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Lengyelország és Magyarország az Európai 
Unió következő hétéves költségvetését, illetve 
a Következő Generáció Covid-19 nevű, európai 
újjáépítési pénzalapot megvétózta. E két pénz-
ügyi konstrukcióval egyetértenek ugyan, de 
nem elfogadható számukra, hogy a pénzügyi 
erőforrások felhasználását az EU a jogálla-
miság feltételrendszeréhez kötötte. Huszonöt 
tagország ezzel egyetértett –  kettő nem. 

Hol van stabilabb jogállam: Magyarországon 
vagy Hollandiában? Hol működik jobban a de-
mokrácia: Magyarországon vagy Svédország-
ban? Ki erre esküszik, ki arra, és mindenki 
fújja a magáét. Sokan még a jogállam pontos 
meghatározhatóságát is kétségbe vonják. Egy 
dolog biztos: nem képzelhető el hitbuzgó ke-
resztény, aki csak akkor fogadja el a Bibliát, ha 
az Ószövetségből kiveszik a Tízparancsolatot! 

A Skandináv országok, illetve a Bene lux-
államok adófizetői – mindannyian az EU 
nettó befizetői – megelégelték, hogy pénzük 
egyik-másik kelet-európai országban nyom-
talanul eltűnik, ugyanakkor a hiányosságok 
kiderítésére, illetve nyilvánosságra hozatalára 
hivatott intézményrendszer is – az igazságszol-
gáltatás függetlensége, illetve a sajtószabad-
ság – akadozva működik ugyanott. Huszonöt 
tagország egyetért a jogállamisági követelmé-
nyekkel, Magyarország és Lengyelország vi-
szont megalázónak és tendenciózusnak ta-
lálja ezt az eljárást. Sértetten átláthatóságot 
emlegetnek, bizalmat követelnek maguknak 
– és vétóznak. Döntésük következtében az 
Unió történetének egyik legkomolyabb krízis-
helyzete fenyeget – a világjárvány kellős köze-
pén. Nehéz megállapítani ebben a pillanatban, 
mennyiben lesz igazuk, de tény, hogy nem 
keveset kockáztatnak és nagy történelmi fe-
lelősséget vettek magukra.

Vétójukat az elemzők sokféleképpen érté-
kelik és magyarázzák. Van aki zsarolást, má-
sok az EU túszul ejtését emlegetik. Huszonöt 
ország kettő ellenében nagyon meggyőzően 
hangzik, de nem jelenti azt, hogy a kisebbség-
ben lévőknek nem lehet valamelyest igazuk. 
E két ország kormányai, országaik érdekében 
mégis jól tennék, ha ahelyett, hogy belpoliti-

kai megvilágításban magyaráznák a helyzetet, 
inkább igyekeznének elszigetelődésük valós 
okait felfedni és aktívan részt venni a közös 
megoldások keresésében. A két vétózó jelen-
legi narratívája szerint a jogállam ideológia, 
melyet Brüsszel, a hajdanvolt Szovjetunióhoz 
hasonlóan, igyekszik a tagországokra rákény-
szeríteni. Ez a magyarázat nem segíti a kilá-
balást nehéz helyzetükből. Azt se felejtsük, 
mindkét állam az EU-hoz való csatlakozása 
idején a maga számára kívánatosnak tartotta 
és elfogadta a jogállamiságot. Hozzáállásuk az 
elmúlt években érzékelhetően megváltozott.

Sem Magyarországon, sem Lengyelország-
ban a jogállamiságnak nincsenek évszázados 
hagyományai, a kommunizmusban mégis ez 
a két ország volt a demokráciára való törek-
vés bajnoka, mely társadalmi berendezkedés 
csakis jogállami keretekben képzelhető el. A 
rendszerváltáskor még nagyon kedvező meg-
ítélésük mára megfakult, és mai viselkedésük 
sok csalódást okoz. Érdekes megjegyezni, hogy 
míg a kormányok és híveik a priori elutasít-
ják a jogállamisági kritériumok alkalmazását, 
friss felmérések alapján, mind Magyarorszá-
gon, mind Lengyelországban a lakosság több 
mint hetven százaléka (!) szeretné, ha a jog-
államiság kritériuma érvényesülne az Uniós 
pénzalapok elosztásánál. E két ország lakos-
sága pontosan felméri a helyzetet és felismeri 
saját érdekeit. 

A jogállamiság nem ideológia. Lengyelül 
nem tudom, de magyarul egy szóval tör-
vénytiszteletnek hívják! Ez a fő jellemzője. 
Működőképes demokráciában követhető és 
számonkérhető paraméterei vannak. Jogál-
lamban a jogok és kötelességek mindenki szá-
mára érvényesek, ezzel szemben a társadalmi 
kontroll alól magát részben vagy egészben 
kivonó központosított államban gyakori a 
jogkorlátozás. Ahol megfelelően működik, a 
jogállam a társadalmi szerződés harmonikus 
gyakorlatba ültetését és működtetését hiva-
tott biztosítani. 

Az alapvetően egyetértésre, együttműkö-
désre és kölcsönös bizalomra alapozott közös 
Európai Ház hajdani házmesterei nem voltak 

kellőképpen előrelátók az Európai Házirend 
kidolgozásakor. Amennyiben egyetlen ország 
folyamatos vétózással vagy annak az állandó 
emlegetésével a teljes Uniót sakkban tarthat-
ja, előbb-utóbb történelmi patthelyzet fenye-
geti Európát. 

A magyar és a lengyel kormányfők meré-
szen játszanak. Azt állítják, kényszerhelyzet-
be kerültek, vétózniuk kellett. Nem kérdés, az 
EU valóban kényszerhelyzetet teremtett, és 
nem biztos, hogy a legjobb pillanatban tette 
ezt. Az ehhez vezető okoknak mindenesetre 
gazdag története van, és az EU-nak joga van 
eljárásához – akárcsak az azt elutasítóknak 
a vétójukhoz. Mindenki meg van győződve 
igazáról, de minél tovább tart ez az áldatlan 
állapot, annál súlyosabb következményei lesz-
nek Európa számára.

Vétójoggal élni erős, de ideiglenes megoldás 
– nem lehet hosszútávú stratégia. A kategori-
kus nemet mondás nem föltétlenül az erő, ha-
nem a gyengeség bizonyítéka. A vétózást nem 
szabad túlzásba vinni, legjobb tárgyalóasz-
talhoz ülni és kompromisszumra törekedni.

Magyarország sorsa az Európai Unióhoz 
kötődik. Jogos szabadságharcot vívhattunk a 
múltban a lófarkas török zászló, a Habsbur-
gok kétfejű sasa vagy a szovjetek vörös csil-
laga ellen. Egyiket sem mi akartuk, hanem 
ellenünk törtek. Az Európai Unió zászlóját 
viszont egyhangú meggyőződéssel és ujjon-
gó örömmel mi tűztük ki Budavár fokára. 
Beláttuk, hogy az EU, hiányosságai ellenére, 
alternatíva nélküli történelmi szükségsze-

rűség számunkra. Kelet és Nyugat határán 
magunkban nem létezhetünk. Nem Kelethez, 
a Nyugathoz tartozunk, ezért igazodnunk 
kell annak értékrendjéhez. Szent István óta 
hisszük és tudjuk ezt, több, mint ezer éve 
erre vágyik nemzetünk. Magyarország ha 
nem együttműködő résztvevője, csak örökös 
vétózó tagja az európai közösségnek, a pe-
rifériára szorul. Ha nem problémamegoldó, 
kreatív partner, akkor csak megoldásra váró 
probléma lesz a többi partnerállam szemében. 
Mi ennél sokkal többre vagyunk képesek!

Kató Zoltán

Vétó Vagy együttműködés?

Joseph R. Biden, akit mindenki „Joe”-nak szó-
lít, 2021. január 20-án az Amerikai Egyesült Álla-
mok következő, 46. elnöke lesz. Október 23-án, a 
választási kampány legforróbb fázisában „magya-
ros” tettel ezt küldte Twitteren a világ körül: „64 
years ago today, freedom-loving Hungarians revol-
ted against communist rule. Their spirit inspired 
the Prague Spring, Poland’s Solidarity movement, 
and the fall of the Berlin Wall. As president, I’ll al-
ways stand in defense of democracy and freedom 
at home and around the world.” (https://twitter.
com/JoeBiden/status/1319732324616077315?s=03) 
Vagyis: „64 évvel a mai nap előtt szabadságszerető 
magyarok felkeltek a kommunista uralom ellen. Bá-
torságuk inspirálta a Prágai Tavaszt, a lengyel Solidar-
nosc-mozgalmat és a Berlini Fal lebontását. Elnökként 
mindig védelmezni fogom a demokráciát és a szabad-
ságot, otthon és az egész világon.” 

Joe Biden még egy második lépést is tett, amely 
sok magyarnak tetszhet: A „félig” magyar származású 
Antony Blinkent nevezte meg külügyminiszter-jelölt-
jének. Az 58 éves Blinken Barack Obama elnöksége 
alatt egy külügyekkel és nemzetbiztonsággal foglalko-
zó háttérember volt, az idei kampányban pedig Biden 
külpolitikai tanácsadójaként dolgozott. A „New York 
Times” szerint „a globális szövetségek” híve.

Blinken kimondottan európai kötődésű ember, 
édesanyja, Judith Pisar magyar származású és Len-
gyelországból bevándorolt férjével Párizsban nevelte 
fel fiát. Antony édesapjának második felesége, Vera 
Budapesten született és 1949-ben került anyjával az 
USA-ba. Vera és Donald egyébként a Balatonnál töl-
tötték nászútjukat. 1994 és 1997 között Budapesten 
éltek, mert Donald az Egyesült Államok nagykövete 
volt Magyarországon.

De Biden választása talán nem minden magyarnak 
fog tetszeni, hiszen Donald és Vera Blinken 2005 óta 
névadói a Közép-Európai Egyetem (CEU) Nyílt Társa-
dalom Archívumának (OSA), amit nagy összegű ado-
mányokkal érdemeltek ki. Az archívum a CEU-val el-
lentétben egyelőre nem költözött Bécsbe, az ötödik 

Bukdácsolás a Fehér Házba
kerületi Arany János utcában működik.

Jennifer Psaki, a jövendő elnök egyik tanácsadója, 
a CNN televízióban arról beszélt, hogy a Biden-kor-
mány „sokszínű lesz”. Szerinte a Bidenre és alelnök-
jelöltjére, Kamala Harrisre szavazók között „vannak 
progresszívek, mérsékeltek és republikánusok is, jól-
lehet, az amerikaiak túlnyomó többsége nem e meg-
határozások szerint gondol önmagára”. Hozzáfűzte: a 
várható kormányzat tükrözi majd Amerikát. „Vagyis 
ez ideológiai sokszínűséget jelent majd, és (Biden) 
azt szeretné, hogy többféle felfogású ember üljön az 
asztal körül” – mondta. 

Január 20-i beiktatásukkal az elnöki páros ösz-
szesen négy csúcsot állít fel: Joe Biden lesz a valaha 
regnáló legidősebb elnök, nyolc évvel idősebb, mint 
Ronald Reagan, aki 1981-ben 70 esztendős volt. A CNN 
televíziós csatorna ugyanakkor emlékeztetett arra, 
hogy Kamala Harris alelnökjelölt szintén történelmet 
ír majd: ő lesz az Egyesült Államok első női, dél-ázsiai 
és fekete bőrű felmenőkkel rendelkező alelnöke.

Lehetetlen kiszámítani, mi várható az USA új veze-
tőitől. Jeszenszky Géza volt magyar külügyminiszter 
főleg Biden kiszámíthatóságára fektette a hangsúlyt. 
A „Magyar Hang” felkérésére írt cikkében utalt arra, 
hogy „36 éves szenátori és nyolcévi alelnöki múltjával 
a legtapasztaltabb amerikai politikus”, a választási 
kampány során „inkább csak korát és egyik fia uk-
rajnai tevékenységét tudták fölhozni ellene, semmint 
múltbeli hibákat”. Jeszenszky a két harcost egymás-
sal szembe állítja: „Trump alatt az Egyesült Államok 
mélyen megosztott országgá lett, esetleges győzelme 
hatalmas tiltakozásokhoz, erőszakhullámhoz veze-
tett volna, tovább gyengítve a világ katonailag és 
gazdaságilag ma is legerősebb hatalma nemzetközi 
súlyát. Ezzel szemben Biden – legtöbb elődjét követ-
ve – minden amerikai elnöke akar lenni.” Mellékesen 
„kompromisszumkész politikára fogja késztetni az új 
elnököt az is, hogy a szenátusban nem lesz többsége 
(de a republikánusoknak sem), a képviselőházban 
pedig csökkent a demokraták többsége”.

Az utóbbi években egyre inkább felerősödött azok 
hangja, akik különböző jelszavakat, szólamokat han-
goztatva egyre-másra hajtogatják saját igazukat. Ezzel 
nem is lenne különösebb gond, csakhogy ösztönösen az 
általánosítás hibájába esnek, ami aztán kizárólagossági 
szintet ölthet. Tudomásul veszik ugyan, hogy jócskán 
akadnak másként vélekedők is, de ők nem az ő kutyájuk 
kölykei. És itt kezdődik az ellenségeskedésig fokozódó 
elkülönülés, amikor szeretik egymásba fojtani a szót. 
Igen, a békétlenséggel kezdődik, majd állandó társadal-
mi feszültséggel fokozódik, mígnem nyílt összecsapás-
ban végződik a két dudás egy csárdában elmélete, azaz 
sehogyan sem férnek meg egymás mellett.  

