes odaadást. Ettől olyan gyö-
nyörű a tanító pályája. A tanítás maga a boldogság, 
örömszerzés, ahol a gyermek előtt kinyílnak a kapuk 
a jóra, a tudás megszerzésére a felelős felnőtt élethez. 
S ez az örömteli munka mind a tanítónak, mind a 
tanulónak küzdelmes is, nehézségekkel is jár, mert 
figyelni kell, készülni kell, s közben önuralomra, ki-
tartásra, lemondásra van szükség. A folyamatos meg-
újuláshoz továbbképzések szükségesek, s kell a külső 
ellenőrzés-értékelés, mely a megerősítéssel motivál, 
a   tanácsokkal pedig fejleszt. S nélkülözhetetlen az 
egyetértés az elvekben, s a gyakorlatban a fegyelme-
zettség, ami nélkül nincs eredmény. 

Kováts-németh mária

Ablonczy László könyve a Nemzeti Szín-
ház 20. századi történetét ismerteti a má-
sodik világháború utáni időszaktól napja-
inkig. A múlt század színházigazgatóinak, 
színészeinek, rendezőinek és kultúrpoliti-
kusainak szerepét, visszaemlékezéseit raj-
zolja meg. Ablonczy többször tematizálja 
a nemzeti színjátszás kérdését. Az olvas-
mányt különösen izgalmassá teszik a forrás-
munkákból vett idézetek, az ellentmondásos 
események és személyiségek bemutatása is. 
Olvashatunk többek közt az egykori igaz-
gatóról, Németh Antalról, akinek „likvidá-
lásával a keresztény magyar színházi élet 
folytonosságát kellett felszámolni, hogy a 
szovjet színjátszás mindenek feletti példájá-
val Rákosi, Révai diktatúrája áthassa a ma-
gyar szellemi gondolkodást a színi életben 
is”. Megtudjuk, hogy „Major Tamás kommu-
nista nemzeti színházat hirdetett”. A szerző 
káderlapokra és ÁVH-s jelentésekre támasz-
kodva mutatja be a kor művészeinek sokszor 
gyötrelmes sorsát. Sinkovics Imre 1956-os 

a Nemzeti varázskörében
szavalatáról, Jávor Pál hányatott sorsáról, és 
Mensáros László kihallgatásáról is olvasha-
tunk. Komlós Jánosról, aki korábban ÁVH-s 
tisztként dolgozott, és Aczél György minisz-
terhelyetteseként 1957-től a színházi életet 
felügyelte, megtudhatjuk, hogy 1949 óta ő 
volt az „első direktor, aki személyre szabott 
színházat” nyithatott (Mikroszkóp Szín-
pad). 1965-ben a színház épületét a komoly 
társadalmi tiltakozás ellenére felrobbantot-
ták. A megsemmisítés teljes dokumentáci-
ója eltűnt. Többször megjelenik a kádári 
kultúrpolitika kortárs kritikája. Latinovits 
Zoltán például a Ködszurkáló című művé-
ben felhívja a figyelmet a közönség hiányá-
ra a „nézőtéren és a színházi munkában”. 
A kutatás összegzéseként kiderül, hogy „a 
szabadsághiányos évtizedekben a Nemzeti 
Szuverenitás híján is egy internacionalis-
ta, párt vezérelte országban hivatását nem 
tölthette be. Minthogy a nemzeti sorskérdé-
sek programszerű következetességgel nem 
kerülhettek a gondolkodás középpontjába”.  

A rendszerváltoztatás időszakát a színház 
életében a teljes szétesettség jellemezte, 
amellyel kapcsolatban egy kérdés is meg-
fogalmazódik: „Lehet-e úgy próbálni, szín-
padra lépni, ha a kulisszák mögötti élet ren-
detlen?”.  A könyv végén a szerző a Nemzeti 
kiemelt szerepét fogalmazza meg: „A Nem-
zeti a haza játékszíni foglalata” és „holna-
pi sorsunk mai hogylétének légsúlymérője. 
Daraboltatásunk örökös viselőseként a Nem-
zeti Színház összetartozásunk mindenkori 
szolgálatában emberi voltunk éber őrizője. 
Szép ország álmodója, Nemzeti!”. A kötet 
nagy színészeink életéből is felvillant egy-
egy epizódot Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva, 
Pártos Géza, Blattner Géza, Sík Ferenc, Bu-
bik István, Béres Ilona, Kubik Anna és Blas-
kó Péter személye egyaránt megelevenedik.

ablonczy László: a Nemzeti varázskörében, 
arcképek, tanulmányok, jegyzetek. Hitel Könyv-
műhely. Nemzeti Kultúráért és Irodalomért Ala-
pítvány, 2019. isBN: 978-963-89943-9-4.

Szentpétery MiklóS

Kettős könyvbemutató
A Bécsi NApló és A BorNemiszA péter társA-

ság közös reNdezvéNye A mAgyAr otthoNBAN

Másréti Kató zoltán: Óraátállítás c.  
novelláskötete. Mi történik a múzeumigaz-
gatóval, ha kiesik az elefántcsonttorony abla-
kán? Mihez kezd tante Gréti a gobelinjeivel és 
mióta dorombolnak a könyvek, mint a macs-
kák? Mit kérdez a filozófus a milliomostól kit 
gyöngé den elrabolt, eljut-e a szerelmespár 
Amazóniába és miért nem lettem udvari bo-
lond a Maláj királynál? Ezer fontos kérdés, 
melyekre mind választ adok. 

Schneeberg-túrák 1979–2019. című, 
vetítettképes könyvbemutató
Bécs, szeptember 18-án, 18 órától.


	01
	02-11
	12