Pedig minden későbbi ellentét a legtöbb esetben 
ugyanazon eredőből indul ki, hasonló gyökerekből 
táplálkozik. Így vagyunk a szabadság fogalmával is: 
sokszor puszta szóként vesszük szánkra, vagy éppen-
séggel nem tulajdonítunk neki kellő komolyságot, kü-
lönösképpen, amikor létezőként kezeljük, élünk vele. 
Szóelemzés helyett induljunk ki a szabadság óhajtásá-
ból, amikor annak ellenkezője uralja a lelkeket.

Petőfi Sándor 1847-ben szentségnek (Háború volt...), 
1848-ban egyetlenegy igaz istenségnek (A szabadság-
hoz) nevezi. A francia forradalom ékes jelszavai megfo-
galmazása óta nem csekély fokozódás. Minden további 
bogozás nélkül be is érhetnénk ezzel, mindazonáltal 
hozzágondolva születésük korának politikai és társa-
dalmi légkörét. Most is inkább azon töprenghetünk 
el, mivé magasztosulnak, vagy éppenséggel kopnak a 
nemzedékeket, az egész emberiséget mozgató jelszavak, 
igék, hogyan éltek, vagy éppenséggel éltek, élnek ve-
lük vissza, amikor a szabadság szabadossághoz vezet. 
Utóbbi feltétlen nagyon is enyhe kifejezés, hiszen a 
XVIII. század vége óta az emberiségnek ugyancsak meg 
kellett tapasztalnia, mire képesek az emberek értük 
cselekedni, nem is annyira saját életük feláldozásával, 
mint mások életének kioltásával. Még elképesztőbb 
a rájuk való hivatkozás, mintegy nevükben megen-
gedhetővé avatni bármily aljasságot, gaztettet. Nem 
kevésbé kárhoztatható a hatalommá züllött lelkület, 
amikor győztes forradalmárok ellenkezőjére ficamít-
va szóhasználatukat szabadságnak nevezik az általuk 
gyakorolt zsarnokságot. Emlékeztetőül megvillan a 
levegőbe lendült szabadság!-gal riogató ököl.

És mégis szem előtt kell tartanunk, mit is jelentett a 
virtuális szabadság, amikor meg kellett küzdeni érte, 
amikor még cél volt. Viszont a társadalmak demokra-
tizálódásával valósággá vált a szabadság, és innen kez-
dődött fokozása vagy éppenséggel csökkentése, azaz 
nem volt elég kivívni, meg is kell tanulni bánni vele. 
Mikorra természetessé, megszokottá vált, egyre-más-
ra bebizonyosodott, hogy abszolút értékként a célból 
öncélúság lett, azaz parttalanná vált. Ezért is olyan 

szabadság – libertas  
– szabadosság – liberalitas

jó rá hivatkozni, a nevében, szellemében parttalan-
ná szélesíteni a cselekvőkészséget. Pedig József Attila 
klasszikusan megfogalmazta: Jöjj el, szabadság! Te 
szülj nekem rendet (Levegőt!).

A szabadság ebben a megfogalmazásban rendterem-
tő tényező, hozzágondolva a francia forradalom másik 
jelszavát: egyenlőség. Magától értetődik, hogy csakis 
különböző dolgok lehetnek nem alá-, hanem mellé-
rendelten egyenlők. Tudomásul kell vennünk, el kell 
fogadnunk, a különbözőség tényét, a másság alapelvét. 
Az emberi társadalmakra vonatkoztatva ez egymás-
mellettiséget jelent, azaz mindennek és mindenkinek 
megvan a maga helye. A rendteremtő szabadság lényege 
a korlátozás, behatárolódás. Ha ezt feltételezzük, sőt 
elfogadjuk, akkor tudnunk kell, hogy korlátozás, hatá-
rok nélkül kiszorítósdit játszunk. Ennek elkerülésére 
alkalmazható a társadalmi rend, ami az egymásnak 
feszülő erők, ellenerők egyensúlyban tartását követe-
li meg, legalábbis olyan mértékben, hogy senkinek se 
kelljen szorongania veszélyeztetett helyéért. 

Tudnunk kell tehát, mit jelent a szabadság, hogy élni 
is tudjunk vele. Amennyiben elfogadjuk a viszonyla-
gosság (relativitás) elvét, nem lehet kétséges, az em-
beri kibontakozás, akár az önmegvalósítás is, csak vi-
szonylagosan, mértékkel lehetséges. Aki átlépi ezeket 
a határokat, csakis a másik helyét teszi vitathatóvá. 

Mindez talán szépen, elfogadhatóan hangzik, még-
sem tartható kézben a felelősség, szubszidiaritás érvé-
nyesítése nélkül. Bármennyire vitatható is a görög-ró-
mai mitológiában az istenek világa, annyit megőrzött 
róluk a történeti emlékezet, hogy ők sem fértek meg 
békésen egymással, viszályukat az emberek közé vit-
ték. Talán fejcsóválást vált ki, mégsem árt a tekintélyre 
hivatkozni. Ha már önfegyelem, felelősség hiányában 
képtelenek vagyunk egymást egyenlő embertársként 
elfogadni, mindehhez nincs hivatkozási alapunk, ak-
kor nagyon is helyénvaló olyan „intézménynek”, té-
nyezőnek a közbeiktatása, ami hatalmi igény és háttér 
nélkül mintegy igazságot teremt ugyanazon fogalmak, 
irányelvek érvényesítése és alkalmazása terén. Nem 
kell új szabályokat kitalálni, alkotni, elég, ha mindenki 
számára egyaránt érvényes „útmutatónak” tekintjük a 
Tízparancsolatot. Dosztojevszkij Szmerdjakovja arra 
következtet, ha nincs Isten, akkor mindent szabad. A 
bökkenő csak ott van, hogy valamikor, nem is olyan 
régen az uralkodók Isten kegyelmére hivatkozva gyako-
rolták hatalmukat. Mára ki olyan merész, hogy Istenre 
hivatkozzék? Az „örök igazság” nevében szab törvényt, 
írja elő, hogy mit szabad és mit nem szabad? 

Medén ágan, mindent mértékkel.
Még sokáig törhetjük a fejünket ezen, a legfonto-

sabb mégis: ne törjük be egymás fejét, ne vegyük el 
mások helyét. Pannonicus
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Határok nélkül Megjelent a háromnyelvű

Megrendelhető:  Zentralverband Ungarischer  
Vereine und Organisationen in Österreich

A-1010 Wien, Schwedenplatz 2/8–9/1,  
Tel.: 0043 1/532 60 48;  zentralverband@aon.at

Minden kedves Olvasójának és  
Támogatójának boldog karácsonyi 

ünnepeket és szerencsés új esztendőt  
kíván a Bécsi Napló szerkesztősége!  

Minden kedves Olvasójának 
és Támogatójának boldog 
karácsonyi ünnepeket és 
szerencsés új esztendőt  

kíván a  
Bécsi Napló szerkesztősége!  

Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen ma-
gyarázta meg, miért nem gratulált eddig az ameri-
kai elnökválasztás győztesének. „Nincs itt semmilyen 
hátsó szándék, semmi szokatlan megfontolás vagy 
olyasmi, ami a kapcsolataink további romlásának 
alapjául szolgálhatna” – jelentette ki a Rosszija 1 
tévécsatornán elhangzott nyilatkozatában. „Tiszte-
lettel viszonyulunk mindenkihez: Trump hivatalban 
lévő elnökhöz és a poszt jelöltjéhez, Biden úrhoz.” 
Putyin megismételte, hogy Moszkva az amerikai nép 
bármely választottjával kész együttműködni. Arra a 
kérdésre, hogy Oroszország nem fél-e attól, hogy hall-
gatása elrontja a kétoldalú viszonyt, a Kreml-főnök 
így válaszolt: „Az elrontott viszonyt már nem lehet 
elrontani”. 2016-ban Putyin kormánya az elsők között 
gratulált Donald Trumpnak a győzelemhez. 

Oroszországgal ellentétben Kína csak egy hét ké-
séssel hivatalosan gratulált Bidennek és Harrisnek. 
A pekingi vezetők szemmel láthatóan elégedettek az 
eredménnyel, hiszen Trump elnöksége alatt véglete-
sen kiéleződtek a két nagyhatalom közötti gazdasági 
konfliktusok.  

Az Európai Unió eddig meglepően tartózkodó 
volt. Ursula von der Leyen, az EU-Bizottság elnöke 
reményét fejezte ki, hogy Joe Biden vezetésével az 
Egyesült Államok „újra kötelezettséget vállal a pári-
zsi klímaegyezmény mellett”, miután Donald Trump 
tavaly novemberben bejelentette kilépési szándékát. 
Von der Leyen abban is bízik, hogy az új washingtoni 
kormányzat részt vesz a globális egészségbiztonság 
fejlesztésben. Trump erre sem mutatott túl sok haj-
landóságot.

Az amerikai politika Donald Trumpnak köszön-
hetően amúgy sem szűkölködik negatív meglepeté-
sekben. Az elnök és a Republikánus Párt egy része 
továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy a választás ér-
vénytelen, mert a demokraták elcsalták. De miután 
a Georgia-i újraszámlálás hitelesítette Biden győzel-
mét, valamint Pennsylvania és Michigan államban a 
bírók elutasították Trump kereseteit, az elnök több 
hét várakozás után végül zöld utat adott az átadás-át-
vételi procedúrának. Ezzel az elnökváltás körüli fel-
adatokért felelős kormányügynökség (a GSA) hivata-
los irodát és szövetségi támogatást adhat Biden stáb-
jának, valamint továbbíthatja a Trumpnak készített 

nemzetbiztonsági jelentéseket. Ezzel befejeződött egy, 
az USA történelmében egyedülálló helyzet: A megvá-
lasztott elnök arra kényszerült, hogy támogatóitól 
Twitteren kérjen pénzt a Fehér Ház januári átvételére.

Trump talán hallgatott a növekvő számú republi-
kánusokra, akik a visszavonulást javasolták neki. Ben 
Sasse nebraskai szenátor és Mitt Romney, Utah állam 
szenátora közösen keltek ki egy sajtótájékoztató után, 
amelyen Rudy Giuliani, Trump jogászcsapatának tagja 
Michigan államban történt „tömeges választási csalás-
ról” beszélt. „Dühöngő sajtókonferenciák rombolják 
a közbizalmat. Rudynak és barátainak nyilvánvalóan 
nem szabadna nyomást gyakorolniuk a választókra 
azért, hogy ne fogadják el az eredmények igazolását. 
A törvények és nem a tweetek országa vagyunk” – fo-
galmazott Sasse. Romney szerint a Trump-kampány 
tagjainak a választási tisztségviselőkre gyakorolt nyo-
másgyakorlása felér egy kísérlettel, amely „meg akar-
ja fordítani a népakaratot”. Romney hangsúlyozta: 
„Nehéz elképzelni rosszabb, kevésbé demokratikus lé-
péseket egy hivatalban lévő amerikai elnök részéről.”

Viszont Trump az átadás-átvétel megkezdése el-
lenére nem adta fel vádjait, szerinte a két dolognak 
semmi köze egymáshoz. De közben belegabalyodott 
a saját Twitter-fogalmazásaiba. Egyrészt örült, hogy 
a demokraták is elismerték: „a 2020-as választás volt 
a legbiztonságosabb választás valaha”. És mégsem fo-
gadta el, mikor a választások biztonságáért felelős 
amerikai kormányzati szerv, a Cyber- és Infrastruk-
túrabiztonság Ügynökség (Cisa) leszögezte: nemhogy 
nem voltak tömeges csalások, de ez volt „az ország 
történetének legbiztonságosabb választása”. Mit tett 
Trump? Kirúgta Christopher Krebset, a kiberbizton-
sági hivatal igazgatóját.

December 14-e után talán még lesz el nem dön-
tött per. De legalább a végeredmény hivatalos lesz. 
Ugyanis azon a napon összeül az elektori testület, 
amely megválasztja az elnököt. A választási eredmé-
nyek alapján 306 elektor elkötelezett Biden mellett, 
harminchattal több, mint az elnökké választáshoz 
szükséges 270.

Ennyi bukdácsolás után a világ kíváncsian várhatja 
Joe Biden első lépéseit a washingtoni Fehér Házban. 
Ezeket január 20-i hivatalos beiktatása után teheti meg 
– ha Donald Trump addigra elköltözött onnan… 

Martos Péter

Bukdácsolás a Fehér Házba

Advent – a szó nem várakozást, hanem eljövetelt 
jelent.

A dolgok nem jönnek el maguktól, a jó nem történik 
meg magától, az érték nem valósul meg magától. Azzal 
együtt sem, hogy „mink van, amit nem kaptunk” (vö. 1 
Kor 4,7) és hogy minden ajándék. Mert az ajándékot ki 
kell bontani, használatba kell venni, meg kell tanulni 
bánni vele, nekünk kell működtetni, éltetni, megélni. 
A ruhát hordani és mosni is, az edényeket, szerszámo-
kat, bármilyen eszközt használni és rendben tartani, 
óvni, a társasjátékokat megtanulni, időnként előven-
ni, másokat meghívni, hogy együtt játsszunk és aztán 
gondosan elrakni. 

„Advent a várakozás megszentelése… meg kell 
tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk” – írta 
Simone Weil. És ha igaz vágyakozás, akkor tevékeny 
törekvés is. Vágyakozni az után, hogy visszakapjuk, 
ami a miénk.

Nem amit elvettek, hanem éppen, amit nem tud-
nak elvenni. Ami igazán a miénk. Amit csak mi tu-
dunk, tudnánk megőrizni, ápolni, óvni - megélni, élni 
vele… Mert elvehetik mindenünket, és mégis össze-
tartozunk. Összetartozásunkat nem vehetik el, azt 
mi veszíthetjük el. Ha nem akarunk összetartozni. 
Ha nem vállaljuk azt, hogy fontosabb, ami egybeköt, 
mint ami szétválaszt. Ha nem valljuk és éljük Csoóri 
Sándorral, hogy nem kell mindenben egyetérteni, de 
érteni kell egymást. 

Ha csak hivatkozunk nagy elődeinkre, amit mond-
tak, és mondanak ma is, amit üzennek nekünk – hite-
lesen, mert ők megélték –, de nem vesszük komolyan, 
nem szívleljük meg, nem akarjuk erőfeszítések árán 
is megvalósítani. Széchenyi István: „Akit magyarnak 
teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének 
– nem derék ember.”

Összetartozásunk más néven az egység, ami a sok-
színűségben nyilvánulhat meg, de a lényegi dolgok-
ban azt jelenti, hogy egyek vagyunk. Nem mondha-
tunk le az egység igényéről, és nem is gondolhatjuk 
azt, hogy az uniformizálást jelentene. Hogy min-
denkinek ugyanazt kéne gondolni vagy mindenki-
nek egyformán kellene cselekedni. De értékeinkhez 
ragaszkodni, egymás javát keresni a saját javunk 
mellett, a közjót szolgálni a magunk java előtt… 
Várakozni nem jelenthet tétlenséget, azokban 
a dolgokban, amelyek rajtunk múlnak, tevéke-
nyen kell várakozni. Nem elég, hogy az idő eltel-
jen, mert attól nem oldódnak meg a problémák,  
nem lesz a munka elvégezve, nem jutunk előbbre. 
A Karácsony előtti idő is ilyen várakozás, 
de nem lehet tétlen várakozás. Nem elég ki-
böjtölni Karácsonyig, hanem tevékeny sze-
retetben kell telniük ezeknek a napoknak. 
Az advent kinek a vásárok színes forgatagát, a for-
raltboros, rumpuncsos hangulatot jelenti, kinek a 
Roráté miséket, a több imát, készületet, emlékezést 
a régi Karácsonyokra, az ajándék készítést, annak 
eltervezését, hogy hogyan lepjük meg a másikat sze-
retetünkkel. Hogy miként tesszük az idei karácsonyt 
egyedivé és széppé, minden nehézség ellenére. 
Emlékszem, amikor életemben először nem voltam 
otthon szenteste. Katonai szolgálatomat töltöttem, 

Közös Adventünk elé
18 éves voltam, őriztem a lőszerraktárt, a nem létező 
ellenségtől. Sötét éjszaka volt, nagy hiány és szomorú-
ság telepedett rám, hiszen a gyerekkori karácsonyok 
még oly közel voltak. De tudtam, hogy azok bennem 
élnek, a korábbi karácsonyok szeretete továbbra is 
érvényes, és lesz következő karácsony is. Tudtam, 
hogy összetartozunk. Könnyebb volt kibírni, mint 
előre elgondolni, hogy az idén nem lehetek majd 
szeretteim körében, nem lesz karácsonyom. Lehet, 
hogy a mi idei karácsonyunk sem lesz olyan, mint 
megszoktuk, de ettől függetlenül, amit a karácsony 
jelent, a szeretetben való összetartozást senki nem 
veheti el tőlünk. Örömünket senki nem ronthatja el, 
csak mi magunk. Amit magunk adunk oda, amiről 
lemondunk, amit elrontunk, elherdálunk, eljátszunk, 
ami után nem vágyakozunk, azt veszítjük el. Ha pél-
dául csak a pénz miatt próbálunk egységesek lenni, 
és aztán éppen megint csak az anyagiak miatt ugrunk 
mégis egymásnak.

Tevékenyen készülni, tenni a jót, amit lehet, azt is 
elfogadni, hogy mi az, amit nem tehetünk és az egyet-
len lényegesre figyelni. Az összetartozásunk lehető-
ségére, valóságára, erejére, szépségére. Azokkal is 
összetartozunk, akik már nem élnek, az élőkkel való 
összetartozásunkon pedig dolgozni kell, az egysé-
gért fáradozni szükséges, és újra a miénk lehet. Meg-
újultan, erősebben, szebben és tartósabban, mint 
valaha. Nem álom vagy ábránd ez. Nem mondhatjuk, 
hogy lehetetlen és azt sem, hogy máson múlik. Amit 
Istentől ajándékba kaptunk: család, nemzet, keresz-
ténység, kultúra, az a miénk. Vágyakozni arra, ami a 
miénk, azt jelenti, hogy törekszünk rá, hogy még job-
ban meg tudjuk élni, sajátunknak tudjuk tekinteni. 
Ebben segítsük egymást, és kérjük Isten segítségét. 
Szelíd, gyengéd szeretetével Ő tegyen minket szelíd-
dé, megbocsájtóvá, nyitott szívűvé, hogy ki tudjunk 
engesztelődni. Hogy legyen újra össze-tartozás: egy-
máshoz tartozás, hogy legyünk újra a magunké, tar-
tozzunk ahhoz, ami a miénk, és így legyünk együtt 
erősek. Adódjunk össze és akkor érezzük meg igazi 
erőnket. Ahogy az egyén szóban is benne van: egy-
én, az én csak egy. Újra Széchenyit idézve: „Egynek 
minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen”. Az 
egység – olyan mértékben, ami vállalható, lehetsé-
ges, és ami szükséges – ehhez az áldozat is hozzá-
tartozik, amit egymásért, az összetartozásunkért 
meghozunk.

Pál apostol olyan egyszerűen írja: „Szeressetek tet-
tetés nélkül. Gyűlöljétek a rosszat, ragaszkodjatok a 
jóhoz. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes 
lelkűek: az Úr az, akinek szolgáltok!” (Róm 12, 9, 11)

Akkor lehetnénk igazán nagyok. Ajándék, megle-
petés egymás számára. Szeretetből fakadó egységben 
ünnepelni, így lehet igazi az Ünnep. Nagyon várom 
már… És a magam részéről tenni is akarok érte, és erre 
hívok mindenkit. Ha elkezdjük tenni, akkor meg fog 
valósulni. Akkor fognak olyan folyamatok elindulni, 
amikre talán nem is gondoltunk, amelyek meghalad-
ják erőinket, és mégis lehetségesek. Mert Istennek 
semmi sem lehetetlen, és az Isten emberszerető jósá-
gával együttműködő embernek sem.

Varga János, a Pázmáneum rektora

Mint ismeretes, Ausztriában hat elismert 
tősgyökeres népcsoport vallja magát az összla-
kosság integrált, de eddig még nem asszimilált 
részének, ami azt jelenti, hogy fennmaradásu-
kat az állam anyagilag támogatja. Ezt nem teszi 
hangosan, mert a rendelkezésre bocsátott összeg 
nagyságrendje csak szégyellni való: a hat nép-
csoportnak most már 1995 óta 3,5 millió eurón 
kellett osztoznia, ebből 12% jut a magyaroknak, 
32% a szlovénoknak, 31% a horvátoknak, 10%-
10% a cseheknek és romáknak és 2% a szlová-
koknak.  De azért is nagyon ritkán és halkan 
szól az állam a kisebbségek anyagi támogatásá-
ról, mert a megnevezett összeget immár 25 éve 
nem emelte meg, ami pénzértékben évről évre 
történő kurtítást jelent. Az állam igazából nem 
akart/akar részletesen a népcsoportokon belül 
történő munkával foglalkozni, így felállított hat 
népcsoporttanácsot, amelyek tagjait rendszerint 
ő nevezi ki, és ezek döntik el, illetve javasolják, 
hogy az egyesületek mire mennyi támogatást 
kapjanak, ami persze egyáltalán nem könnyű 
dolog: kifelé a torta évek óta ugyanakkora, de 
a belsejének konzisztenciája valóságban a fe-
lére csökkent. A beadott javaslatot az illetékes 
ügyosztály (amely a Kancellária alkotmányjogi 
részlegéhez tartozik) szó nélkül elfogadja és a 
pénzt előbb-utóbb folyósítja.

Az évek múltával nemcsak érezni, hanem már 

Néha a Don-Quijote-i harcnak is  
lehet eredménye

látni is lehetett, hogy ennek a stratégiának rossz 
lesz a vége. Szólni kell, tiltakozni kell, de nem 
egyenként, hanem közösen, együtt. Eddig nép-
csoportonként mentünk koldulni, ami a divide 
és impera hívének nagyon is jól jött. Jó két évvel 
ezelőtt rendszeres megbeszélésekben egyeztünk 
meg, ahol kidolgoztuk és összeírtuk a követelé-
seinket, ezeket közös sajtókonferenciákon tettük 
nyilvánossá, közösen mentünk velük az államel-
nöktől kezdve a politikai pártok magasrangú 
vezetőihez. Nem szólt ellenünk senki, mindenki 
megértő volt és hangsúlyozta, hogy mellettünk 
van. De az idei évig nem volt egy se közöttük, aki 
az ügyünket magáévá merte volna tenni. Volt, 
aki még azt is beismerte és ki is merte mondani, 
hogy Ausztria számára a kisebbségek létezése 
hasznot és többletkincset is jelent: kétnyelvűség, 
hídépítés, határmenti/szomszédsági gazdasági 
és kulturális kapcsolatok. 

A csoda akkor történt meg, amikor a jelenlegi 
kormány, a Néppárt és a Zöldek koalíciója, kor-
mányprogramjába bevette a kisebbségek ügyét. 
Ez már nagyon sokat jelentett, de azt is látni 
kellett, hogy a kormánynak öt éve van a tenni-
valóra, tehát nyugi…. aztán meg közbejött a „co-
rona”….., úgyhogy ismét kétségeink támadtak. 
Október 7-én délután ledőlt a fal, és örömhírként 
terjedt, hogy a kormány megduplázza a népcso-
portok eddigi anyagi támogatásának összegét. 

Erre még nem volt példa, ki hallott már anya-
gi megduplázásról? Akkor is, ha a neheze még 
csak ezután jött: a népcsoportok közötti eddigi 
elosztásnak nincs semmi jogi alapja. Találós 
kérdés, hogy miért kapnak a magyarok sokkal 
kevesebbet, mint a szlovének vagy a horvátok? 
Az illetékes miniszter asszony október 15-én a 
Kancellárián –  a járvány által előállt nem ép-
pen ünnepélyes keretek között – jelentette be, 
hogyis néz ki a megduplázást követő új felosztás. 
A meglepetés sikerült: a magyar népcsoport a 
továbbiakban is ugyanabban az arányban kapja 
az anyagi támogatást, mint eddig. Erre már csak 
ünneprontóvá lehetett válni, hangos tiltakozás-
sal hangoztattuk, hogy az elosztás számunkra 
elfogadhatatlan, mert alaptalan, jogtalan és igaz-
ságtalan. A hirtelen beállt csendre a miniszter 
asszony csak a tisztviselőkarára tudott kérdően 
pillantani, hiszen ők dolgozták ki, amire mi 
csak elutasítóan tudtunk reagálni. Láthattuk, 
hallhattuk nagyon kellemtelen volt ez neki is. 
A csalódás és a düh viszont igazán akkor állt 
be, amikor az eddig velünk szolidáris kollégák 
nem álltak ki mellettünk. A helyzet mindenki 
számára nagyon kínossá vált. Mivel már egy-
szer eldöntött és hivatalosan elfogadott hatá-

rozatot nem lehet ad hoc megváltoztatni, csak 
halkan arra kérhettek, hogy most várjuk meg a 
jövő évet, és aztán….  

Tehát a következő hónapokban fog kiderülni, 
meddig tart a szolidaritás, hogy taksálja az ál-
lam a magyar kisebbséget. Ez nagyon kemény 
feltörésre váró dió. 

Reméljük a legjobbakat, hogy nem kell bíróság 
elé vinni az ügyet, de tény az is, hogy mind a 
szlovének mind a horvátok szerepet vállalnak 
a politikában, parlamenti és tartományi szinten 
is vannak képviselőik. Ettől mi, magyarok vala-
hogy elálltunk, talán nem is voltunk elég élel-
mesek, hogy belefolyjunk itt-ott a politikába, és 
ott álljunk ki a népcsoportunk ügye mellett. De 
ebből tanulni is lehet, csupán motiválni kellene 
az új – itt született – generációt arra, hogy vállal-
ja fel a gyökereit, álljon ki magyarsága mellett, 
adjon hangot az itt élő magyarok érdekeinek. 
Azt a még nehezebb feladatot, hogyan fogjuk 
most a megemelt támogatást az ezt igénylő kb. 
40 ausztriai magyar szervezet között elosztani, 
inkább nem részletezem. Most örüljünk legalább 
egy picit és aztán reménykedjünk a mindenki 
számára kielégítő megoldásban.

H.J.     

„Baljós bölcsek jósolták pusztulásodat, Nap-
nyugati Birodalom, Európa,” írta 1939 kora őszén 
Márai Sándor az újabb világháború kitörésekor. 
Kisebb szellemek jósolják ezt  újból  napjaink-
ban, remélem a valóság ismét rácáfol nem is jó-
indulat szülte ijesztgetésükre. A Nyugat valóban 
fenyegető, de nem elkerülhetetlen hanyatlásának 
meggátolása minden európainak elemi érdeke. 
Közép-Európa segíthet szembe szállni az évez-
redes erkölcsi normák fölrúgásával, a jobb- és 
baloldali radikalizmussal, de csak Nyugat- és 
Észak-Európával összhangban. Az Európai Unió 
nem rosszakarónk, ha bírál, nem ártani, hanem 
használni akar. Jogos a kérdés: érdemes-e figyelni 
a mai magyar kormány politikáját bíráló külföl-
di hangokra, pláne megszívlelni azokat, vagy ne 
törődjünk velük, amíg a karaván jó úton halad, 
addig a kutya hadd ugasson.

Széchenyi István írta az Önismeret c. munká-
jában 1857-ben: „A sok tényező közül, melyek 
segítenek abban, hogy fajunk megmentessék a 
teljes megsemmisüléstől, kétségtelenül leg fon-
tosabb az a vélemény, melyet rólunk külföldön 
táplálnak”. Ezt az idézetet választottam történészi 
munkásságom fő műve, „Az elveszett presztízs” 
című, idén a Fekete Sas kiadónál 3., jelentősen bő-
vített kiadásban megjelent könyvem mottójának. 
Nem gondolom, hogy elegendő a tekintélyekre hi-
vatkozni egy tétel igazolására, de úgy látom, hogy 
a Trianoni Békeszerződés igazságtalanságai nem 
csupán az elvesztett háborúból fakadtak, könyvem 
pedig alátámasztja, hogy határaink rendkívül 
részrehajló meghúzásában komoly szerepe volt a 
magyarság 1848/49-re visszamenő és nagyjából 
1905-ig fönnálló nyugat- és észak-európai tekinté-
lye, jó híre oktalan és elkerülhető elveszítésének. 

Ha olvassuk, hogy a Közép-Európában Scotus 
Viator írói néven ismertté vált R.W. Seton-Watson 
brit publicista, később tekintélyes történész, vagy 
H. Wickham Steed, a londoni Times 1902 és 1913 
közötti bécsi tudósítója, 1918-22-ben ama világ-
lap főszerkesztője, 1905 és 1919 között miket írt 
a magyar belpolitikáról, akkor első reakciónk a 
harag és a fölháborodás lesz a a hangnem, az erős 
bírálatok túlzásai, pontatlanságai miatt. De aki jól 
ismeri az 1918 előtti 15 év magyar történelmét, 
az kénytelen elismerni azt, amit a konzervatív 
Szekfű Gyula írt le az 1940. március 10-i Magyar 
Nemzetben: Seton-Watson volt „az első igazi fa-
lukutató Magyarországon a nemzetiségi vidéke-
ken”, és amire a magyar-brit és magyar-amerikai 
kapcsolatok kiváló kutatója, Gál István ugyanen-
nek a lapnak az 1939. november 26-i számában 
figyelmeztetett: ”a magyar önvizsgálat nagy klasz-

BántjáK-e A mAgyArt?
szikusai szinte szóról szóra azonos hangnemben 
nyilatkoztak a ma gyar sorskérdésekről, mint az 
angol publicisztika radikális elméi. A különös csak 
az, hogy a magyar visszhang elsősor ban az ural-
kodó rétegeknek kedvező, bírálatmentes angol 
magyarszakértők iránt viseltetett megértéssel. A 
belső ma gyar fejlődés szempontjából pedig csak 
haszonnal járt volna a szlávbarát, magyarbíráló, 
szociális, baloldali angol törté nészek, jogászok és 
publicisták műveit behatóbban meg vizsgálni és a 
tanulságokat levonni.”

Természetesen érthető és indokolt a sértések 
visszautasítása: „Ne bántsd a magyart!” Zrínyi 
Miklós 1660-ban a török szultánnak és a Habsburg 
uralkodónak üzente ezt, Kodály Zoltán Zrínyit idé-
ző zenéje pedig 1954-ben – mindenki érezte – a 
szovjet imperializmusnak és magyar szekértolói-
nak szólt. Én nem hiszem, hogy az Európai Unió, 
annak parlamentje és tisztségviselői bántani akar-
nák azt a magyarságot, amelyet 1956-ban az egész 
művelt világ csodált és 1989/90-ben ünnepelt.

A politikai természetű bírálatokban szinte min-
dig van túlzás, félremagyarázás, és ez a magyar po-
litikáról az elmúlt tíz évben elhangzottakra is érvé-
nyes. Mi ezzel kapcsolatban a teendő, mi a helyes 
válasz a külföldi bírálatra? A megsértődés sosem 
jó politika, a harag pedig mindig rossz tanács-
adó. Történeti és politikai tapasztalatokra épülő 
meggyő ződésem szerint érdemes megfogadni  
Illyés Gyula 1943-ban a nemzeti önismeretről foly-
tatott vitában elhangzott tanácsát: az erős nemzet 
képes „szembenézni a kedvezőtlen véleménnyel, 
vagyis nyugodt férfiassággal megvizsgálni: nem 
az igazat mondják-e? Nem kitűnő leckealkal-
mak-e elsősorban hibáink levetésére? Csak ez-
után – az esetleges hibák elismerése és leküzdése 
után – foghatunk abba, amit ma legtöbben az 
első tennivalónak mondanának: az ellenséges 
propagandát ellenpropagandá val legyőzni.”

Nem puhaság, nem meghátrálás, nem defetiz-
mus az itt ajánlott magatartás. Szerintem az a leg-
fontosabb, hogy legyen jó minden törvényünk, 
szülessék vitában, meghallgatva mind a belülről, 
mind a kívülről jövő – jó szándékú – kritikát. Le-
gyen jó a politika, ne egy személyt vagy egy pár-
tot szolgáljon, még csak ne is a választót, hanem 
a népet, valóban „az embereket”. Mérjen egyenlő 
mércével, építkezzen hosszú távra. Legyen jó fizi-
kai és mentális állapotban az ország, minél több 
kérdésben legyen egyetértés, ahogy 1848-at idézve 
a jelenlegi Alaptörvény is kívánja. Külpolitikánk 
szerezzen minél több barátot. Örüljünk, hogy van-
nak szövetségeseink. Hamis és értelmetlen a póz, 
hogy „egyedül vagyunk.”

Gyakran hallom: „Hol van az a nagybetűs Nyu-
gat, ahová fel akarunk zárkózni?” A mai Nyugat 
aggasztó, abnormális jelenségeit, az iszlám fund-
amentalizmustól megfertőzöttek merényleteit, az 
ellenőrizetlen bevándorlást, a „politikai korrekt-
ségnek” nevezett diktatórikus szellemi divatokat 
minden józan ember csak elítélheti. A szexuális 
orientáció különféle változataival még meg lehet 
barátkozni, de a nemek mesterséges megváltozta-
tását a legtöbb emberrel együtt rendkívül káros di-
vatnak tartom. (A hermafroditaság más, egy örök-
lött genetikai rendellenesség.) A Nyugat valóban 
fenyegető, de nem elkerülhetetlen hanyatlásának 
meggátolása szerintem minden európainak elemi 
érdeke, sőt az egész világ számára kívánatos. Kö-
zép-Európa segíthet szembe szállni az évezredes 
erkölcsi normák fölrúgásával, a jobb- és baloldali 
radikalizmussal. Nem szembe menve Nyugat- és 
Észak-Európával, hanem a józan észre építve, 
meggyőz ve szövetségeseinket. Az Európai Nép-
párt és a hagyományos értelemben konzervatív, 
liberális és szociális gondolkodásúak összefogva 
megvalósíthatják az európai nemzetek egységes 
értékein és közös érdekein alapuló demokratikus 
és jólétben élő Uniót. Aki pedig a NATO-n és az Eu-
rópai Unión kívül keresi hazánk jobb jövőjét, az 
nem ismeri sem a történelmet, sem a mai erőviszo-
nyokat, és nem látja a kultúránkat és értékrendün-
ket fenyegető veszélyeket.

A külföldi kritika csak a kommunista rendszer-
ben minősült a belügyekbe történő beavatkozás-
nak. Az Európai Unióba belépéssel elfogadtuk an-
nak alapelveit, a Lisszaboni Szerződés bennünket 
is kötelez. Ha a bírálat az alapelvek be nem tar-
tására hivatkozik, arról higgadt hangon lehet és 
kell vitatkozni. Az egészséges, nem traumatizált 
társadalmak, mint a legtöbb nyugati, a korrekt 
hangú bírálatot sosem fogadják haraggal, és a ha-
misnak ítélt véleményekre sem reagálnak túl zott 
indulattal, pánikszerűen, inkább eredetét, való-
ságtartalmát kutatják. A fölháborodás, a harag, a 
teljes visszautasítás, az ellenvádaskodás a nemzeti 
tudat zavarának, gyakran a nem tiszta lelkiisme-
retnek a jele. A veszélyeztetettség érzetét hangos 
magabiztossággal és mások lenézésével kompenzá-
ló nemzettudat a belső bírá latot hazaárulásnak, a 
külföldit pedig ellenséges cselek ménynek fogja föl, 
kimerítve ezzel a politikai hisztéria Bibó István ál-
tal érzékletesen leírt fogalmát. A jogos bírálat nem 
káros, nem sérti a szuverenitást, elfogadása nem 
jelent „megfelelési kényszert”. A nemzeti érdekért 
az EU minden tagállama kiáll, a jó politika pedig 
megtalálja az összhangot a szűkebb nemzeti és a 
tágabb összeurópai érdek mellett. 

Könnyen belátható, hogy egy jó hírű országba 
több turista és több befektetés érkezik. Van azonban 
egy ritkán említett ok, amiért ugyancsak fontos a 
külföld rokonszenve: az akaratuk ellenére kisebbsé-
gi helyzetben élő magyarok ügye. Védelmük, támo-
gatásuk közügy, de a külföld részéről ebben ritkán 
találkozunk elegendő megértéssel. Ez két világhá-
ború öröksége, és csalódás, hogy a rendszerváltozás 
nem hozott olyan radikális javulást számukra, mint 
aminek egy demokráciában természetesnek kelle-
ne lennie. A jelenlegi határainkon kívül rekesztett 
nemzettársainkat elsősorban erős, virágzó, nemzet-
közi tekintélyt élvező Magyarország tudja segíteni, 
de egyedül még az sem megy sokra. Mennyivel köny-
nyebben támogat a külföldi közvélemény egy olyan 
országot, amelynek jó a híre, amely jó szövetséges, 
amellyel szemben semmiféle kétely nem merül föl! 
Külföldi nyomás nélkül nehezen képzelhető el, hogy 
szomszédjaink megenyhülnek és nemzetállami fik-
ciójukat föladva teljesítik magyar lakosságuk jogos 
igényét az önkormányzatiságra, és a magyarok által 
(is) lakott területeken bevezetik a kétnyelvűséget. 
De baráti országok támogatását maga mögött tudva, 
és rámutatva, hogy a kisebbségekkel szembeni tü-
relmetlenség világszerte még mennyi feszültséghez 
és konfliktushoz vezethet, Magyarország elérheti a 
külhoni magyarok jogos igényeinek a nemzetközi 
fölkarolását. A milliók által aláírt két európai kez-
deményezés ezt jól előkészítheti. Ebben a kampány-
ban is jellemezze hangnemünket az általam mindig 
vallott régi tanács: „suaviter in modo, fortiter in re” 
– legyen visszafogott a nyelvezet, de határozott a 
fellépés! Jeszenszky géza

Sok szempontból érthetetlen világba kerül-
tünk a 21. század elejére. Minden megválto-
zott. Ami eddig érték volt, és a társadalmakat 
fejlődésnek indította, az most egyes csoportok, 
politikai áramlatok kezében értéktelenné vált. 
Ez a változás vonatkozhat politikai ideológi-
ákra, tudományok területére, erkölcsi értékek-
re, a hitre, a munkához való hozzáállásra, a 
pénzre, a hatalom megszerzésére stb. Bein-
dultak olyan mozgalmak, mondhatjuk azt is, 
hogy anarchista irányzatok, melyek szétzúz-
zák a korábbi fejlettség értékeit, szimbólumait. 
Gondoljunk csak a szobrok ledöntésére, meg-
rongálására, a történelem tagadására, melyek 
az elmúlt hónapokban történtek világszerte. 

Azt látjuk ma, hogy Carl Rogers gondolat-
világa távol áll a mai politikai elitek gondol-
kodásától, melynek egyik sarkalatos kérdé-
se valahogy így hangzik: megengedhetem-e 
magamnak azt, hogy a másik ember másként 
gondolkodjon, mint én? Eddig ugyan nehéz 
eljutni, ám úgy tűnik: nem engedhetik meg, 
mert azt vallják, hogy mindenkinek úgy kell 
gondolkodnia, ahogy ők gondolkoznak. Nem 
másként gondolkodó ellenfeleket látnak egy-
másban, hanem ellenségeket, és ellenségképe-
ket kreálnak. Ha nem úgy gondolkodsz, mint 
én, akkor ellenség vagy: náci, fasiszta, homo-
fób, fajgyűlölő stb., akit el kell pusztítani. Na-
gyon veszélyes talajra lépett akár Európa, akár 
Amerika, ha ezek a trendek így folytatódnak 
a polgárháborúk elkerülhetetlenek lesznek. 

De nézzünk pár mai értékzavaros terüle-
tet közelebbről. 

A tisztességes munka, mint érték csökke-
nése. Ma különböző rétegek a tisztességes, 
becsületes munka helyett ügyeskednek, adót 
csalnak, áramot lopnak, korrupcióból jutnak 
olyan pénzekhez, melyeket a tudásukból, vég-
zettségükből kifolyólag soha nem értek volna 
el, és több esetben megússzák a büntetést. Di-

ÉrtÉKeK elvesztÉse
vattá vált a hatásvadászat, melyben a médi-
ának óriási szerepe van. A különböző TV 
műsorokban, internetes felületeken, valóság 
show-ban berobbannak az olyan „celebek”, 
„influencerek” és ki tudja még milyen „ek”, 
kiknek sok esetben jó, ha van nyolcosztályos 
elemi végzettségük. Milyen értéket közvetí-
tenek ők a fiatalabb generációnak? Azt, hogy 
nem kell tanulnod, ügyeskedj, és olyan le-
hetsz, mint én. Sok pénzed lesz, magas szin-
ten élvezheted az életet és nem kell dolgoz-
nod. A tanulás, az olvasás nagyot veszített a 
korábbi nimbuszából. A vizualitás előretöré-
sével a gyerekek mindent képernyőn akarnak 
látni, akár TV-ben, akár a számítógép, laptop, 
okostelefon képernyőjén – azokra a konzer-
vekre kíváncsiak, melyet mások készítenek 
számukra. Az olvasás hanyatlásával csökkent 
a gyerekek képzelőereje és a trendek sem biz-
tatóak. Távolodunk a Gutenberg-galaxistól, 
egy virtuális galaxis felé tartunk, melynek 
sok esetben az árnyoldalai vetülnek ránk. 
Sajnos a mai pedagógia nincs felkészülve 
ezekre a kihívásokra, hiszen ma is a lexikális 
tudásra kíváncsi, a gyermek személyiségének 
a fejlesztése háttérbe szorul. De mit várha-
tunk a pedagógiától, akkor, amikor a mai 45 
perces órákat még Comenius határozta meg 
az ezerhatszázas évek közepén? 

A pénz, mint érték. Nagyon veszélyes terület, 
rengeteg zavart okoz az emberek gondolkodá-
sában, viselkedésében akkor is, ha sok van be-
lőle, de akkor is, ha nincs. Mióta a föníciaiak 
felfedezték a pénzt (i.e. 1400 körül), ez a zavar 
folyamatosan jelen van az emberek motivációs 
rendszerében, a különböző kultúrákban, de 
kultúrák között is polgárháborúkat, háború-
kat kirobbantva. A háborúk hátterében, sok 
esetben a pénz értékének az olajban, aranyban, 

földgázban, gyémántban stb. meghatározása 
áll, de vallásháborúk és a hatalom megszer-
zése is állhatnak. A sok pénz, különösen az 
olyan egyéneknél, akik szegénységben nőttek 
fel, komoly személyiségtorzulásokat okozhat. 
A pénzt hatalomként kezelik, mellyel sok em-
ber az akaratuk alá kényszeríthető, megvásá-
rolható, megalázható. Idővel a személyiség 
annyira torzul, hogy munkamódszerré vál-
nak a kényszerítő eszközök, a visszajelzések, 
visszacsatolások a viselkedésre hatástalanok, 
még a szűkebb, családi környezetére sem hall-
gat. A pszichopátiás viselkedés válik túlsúly-
lyá, ahol a kognitív intelligencia (IQ) magas, 
ugyanakkor az érzelmi intelligencia (EQ) na-
gyon alacsony, vagy nulla. Eljut arra a pontra, 
amikor már nem szeret, nem szenved és nem 
tanul a hibáiból. Nagyon veszélyes, ha ez a 
személyiség vezető politikus, esetleg vezető 
politikusokat tart a kezében a pénzének kö-
szönhetően. Úgy gondolja, hogy van az a pénz, 
amiért bárkit hazaárulóvá, nemzetárulóvá te-
het, hogy így még nagyobb hatalomhoz, vagy 
több pénzhez jusson. 

A pénz zavarosságához most a 21. század-
ban nagymértékben hozzájárulnak az „új pén-
zek” területei, az ún. kriptovaluták világa, fő-
leg a felénk elterjedt Bitcoin. Olyan digitális 
pénz, melyet bármilyen, nem ellenőrzött vá-
sárlásra fel lehet használni, ezért nagyon ve-
szélyes a pszichopaták kezében. Vehetnek rajta 
fegyvert, drogot, illegálisan működő hálózatot 
(pl. kiépített prostitúciós hálózatot), kiválóan 
alkalmas korrupcióra, politikusok megvételére 
stb. hiszen az így keletkezett pénznek nincs 
nyoma, az adóhatóság csak áll és néz. Főleg 
nagyteljesítményű számítógépekkel lehet ma 
Bitcoint bányászni, igaz, ezek a gépek nagyon 
sok áramot fogyasztanak, de nyilván bősége-

sen megtérül, főleg, ha nem a saját áramunkat 
fogyasztjuk, hanem valamelyik politikai párt 
irodájában működtetjük.

Hit és vallás kérdése. A második világhá-
ború után térségünket a kommunista dikta-
túra uralta. Mindent megtettek azért, hogy a 
korábban jól működő történelmi vallásokat 
ellehetetlenítsék. Tiltották a templomba já-
rást, megbélyegezték azokat, akik ragaszkod-
tak, katolikus, evangélikus, református, zsidó 
stb. vallásukhoz, igyekeztek tönkre tenni a 
keresztény kultúrát. Mindent megtettek azért, 
hogy a kereszténységben való hitet megin-
gassák az emberek gondolkodásában, elve-
gyék tőlük a hitet, ugyanakkor semmilyen 
kapaszkodót nem adtak helyette. Szerencsé-
re most, harminc év után, térségünkben a 
történelmi egyházak kezdik visszaszerezni 
elvesztett értékeiket, növekedni látszik a ke-
reszténységben való hit. Igaz, a kommunista 
rendszerben szocializálódott baloldaliak és 
azok gyermekei, akik többnyire ateisták, min-
dent megtesznek azért, hogy minél nagyobb 
legyen a zavar a hit, és a vallás területén, az 
emberek gondolkodásában. 

Nyugat-Európában más a helyzet, ott az 
iszlám gyökeret vert, és napi szinten talál-
kozunk a szélsőséges iszlamisták által elkö-
vetett terrorcselekményekkel. Az iszlám Eu-
rópába történő beáramoltatása mögött olyan 
politikusok húzódnak meg, kiknek a szemé-
lyiségére fentebb utaltam, akár a hatalom, 
akár a pénz kapcsán. Nagyon helyesen cselek-
szik a V4-ek, amikor nem engedi az illegális 
migrációt, inkább a szegregációt választva, 
igyekszik megvédeni a saját értékeit. Idegen 
kultúrák nélkül is van mit tenni a saját érté-
keink megvédésére, újragondolására, hiszen a 
belső ellenfeleket is meg kellene győzni, akik 
a történelem sodrában itt maradtak. 

Dr. BorDás sánDor, főiskolai tanár     

Folytatás az 1. oldalról
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: Fetes Kata Időnként átfogó és hosszú távú elemzések jelen-

nek meg a világ demográfiájának alakulásáról. Ezek 
sokszor egymásnak ellentmondanak, viszont mind-
egyikben van néhány közös vonás. Ezekre érdemes 
odafigyelni.

Azzal ma már mindenki egyetért, hogy a világ né-
pessége nem növekszik megállíthatatlanul. Nincsen 
ok a klausztrofóbiára, a növekedés hamarosan meg-
áll. Hans Rosling nemrég elhunyt svéd statisztikus, 
nagyon szemléletes és izgalmas előadásokban mutat-
ta meg ennek módját és lehetőségét. Szabadon hozzá-
férhetőek, érdemes megnézni ezeket az Interneten.

Legutóbb a neves szaklapban, a Lancetben jelent 
meg a világ minden országára kiterjedő részletes 
kutatás eredménye. A Washington Egyetem (Seattle, 
USA) kutatóinak legtöbb következtetése beleillik a 
már ismert általános helyzetbe, jóllehet ők 2 mil-
liárd emberrel kevesebbet jósolnak 2100-ra, mint 
az az ENSZ becsléseiben szerepel. Szerintük 9,7 
milliárddal, 2064-ben tetőzik a világnépesség, és a 
század végére már „csak” 8,8 milliárdan maradunk. 
Emlékeztetőül: ma 7,8 milliárd embert hordoz hátán 
a Föld. Az sem hír, hogy Európa és Japán lakossága 
öregszik és fogy, míg Afrika lakossága századunk 
végére megnégyszereződik. 

Amin nekem megakadt a szemem, hogy Kína a mai 
1,4 milliárd lakosának közel felét elveszíti és 2100-
ban mindösszesen 732 millióan fogják lakni az or-
szágot. Ha az előrejelzés igaz, ez felvet néhány fontos 
kérdést. Ennyire megfogyatkozott lakossággal telje-
sen nyilvánvaló, hogy Kína gyökeres átalakulások 
elé néz. A már egy ideje világbirodalmi hajlamokat 
mutató ország beleütközik egy törvényszerű törté-

nelmi ténybe: egyetlen világbirodalom sem született 
úgy, hogy közben a birodalom lakosságának száma 
megfeleződött. Ez még akkor is igaz, ha ma nem a ka-
tonák, hanem a rakéták számában mérjük az erőt. Az 
expanzió minden birodalom fő jellemzője, viszont 
biztos hátország nélkül hosszú távon egyetlen biro-
dalom sem létezhet. Ezzel a jelenséggel kapcsolatban, 
tulajdonképpen másodlagos, hogy Kína belső piacai 
megroggyanhatnak, illetve a mai globalizáció egyik 
fő mozgatóereje, a nagyon olcsó kínai munkaerő, 
odalesz. Mindkettőre már vannak előjelek, de ezek 
hamarosan másodlagos jelentőségű kérdések lesz-
nek, hiszen a század végére az automatizálás, a robo-
tika és a Mesterséges Intelligencia (MI) világszinten 
teljesen átrendezi a munkaerőpiacot. 

A fejlett országok lakossága fogy és öregszik, ez-
zel szemben – a technikai, technológiai fejlettségük 
révén – függőségük az emberi munkaerő számától 
gyorsan csökken. Ha megnézzük a különböző szak-
mák és foglalkozások túlélési esélyének előrejelzése-
it, egyértelműen kiderül, hogy hamarosan sem kasz-
szásnőkre, takarító személyzetre, kamionsofőrökre, 
asztalosokra, de még gyógyszerészekre, diagnosz-
tizáló orvosokra vagy szerződéskötő ügyvédekre 
sem lesz szükség. Mindezeket a munkaköröket köny-
nyedén és sokkal magasabb hatásfokkal a robotok 
és az MI fogja átvenni. Ezért sántít, hosszabb távon 
biztosan, a Nyugat-Európa ellen gyakran felhozott 
vád, hogy munkaerőéhségét felelőtlen és rosszul 
kezelt bevándorlással igyekszik megoldani. Ez so-
káig valóban így volt, de észre kell vennünk, hogy a 
helyzet gyors léptekben változik. Hamarosan nem 
lesz szükség idénymunkásokra sem.

Sokkal nehezebb lesz viszont a fejlett államok el-
idősödött, de hosszú életet élő népessége egészségé-
nek, jólétének gépekkel való fenntartása. Az ápoló 
személyzet robotokkal való helyettesítése, néhány 
éven belül, megoldható, de itt még erős erkölcsi be-
idegződések szabnak a fejlődésnek (?) határt. Nem 
sokáig, kétségtelenül, hiszen az erkölcs az emberi tör-
ténelem folyamán, ha valamelyes fáziseltolódással is, 
de mindig követte a társadalom anyagi lehetőségeit. 
Az eutanázia, a társadalmi altruizmus és felelősség-
vállalás gyakori formája lesz. A hosszú, gyógyítha-
tatlan betegségek kezelése helyett – a társadalom 
erőforrásait kímélendő – az életből való önkéntes és 
elegáns kilépésnek lesz majd nagy becsülete. 

Ami igaz a fejlett társadalmakra, az nem lesz igaz 
Afrikára. A négymilliárdra felduzzadt fekete kon-
tinens nem stratégiailag megtervezett hódításba 
kezd, hanem a természeti törvények mentén spon-
tánul kitágul. Történelmi paradoxon elé nézünk: a 
fejlett Európa, ha gépekkel sikeresen kompenzálja 
is lecsökkent lakosságát, ezért bevándorlásra már 
nem lesz szüksége, térbeli, fizikai kiürülésének 
puszta ténye elég lesz arra, hogy Afrika ellenállha-
tatlan erővel betóduljon. Ez a fizikai egyensúly nem 
jelentené semmiképpen Afrika felemelkedését, de 
Európa halálát igen. Európa gazdagságának, a víz 
és élelemforrások meglétének puszta ténye magne-
tikus erővel vonzza majd a mindezt nélkülöző afri-
kai tömegeket. A folyamat már megkezdődött, az EU 
Törökországgal való opportunista együttműködése 
révén valamelyest lecsökkent, de Umberto Eco már 
a 80-as években megírta valahol: bármit is tegyünk, 
a bevándorlás megállíthatatlan.

Erre Európa magatartás- és erkölcsbeli megválto-
zása a megoldás.

Első fontos lépés, az európai társadalmaknak föl kell 
ismerniük, hogy túlélésük került veszélybe és elsősor-
ban saját megmaradásukért felelősek. Erőforrásaikat el-
sősorban az innovációra – ezáltal a munkaerőpiac minél 
nagyobb bevándorlással szembeni függetlenségére –, il-
letve az európai népesség növelésére kellene fordítania. 
Európának végre meg kell értenie, hogy mihamarabb 
értelmes és fontos döntéseket kell hoznia, elkerülve ez-
által a valós problémák talaján gyarapodó, pánikkeltő 
társadalmi politikák haszonélvezőinek a térnyerését.

kató zoltán

Európa elrablása – demográfia és jövőkép

Valahányszor keressük a célt és irányt, a realitás 
és a virtualitás között vergődünk, A szórványma-
gyarságra gondolva az évek folyamán egyre mé-
lyebben tudatosult bennem ez a megoldhatatlan-
nak látszó kérdés, pedig nem térhetünk ki előle: a 
realitás a tények, a valóság világa, míg elképzelé-
seink, vágyaink elvontan, többnyire érzelmi síkon 
jelenülnek meg. Néha olyannyira, hogy egyenesen 
összetévesszük a valóságot a vágyak világával. Csil-
lapíthatatlan hiányérzet, valami, talán az elveszett 
Paradicsom után, amit a mi esetünkben magyar-
ságnak nevezünk. A legnagyobb nehézséget az 
okozza, hogy nincs, nem lehet egybeesés a földraj-
zi értelemben vett hon, haza és a vágyak világá-
ban létező szellemi-nyelvi hovatartozás között. Ezt 
valamennyien megtapasztaltuk, s ezért tudjuk is. 
Mindez belső nyugtalansággal, nem ritkán lehan-
goltsággal jár, éppen ezért mi sem természetesebb 
számunkra, mint a tátongó űr csökkentése. Ez az 
erőbevetés nem egyszer túlságosan igénybe veszi, 
leköti gondolkodásunkat, miközben háttérbe szo-
rultan elhanyagoljuk, sőt, ignoráljuk azt a minden-
napi természetes környezetet, amiben élünk. Mi 
sem következetesebb tehát, mint hogy mágneses 
erőtérben kell eldöntenünk, tulajdonképpen hova 
tartozunk, mit is akarunk. 

Jó tudni, hogy az utóbbi években egyre több 
nyugat-európai ország magyar ernyőszervezete 
csatlakozott hozzánk, ami feltétlen biztató jel. Az 
alapítóknak köszönhetően – úgy látszik – mégis-
csak volt értelme merészségüknek. Kisfaludy Ká-
roly Mohács c. verséből ötlik fel bennem: él magyar, 
áll Buda még! Szép és dicséretes dolog, vállalkozás. 
Mohácsból kiindulva gondoljunk a végváriakra, 
akiket szinte határtalan lelkesedéssel énekelt meg 
első, magyarul verselő költőnk, Balassa Bálint: 

Óh végbelieknek, 
Ifjú vitézeknek 
Dícséretes serege!
Kiknek e világon
Szerteszerént vagyon
Mindeneknél jó neve! 
Balassa Bálintnál időzve olvashatjuk, miért is di-

cséretre méltó végbeli vitézekként tevékenykedni:
Az jó hírért, névért,
S az szép tisztességért 
Ők mindent hátrahagynak;
Emberségről példát,
Vitézségről formát
Mindeneknek ők adnak.
Mi más ez az emberségért folytatott vitézkedés, 

ha nem „tanuló oskola”? Vajon kijártuk-e minden 
osztályát, rendelkezünk-e valamennyi fortéllyal, 
felkészültséggel ahhoz, hogy eredményesen végez-
zük munkánkat, lássuk el feladatunkat? Mert nagy-
nagy félreértés, melléfogás lenne, ha úgy véleked-
nénk, a szándék már cselekedet, s a megalapozatlan 
cselekedet eredmény.

Az ösztönző késztetés ugyanis megszülte azokat 
a lépéseket, amiknek segítségével szinte légüres 
térből ingoványokon át végül is szilárd talajon vet-
hettük meg lábunkat. Gondolok itt azon eltökélt 
szándékunkra, hogy kivívjuk a mindenkori magyar 

sokat tanultunk egymástól*
kormány elismerését, majd támogatását. A NYEOM-
SZSZ feltétlen hozzájárult ahhoz, hogy felhívják 
a Budapesten nyugati diaszpórának elkeresztelt 
magyar szórványok létezésére, érdemeire, majd 
a jelenben veszélyeztetett helyzetére a figyelmet. 
Nem kérkedés ez, csupán szerény ténymegállapítás. 

Amikor pedig tagszervezeteink szaporodó szá-
mát említjük, nem árt tudni, hogy nem egy ország-
ban éppenséggel a NYEOMSZSZ léte serkentően ha-
tott országos szervezetek létrehozására. Mérlegké-
szítés nélkül is megállapítható, hogy 17 országos 
tagszervezetével a NYEOMSZSZ izmos fává nőtte 
ki magát, tele a kifejlődés számos lehetőségével. A 
kölcsönösség elve alapján egymás munkáját kiegé-
szítve eleven közösségek léteznek közös elveken és 
alapokon töltve be kizárólag erkölcsi kötelesség-
ből és a magyarsággal szembeni hűségből vállalt 
hivatásukat. 

Bármennyire egzotikusan hangzik is, akkortól, 
amikor kezdtek létrejönni világszerte a magyar 
szerveződések, egyfajta honfoglalásnak is nevez-
hetők ezek a sokszor hideg számítással alig felfog-
ható kezdeményezések. Mit is mond a közhellyé 
vált latin mondás: Extra Hungariam non est vita. 
Nagyon kemény szentencia, hiszen eleve tagadja a 
Magyarországon kívüli élet lehetőségét, mi több, 
létjogosultságát. És mégis rávette őket a történelmi 
sorsfordulók kényszere arra, hogy töredékek, sőt, 
nemzetrészek a településterületükön kívül keres-
sék boldogulásukat, teremtsék meg a fennmaradás 
feltételeit. 

Ennek tudatában kell élnünk és cselekednünk, 
még ha életmódunk ellentmond is minden logiká-
nak, számításnak, hogy akár a remény ellen is mer-
tük, merjük vállalni magyarságunkat olyan idegen 
környezetben, ahol végül is sikerült megvetni lá-
bunkat. Ezáltal csökkenthető a hiányérzet, a rea-
litás és virtualitás közti szakadék. Szűnjünk meg 
végre idegen testként kezelni magyar mivoltunkat. 
Az utóbbi években egyre inkább hangoztatott jel-
szó, sőt, hitvallás: nem az asszimilációban, hanem 
az integrációban rejlik a kiút, a jövő.

Amennyiben így rendezzük be nyugati magyar 
létünket, ez egészen természetes követelmény, és 
tulajdonképpen azzal járulunk hozzá leginkább az 
idegenség érzetének szüntetéséhez, ha aktívan je-
len vagyunk a többségi társadalmak életében. Igen, 
éljünk beleszólási jogunkkal, mert a többségi társa-
dalmak elismerésére csak úgy számíthatunk, ami-
lyen mértékben magyarokként számíthatnak ránk. 
Hogy mennyire jutottunk ebben az irányban, mi 
sem mutatja jobban, mint az, hogy környezetünk 
mennyire vesz rólunk tudomást. Ide sorolható az 
is, hogy a magyaroknak mekkora részét sikerül kö-
zösségként megszerveznünk, bevonni munkánkba. 
Ennek nagyon is tanulságos fokmérője lehet, hány 
személyt tudunk megmozgatni. Vegyük a legutóbbi, 
a Székely Nemzeti Tanács által beindított aláírás-
gyűjtő akciót. Dicséretes módon említhető Litvánia, 
ahol 101,44%-kal sikerült megütni a mércét, míg a 
többi országban messze alulmaradtak a kívánttól az 

eredmények. Amennyiben a NYEOMSZSZ országos 
tagszervezeteit vesszük alapul, ezen is lemérhető 
valamelyest szövetségünk súlya és hatósugara. Ezen 
sürgősen el kellene gondolkodnunk. Én úgy követ-
keztetnék, hogy a NYEOMSZSZ ugyan magvetést 
jelent, fiatal vetés, lényegében mégis inkább folya-
mat, aminek a beérésig még sok fejlődési szakaszon 
kell átmennie.

Van tehát feladat, rengeteg az elvégzésre váró 
munka. 

Befejezésül a következők felvetésére szorítkozom. 
A NYEOMSZSZ közgyűlése fejezze ki elismerését 

a magyar kormány eredményes kisebbségpolitiká-
jáért. Neki köszönhetően sikeresen szerepelnek a 
magyar pártok a szomszédos államokban megtar-
tott választásokon. A közgyűlés kiemelten értékeli 
és köszönettel illeti a nyugati magyar szórványok 
felkarolását és támogatását.

Ezzel összefüggésben örülnék, ha kimondaná a 

közgyűlés, hogy nélkülözhetetlennek tartja a nyu-
gati magyarság legjelentősebb szellemi-kulturális 
fórumának, a „Kufstein” Tanácskozásnak továbbvi-
telét. Szorgalmazza és felkéri az Ausztriai Magyar 
Egyesületek és Szervezetek Szövetségét, vállalja 
továbbra is megszervezését. Ugyancsak értékeli és 
mindenki figyelmébe ajánlja az európai szellemi-
ségű lapnak, a Bécsi Naplónak fennmaradását, az 
előfizetők számának növelését. 

Végezetül köszönetemet fejezem ki azért, hogy 
ennek a tanuló oskolának diákja lehettem, köszö-
nöm odaadó fáradozásotokat. Sokat tanultunk 
egymástól. Vigyétek magatokkal utatokon a meg-
tapasztalás értékeit, jó eligazítóknak bizonyul-
nak. Következetesen dolgozzatok tovább, hogy a 
NYEOMSZSZ szilárd alapokon állva fontos tényező 
legyen a világ magyarságának fórumain. És ne té-
vesszétek szem elől a népek, nemzetek nagy család-
jában európai indíttatású magyarságunkat. 

*) Elnöki beszéd a NYEOMSZSZ tisztújító közgyűlésén, 
2020. november 14. rövidített változat.

2020. november 2-án terrortámadás tör-
tént Bécsben. Négy ember életét vesztette, 
23 pedig megsebesült, közülük néhányan 
súlyosan. Helyi idő szerint este 8 óra körül 
dördültek el az első lövések Bécs belváro-
sában. A Schwedenplatz-on majd a Seiten-
stettengasse-ban, ahol az úgynevezett Ber-
muda-háromszög, a kerület egyik kedvelt 
szórakozóhelye található.  A rendőrség lelőt-
te a merénylőt, a 20 éves Kujtim Fejzulai-t, 
aki feltehetően egyedül volt. Ő Ausztriá-
ban született, de szülei Észak-Macedónia 
albán etnikai csoportjából származnak. A 
fiatal terrorista az „Iszlám Állam” (IS) ter-
rorszervezet szimpatizánsa volt, ezért tettét 
a terrorszervezet később magáénak vallotta. 

Európában szaporodnak a terror cselekmé-
nyek. A jelek arra utalnak, hogy egy európai 
ország sem marad ettől védett.

Ezeket az eseményeket, soha nem szabad 
elfogadnunk „új normalitás”-ként. 

Az, hogy az Iszlám állammal szimpatizá-
lók a Notre-Dame-ban az imádkozókat, vagy 
látogatókat lemészárolják, vagy egy párizsi 
tanárt lefejezzenek, mert a szólásszabadságra 
oktatva Mohammed karikatúrát idéz, vagy 
Bécsben, Grácban, bármely osztrák, vagy eu-
rópai városban gyilkoljanak, vérfürdőt ren-
dezzenek, ne váljon természetessé.

Európai Uniós politikusok ezekre az ese-
ményekre közösségi oldalakon csak annyit ír-
nak: „Veletek érzünk párizsiak, nizzaiak vagy 
bécsiek”. Az Európa Parlament közelmúltban 
leköszönt elnöke Martin Schulz, egyik tele-
víziós nyilatkozatában teljes nyugalommal, 
szemrebbenés nélkül kijelentette: „A terror 
a 21.századi élet egyik rizikója.” 

Nem! Az iszlám terror ne váljon az európai 
élet mindennapjainak  cselekményévé. Ez a 
politikai elit felelőssége! Tenni kell a terror 
támadások megelőzéséért, nem hosszú tár-
gyalás sorozatokon keresztül arról meditál-

ni, hogyan békítsük meg Európával egyik, 
vagy másik mohamedán vezetőt. Ha az ame-
rikaiaknak ez a koncepciójuk, ám legyen. 
Az európai legyen más. Határozott fellépé-
sek kellenek, és nem utólag. A jogállamok-
nak eszközökre van szükségük, olyan közös 
megállapodásokra, melyek képesek a terrort 
csírájában elfojtani. 

Az osztrák rendőrség nyilvántartásában 
több tucat Iszlám Állammal szimpatizáló 
van. Ők hasonlóak az alvó bombákhoz. Bár-
mikor robbanthatnak, gyilkolhatnak – állít-
ják róluk a rendfenntartó erők vezetői.

Nincsenek megfelelő törvényeink arra, 
hogy ilyen személyeket ártalmatlanná te-
gyünk? 

Sajnos az osztrák kormány csak most készít 
egy erre vonatkozó terror-ellenes törvény-
csomagot.

A csomag, a radikális iszlámra vonatkozó 
tiltó törvény, szerte ágazó részekkel. Szabá-
lyozza a mecsetek fenntartását és az ott folyó 
oktató munkát, a dzsihádból visszatérők bün-
tetését, az országhatárokon folytatott ellen-
őrzéseket, az állampolgárság odaítélését és 
visszavonásának lehetőségét épp úgy, mint 
az Ausztriából életre szóló kitiltást.

Az eseményeket figyelve felmerülnek Gol-
da Meir, Izrael állam egyik alapítójának és 
miniszterelnöknőjének szavai: „Megértem, 
hogy a radikális iszlamisták ki akarnak min-
ket irtani, de valóban azt várják el tőlünk, 
hogy együttműködjünk velük?” 

De, ne merüljünk bele a Közel-keleti vitába, 
maradjunk csak Európában:

„Az iszlamisták meg akarják akadályozni, 
hogy vitatkozzunk az iszlámról. Nem hagy-
hatjuk, hogy haragjukkal zsaroljanak min-
ket” – írta nemrég megjelent könyvében Ha-
med Abdel-Samad, egyiptomi származású 
Németországban élő író.

Fetes

A terror a 21. század kockázata?

A 2020. október 11-i városi és egyben tar-
tományi választások ugyan várható eredmé-
nyekkel végződtek, azonban annál nagyobb 
találgatások előzték meg az új tartományi kor-
mányzóság létrejöttét.  Mégsem árt felidézni 
az előállt változásokat, amelyek legnagyobb 
nyertese plusz 11,19%-kal a türkíz vagy Nép-
párt lett, míg a földcsuszamlással felérő ve-
reség mínusz 23,68%-kal a Szabadságpártot 
sújtotta. A regnáló Szociáldemokrata Pártnak 
sikerült plusz 2,03%-kal megütni a negyven 
százalékon felüli szintet, ami annál is jelentő-
sebb eredmény, mivel az országos párt válto-
zatlanul küszködik az évek óta húzódó belső 
válsággal.

Michael Häupl markáns alakját nem volt 
egyszerű meghaladni, már csak azért sem, 
mivel 2018 májusa óta utódja a párton belül 
sem örvendett különösebb népszerűségnek. 
Vagyis nem működtek a korábbi értelemben 
vett mechanizmusok, úgy, hogy Michael Lud-
wignak ugyancsak meg kellett küzdenie, hogy 
megvethesse lábát a főváros, 1920 óta önálló 
tartomány élén. És Michael Ludwignak si-
került bizonyítania, leginkább azzal, hogy 
szinte láthatatlanná tette a pártideológiát, és 
következetesen, mint a polgárok érdekeinek 
képviselője lépett fel és érvelt. Igaz, melléje 
szegődött a szerencse is: a Szabadságpártban 
kitört botrányok annyira meggyengítették a 
párt sorait, hogy – bár Ludwig elődjéhez ha-
sonlóan nem kívánt szövetségre lépni a Do-
minik Nepp vezette bécsi párttal –, az óriási 
veszteség csakis a Szociáldemokrata párt sú-
lyát növelte. Nem hagyható figyelmen kívül 
a Nép- vagy Türkizpárt, amelyben Sebastian 
Kurz kancellár befolyása Bécsben is jelentősen 
éreztette hatását. 20,43%-kal szinte visszakí-
vánkoztak a régi vörös-fekete idők, Ludwig 
azonban a legkisebb kihívás útját választotta. 
Kedélyesen kijelentette a választások után, 
hogy valamennyi párttal tárgyalásba bocsát-
kozik, de nem szellőztette meg idejekorán iga-
zi szándékát. Ennek volt betudható a Zöldek 
túlzónak bizonyult bizakodása a másszínű 
türkizekhez hasonlóan. Pedig aki jobban oda-
figyelt, a teltképű Ludwig semmitmondó arc-
kifejezése mögött ugyancsak csomósodott az 
elégedetlenség partnerével szemben.

Így aztán bekövetkezett a nem, vagy nem 
egészen várt meglepetés: Ludwig a NEOS párt-
tal lépett szövetségre. 1,31% plusszal ez az ol-

dal is a sikeresek közé emelkedett, csakhogy 
mindössze 7,47%-os aránnyal alig mondható 
fajsúlyos politikai csoportosulásnak. Ludwig 
polgármester jól tudta ezt, meg azt is, hogy ez 
a mozgékony gyülekezet nagyon is igényli a 
ringbe jutást, hiszen a tartós ellenzéki szerep 
általában kikezdi a pártokat. Mindenesetre a 
titkos tárgyalások eredményeként megszü-
letett a 212 oldalnyi, kilenc fejezetre osztott 
közös program, amiből végül is a bennfente-
seken kívül alig hámozhatja ki bárki a NEOS, 
azaz liberális színeket. 

A koalíciós tárgyalások befejezését követte 
aztán 2020. november 24-én az új szociál-li-
berális kormány időszámításának kezdete. A 
száztagú tartománygyűlésben a nagy párt 46, 
a törpe párt 8 képviselői helyet foglal el, ennek 
összeadásából meglett az 54%-os kényelmes 
többség. Az arány önmagáért beszél, hiszen, 
amennyiben a Szociáldemokrata Párt polgár-
mester vezére az első felvonás után is dereka-
san állja a sarat, mosolyogva egyeduralkodó 
szerepet játszhat a következő öt évben.

Természetesen a tartományi kormány-
program megvalósítása lesz mérvadó abban, 
milyen erős lábakon áll Michael Ludwig és 
aránytalanul összeállt csapata, vagyis kor-
mányzósága. Különösen a korona-járvány ki-
hatásaként egyelőre a támadt rések betömésén 
kell munkálkodni: közbiztonság, egészség-
ügy, munkanélküliség, és csak azután lehet 
belefogni a tulajdonképpeni városfejlesztési 
munkálatokba. Ennek ellenére beütemezett 
terv szerint 1500 új városi lakás építését vet-
ték célba a következő öt évben.

Bécs 1,9 millió lakosával a bevándorlásnak 
betudhatóan nagyon tarka népességű világvá-
ros lett. A jövevények aránya kerületenként 
annyira megváltozott, hogy a szemlélődő akár 
valami mohamedán városban is képzelheti 
magát. Az új kormányzóság mégsem a kire-
kesztés, hanem az egymás mellett élés útját 
hirdeti, ami a szándék mellett azon is múlik, 
hogyan látják ezt a kérdést azok, akik – bár ör-
vendetesen egyre többen sajátítják el a német 
nyelvet – ugyancsak ragaszkodnak nem utol-
sósorban vallási beütésű hagyományaikhoz. 
589.000 személlyel 30%-on felül van a külföl-
di állampolgárok aránya; közéjük sorolható 
25.144 magyar is, akikhez hozzászámítva a 
Romániából, Szerbiából, Szlovákiából érkező 
magyar nemzetiségűeket, a teljes létszám 30 
ezer fölé tehető. -de-

Bécs: új, szociál-liberális városvezetés

A NYEOMSZSZ közgyűlésének 
ZÁRÓNYILATKOZATA

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) 2020. november 14-én tar-
totta tisztújító közgyűlését. A 2020. május 8-10. között Svájcban meghirdetett közgyűlést a járvány miatt 
le kellett mondani. Az elnökség határozata szerint a közgyűlést online tartotta meg 17 tagország kül-
dötteivel, továbbá meghívott magyarországi vendégekkel: Potápi Árpád János államtitkár és Pirityiné 
Szabó Judit főosztályvezető a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai államtitkárság részéről, Benczédi Eszter 
igazgatóhelyettes és Németh Edit igazgató a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től, Gál Kinga EU-parlamenti 
képviselő, Pappné Farkas Klára főosztályvezető és Léphaft Áron az Országgyűlés Hivatala képviseletében.

Potápi Árpád János államtitkár köszöntötte az újonnan megválasztott tisztségviselőket és sikeres mun-
kát kívánt nekik. Beszélt továbbá a nemzeti összetartozás évéről, illetve a járványhelyzet kapcsán arról, 
hogy a nehézségek ellenére pozitív hozadéka is volt az online térbe költözésnek, nevezetesen az, hogy 
nagyon sok fiatallal sikerült kapcsolatot teremteni.

Ebben az évben a NYEOMSZSZ változások előtt állt, hiszen sor került egyrészt a háromévenkénti tiszt-
újító közgyűlésre, másrészt dr. Deák Ernő NYEOMSZSZ elnök leköszönésére.

Ugyanakkor a koronavírus miatt új kihívások elé kerültek a tagországok egyesületei. A beszámolók 
alapján jellemző volt minden tagszervezetre, hogy egészen a járvány kitöréséig minden a tervek szerint 
alakult. A járvány miatt bevezetett korlátozások következtében mindenütt felborult a tervezett programok 
kivitelezése, de azért több országban szabadtéren sikerült néhány rendezvényt megtartani.

Ebben a periódusban sokat segített áthidaló megoldásként a KCSP ösztöndíjasok segítségével is szerve-
zett online foglalkozások, programok megvalósítása. Mindent elkövetnek, hogy ezt a rendkívüli helyze-
tet sikerüljön átvészelni és a járvány elmúltával ugyanolyan módon lehessen folytatni a tagszervezetek 
működését, ahogyan korábban is tették.

A NYEOMSZSZ közgyűlése elismerését fejezi ki a magyar kormány eredményes nemzetpolitikájával 
kapcsolatban. Kiemeli és köszönettel illeti a nyugati magyar szórványok felkarolását és támogatását. 
Továbbra is támogatja a „Kufstein” Tanácskozásnak továbbvitelét az Ausztriai Magyar Egyesületek és 
Szervezetek Központi Szövetsége által. Ugyancsak értékeli, támogatja a Bécsi Napló működését.

Az I. világháborút lezáró kényszer-békerend századik, valamint a II. világháború befejezésének hetven-
ötödik évfordulójára a NYEOMSZSZ memorandumot dolgozott ki négy nyelven, amelyeket megküldött 
az Európai Parlament képviselőinek és az EU-tagországok kormányainak. Tagegyesületeinkben meg-
emlékeztünk a trianoni békediktátumáról, nemzetünk újkori történelmének legnagyobb tragédiájáról.

A „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” című polgári 
kezdeményezést tagszervezeteink minden országban támogatták.

A közgyűlés a következő három évre megválasztotta az új tisztségviselőket: az elnök Bihari Szabolcs 
(Svédország), az elnökhelyettesek dr. Klement Kornél (Németország) és Szennyessy László (Svájc) lettek, 
valamint a további 10 elnökségi tagot, és a bizottsági tagokat választott meg online térben.

Nyugdíjkorhatár szabályozás 
A napokban eldöntött „méltányos elosztás” azt je-

lenti, hogy azok a dolgozók, akiknek nincs felsőfokú 
képzettségük, de sok munkakörben rendszerfenntar-
tóként nagyszerű munkát végeznek, most 62 évesen 
nyugdíjba mehetnek. Ők az úgynevezett Hackler-ek. 
A 45 ledolgozott munkaévvel és az évek után befize-
tett társadalombiztosítási járulékkal ugyan rendel-
kezniük kell, de ennek ellenére bizonyos százalékokat 
levonnak a nyugdíjukból.

65 éves korig kell levonás nélkül dolgozni, ez néha 
50 éves munkaviszonyt és járulékfizetést jelent.  A 
„hackler” nyugdíjak költségei évente körülbelül 
35–40 millió eurót tesznek ki. Ez egy nagy összeg. 
Viszont, ha figyelembe vesszük, hogy 3 milliárd eurót 
fordít a kormány a szolgáltató és kereskedő vállalatok 
támogatására azért, hogy a vállalkozókat a lehető leg-
kevesebb veszteség érje a koronavírus miatt elrendelt 
„lock down” idején, akkor a 45 évet ledolgozott, túl-
nyomórészt kétkezi munkás is megérdemelne annyi 
támogatást. 

Az úgynevezett Hackler-szabályozás eltörlése min-
den bizonnyal nem okozott gondot a kormánynak, 
mert a döntéshozók közül nem sokan fogják 45 évig 
fizetni a társadalombiztosítási járulékot.

nature
Mivel táplálkozott a neandervölgyi ember?
Laura Weyrich, az ausztrál Adelaide-i Egyetem 

kutatója és munkatársai erre a kérdésre kerestek vá-
laszt. Öt neandervölgyi egyed fogairól némi fogkövet 
lekaparva, azt  DNS vizsgálatnak vetették alá. A fogkő 
megőrzi a szájban élő mikroorganizmusok, a légutak-
ban és az emésztőcsatornában lévő kórokozók nyo-
main kívül, az elfogyasztott élelem maradványait is.

A kutatócsoport a belgiumi Spy-barlangban, a spa-
nyolországi El Sidronban és az olaszországi Breuil-bar-
langban talált ősemberi maradványokból vette a min-
tákat. A Spy-barlangban 42 ezer évvel ezelőtt élt nean-
dervölgyi ember  fogkövében a gyapjas orrszarvú és 
muflon, valamint ehető tintagombák DNS-ét találták. 
Az Ibériai-félszigeten ezzel szemben húsban szegény 
táplálékuk volt. Az innen származó fogak arról árul-
kodnak, hogy a neandervölgyiek moszatot, fenyőmag-
vakat és gombákat fogyasztottak. A spanyol neander-
völgyiek tehát az erdőkben gyűjtögető, vegetáriánus-
ként éltek. Az El Sidron lakói nemcsak a szegényes 
táplálkozástól, hanem egészségi problémáktól is szen-
vedtek: betegséget okozó gombákat is találtak náluk, 
a szakértők feltételezése szerint penészes növényeket 
fogyaszthattak. Az olaszországi barlangból származó 
fog már nem tartalmazott elemezhető örökítőanyagot.

Az egyik egyedet emellett a nyomok szerint kró-
nikus gyomor- és bélgyulladás, valamint fogtályog  
kínozta. Ezeket feltehetőleg fájdalomcsillapítóval és 
antibiotikummal próbált kúrálni, mert fogkövében 
nyárfa és penicillingomba DNS-ét fedezték fel. A pe-
nicillingombák természetes antibiotikumok, melyek 
segíthettek a bélrendszer krónikus gyulladását enyhí-
teni. A nyárfa hajtásában, levelében és kérgében sza-
licilsav van, ez a mai aszpirintabletták hatóanyaga. 
A spanyol területen élő neandervölgyi valószínűleg 
ezeket rágta, hogy csillapítsa fogfájását.

A kutatók eredményeikről beszámolva hangsúlyoz-
ták, hogy arra sajnos nem tudtak fényt deríteni, ho-
gyan szereztek tudomást a neandervölgyiek a gyógy-
növények hatásáról, de azt biztonsággal állíthatják, 
hogy gyógyításra használtak növényeket.

Nemzetközi Kutatóállomás a Karib-tenger alatt
Fabien Cousteau oceanográfus, ötletgazda a világ-

hírű francia tengerkutató, Jacques Cousteau unokája, 
Yves Béhar tervezővel együtt építi meg – a Karib-ten-
ger felszíne alatt 18 méterrel – a Curacao sziget kö-
zelébe tervezett Proteus névre keresztelt vízalatti 
kutatóállomást.

A projekt megálmodói szerint a Proteus, az ISS, a 
Nemzetközi Űrállomás vízalatti megfelelőjeként fog 
működni. A Proteus együttműködési platformként 
szolgál majd a világ különböző tájairól származó ku-
tatók, vállalatok és kormányügynökségek számára. 

A 372 négyzetméteres laboratórium lehetőséget ad 
az óceán tanulmányozására, a klímaváltozás hatásai-
nak vizsgálatától kezdve az eddig ismeretlen tengeri 
teremtmények felfedezésén át a gyógyszerkutatás új 
útjainak is.  

A közzétett tervrajzok szerint a 18 méter mélyen el-
helyezkedő körkörös kialakítású, kétemeletes komp-
lexum a tengerfenékhez rögzített cölöpökön áll.  Az 
oldalán sziromszerűen kiálló kabinokban egyebek 
között laboratóriumokat, lakrészeket és az orvosi el-
látáshoz szükséges helyiségeket alakítanak ki.  Helyet 
kap az első vízalatti üvegház is. Az építmény szél- és 
napenergiával működik, de az óceán hőenergiáját is 
hasznosítani fogja.

Fabien Cousteau oceanográfus,a projekt bemuta-
tásakor kijelentette: „Az emberiség túlélése és jövője 
szempontjából az óceán felfedezése ezerszer fonto-
sabb az űrkutatásnál. Ez a mi létfenntartó rendsze-
rünk. Nem élnénk az óceán nélkül”.

A marhahúspogácsa növényi alternatívája
Az ausztrál kormány tudományos ügynöksége 

Commonwealth Scientific and Industrial Re search  
Organisation (CSIRO) egy gyorsétterem lánccal, a 
Hungry Jackkel együttműködve készíti a marha-
húspogácsa növényi alternatíváját.

A marhahús ízét és textúráját utánozza a hüvelye-
sekből készített, tápnyagokban és rostokban gazda-
gabb pogácsa. A hamis húst egészségesebbnek tartják, 
mint a valódit. A szingapúri Curtin Egyetem táplál-
kozás- és közegészségügy-szakértője szerint azonban, 
ezek a termékek gyakran semmivel sem egészségeseb-
bek, mint a húsból valók, mivel a hamishús-pogácsák 
televannak zsírokkal és sóval, ezen kívül a túlzottan 
feldolgozott ételek közé tartoznak. 

Az utóbbi évtizedben Ausztráliában 289%-kal nőtt 
a húsmentes hamburgerek eladása.  A CSIRO előrejel-
zései szerint a növényi alapú fehérjetáplálékok több 
mint hatmilliárd ausztrál dollár értékű iparággá nő-
nek 2030-ra. Ezt az iparágat nem kell a marhahús-
ágazat ellenségének tekinteni, mert a cél egy másik 
közönség ellátása.

A világ népessége közelít a tízmilliárd felé, így az egy 
emberre jutó húsfogyasztás is nő. A kalkulációk szerint 
lehetetlen hússal jóllakatni az egész emberiséget.

Bezárják a MAN Steyr-i gyárát
A Volkswagen csoport, amelyhez most a MAN tarto-

zik, fel akarja bontani a szerződést és bezárja a Steyr-i 
gyárat. A kormánynak egyértelműen nyilatkoznia kel-
lene a MAN vezetősége felé, hogy nem fogadja el az 
ilyen szerződésszegést.

A korábbi nevén Maschinenfabrik Augs-
burg-Nürnberg, néven ismert cég Steyr-ben műkö-
dő üzeme tanácsának sürgősen szüksége lenne a kor-
mány támogatására. Az osztrák állam vétózza meg 
ezt a döntést, és tegyen jogi lépéseket a csoporttal 
szemben minden egyes elbocsátott alkalmazott eseté-
ben. Nem történhet meg, hogy egy vállalat először ösz-
szegyűjti a támogatásokat, majd bezárja az üzemet és 
több ezer alkalmazottat munkanélküliségbe kénysze-
rít. Teszi mindezt annak ellenére, hogy a támogatások 
felvételekor 2023-ig garantálta az üzem fenntartását 
és az ott dolgozók foglalkoztatását.

A MAN menedzsment azzal az ötlettel állt elő, hogy 
a profit növelése érdekében, Csehországba, a Tatra 
céghez helyeznék át a termelést, mert ott az olcsóbb 
lenne. Az autóiparban a prémium kategóriájú ter-
mékek Németországból és Ausztriából származnak. 
A VW-nél forgalmazzák ezeket a járműveket. Az ala-
csonyabb kategóriájúakat pedig a Škoda értékesíti. Az 
is köztudott, hogy a minőség többe kerül. A Steyr-ben 
működő üzem alkalmazottai első osztályú munka-
erők, akik valóban minőségi termékeket készítenek. 

Elvárható lenne, hogy a felelős miniszter és a kan-
cellár támogassa a steyri MAN üzem dolgozóit. Nem 
csak Ausztriának mint gazdasági helyszínnek lenne 
ez fontos, hanem a steyri MAN Truck & Bus Österreich 
2300 dolgozójának és azok családtagjainak is.

87. életévében elhunyt dr. Halzl József, 
a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke. 

Dr. Halzl József Győrben született 1933. 
december 19-én. Apai ága a felvidéki 
Szencről, anyai ága a burgenlandi Sop-
ronkeresztúrról származik. Iskoláit Ácson, 
Pannonhalmán, Hatvanban és Budapesten 
végezte. 

Nevéhez fűződik az 1989-ben alakult Rá-
kóczi Szövetség, amelyben 1990–2018 között 
az elnöki tisztséget töltötte be, majd a Szö-
vetség tiszteletbeli elnökévé választották.

† Dr. Halzl József (1933–2020)
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 A pandémia már bizonyítottan több mint 60 mil-
lió embert támadott meg a földön. A halálos áldoza-
tok aránya nem magas, de a szenvedés, a fájdalmas, 
a fulladásos halálfélelem érzését kiváltó megbete-
gedés, amit a súlyos fertőzés okoz, nem felejtődik 
el egyhamar.

Milyen tünetekkel jár a vírus? 
A teljesség igénye nélkül: tüdő-, felső légúti-, szív-, 

agyhártya-, idegrendszer-, bőr-, izom-, ízület-, vese-, 
máj-gyulladás jelentkezik, valamint depresszió, ful-
ladás és halálfélelem érzését mondták el a túlélők.

A krónikus megbetegedésben szenvedők, a gyen-
ge immunrendszerrel élők, az idősebb emberek na-
gyobb veszélynek vannak kitéve, mint az egészséges 
fiatalabb korosztály. Ez nem jelenti azt, hogy gyere-
kek, fiatalok nem halhatnak bele a vírus megbete-
gedésbe. A lélegeztető gépre szoruló súlyos betegek 
közel 40%-a meghal.

A tünetek súlyossága sok mindentől függ; az egyé-
ni immunrendszertől, a genetikai állománytól, a vér-
csoporttól, a komorbiditástól (túlsúly, krónikus szív-, 
tüdő-, máj-, vese-, ízületi-, cukor-betegségektől stb.).

Milyen a világ egészségügyi rendszere, melyik 
földrész, mely országok reagáltak jól a pandémiás 
kihívásra?

Dicsekvésre egyetlen ország egészségügyének 
sincs oka.

A legtöbb országban probléma az egészségügyi sze-
mélyzet, a kiképzett orvosok, ápolónők, segéderők 
hiánya és felkészültségi állapota.

A nehéz és tartós igénybevétel alatt sokezer orvos, 
nővér betegedett meg és hunyt el az elmúlt tíz hónap-
ban, mióta a vírus megtámadta világunkat.

Az egészségügyi dolgozók társadalmi megbecsült-
sége, alulfizetettsége és kiesése miatt a még munkába 
állóknak napról-napra nagyobb a terhelése. Sok fek-
vőbeteg intézetet, kórházat állítottak át koronaellá-
tásra, de a felszerelések, a drága és bonyolult műsze-
rek, altató-,  lélegeztető-, újraélesztő-, leszívógépek, 
infuzióspumpák, EKG, EEG, és a képalkotó berende-
zések, UH. RTG. MR. CT stb. sokkal több orvost és 
szakdolgozót igényel, mint amennyien rendelkezésre 
állnak.

Mi ez a különleges kórokozó? 
A koronavírus nem ismeretlen, hiszen már Kana-

dában az 1970-es években kutatták. Felszínén tüske-
fejek állnak ki, melyek a sejtekbe behatolva támadják 
meg a gazdaszervezetet. Nem csak emberben, hanem 
kutyában, macskában is kimutatták. Feltételezés sze-
rint Kínában a bőregerekről került át egy mutáns faj-
tája az emberekbe.

 A jelenlegi gyógyszeres kezelések is nagyon füg-
genek a betegek súlyossági állapotától, az orvosok 
felkészültségétől, tapasztalatától és a kórházak fel-
szereltségétől. Egységes kezelési elvek még mindig 
nem alakultak ki. 

A gyógyultaknál, a lefutott vírusfertőzés után ki-
alakult immunitás esetében sem tartós a védettség, 
mivel három hónap elteltével eltűnik a vérből az an-
titest és újra fogékonnyá válhat az ember a fertőzésre.

Ismert tény, hogy más terápiát igényel a citokin-vi-
har okozta fulladásos tüdőbeteg és mást az enyhe 
lefolyású otthonában kezelt fejfájós, náthás, köhögős 
páciens.

Tehát a kezelések elsősorban tünetiek, mivel spe-

ciális antivirális terápiás lehetőségünk még nincs. A 
már ismert antivirális gyógyszerekről ellentmondásos 
vélemények jelennek meg. Több gyakorló orvos sikere-
sen alkalmaz létező és engedélyezett antivirális szere-
ket, melyek nem specifikusan a Covid ellen készültek.

A WHO szakemberei ezeket a szereket hatástalan-
nak minősítették. Sokan hiszik és kutatják a BCG ol-
tásban részesültek keresztimmunitását is. Több kuta-
tócsoport véleménye szerint nincs pozitív kimenetelű 
hatása a vírusfertőzésre.

Egyszóval, még nincs meg a hatásos és sikeres ke-
zelés a Covid fertőzésekre.  Optimistán szemlélve, 
jövő év elejére várható a hatásos terápia megjelené-
se, a kezelési konszenzus.

Jelenleg az egész világ fokozott érdeklődéssel vár-
ja, hogy a megelőzésben döntő szerepet játszó vakci-
na mikor kerül forgalomba?

Óriási a verseny. A WHO 180 vakcina kutatási 
projektet tart számon. Ezek négy nagy csoportba 
oszthatók:

1. Tradicionális, régi bevált módszerrel előállított 
vakcinák; a) élő, gyengített vírus, b) megölt, inakti-
vált vírus.

2. Rekombinációs technologiával készített vakci-
nák, protein alapon támadják a tüskefehérjét.

3. Vektor-replikációra képes vírus fehérjét kódoló 
gén, pl. ebolánál alkalmazott technológia.

4. A modern, új, nukleinsavas mRNS vakcina, 
amely, ha bejut a vírus génállományába, akkor azt 
átírja, így gátolja meg a szaporodását.

Az elvek és a kutatási irányok ismertek, de a két fő 
döntő kérdés megoldását a megjelent vakcinák még 
nem tudják garantálni.

A legfontosabb a biztonság. Állítólag, a gyártók 
szerint a beoltottak eseteiben mellékhatások nem 
léptek fel. Azonban az idő még kevés ahhoz, hogy ta-
pasztalatunk lenne a korai, de még kevésbé a későbbi 
mellékhatásokról. 

A másik fontos kérdés az oltások esetében a ha-
tékonyság.

A jelenleg ismert, piacra váró oltóanyagok közül 
a legmagasabb hatékonysággal a Moderna gyár ké-
szítménye rendelkezik, 94,5%-kal. A tárolás, szállítás 
-20°C-on is megvalósítható.

A versenytárs, a világ egyik legnagyobb gyógyszer-
gyártója a Pfizer 90%-os hatékonyságú és -70-80°C-on 
tárolható vakcinát fejlesztett ki.

Az Astra/Seneca 70%-os Oxford-i fejlesztésű vak-
cinájáról is tudunk.

Az orosz, kínai hagyományos alapú vakcinákról az 
európaiaknak még kevés az információja.

Mire számíthatunk a vírus elleni harcban?
1. Az elmúlt 1000 év alatt fellépő pandémiák át-

lagos lefutási ideje a statisztika alapján két év volt. 
Tehát, ha szerencsénk van, a vakcinák beválnak, és/
vagy a hatékony terápia megjelenik, akkor jövő év 
karácsonyára Covid-mentes lesz a világ.

2. Másik esély, a vírusnak több esze van, mint az 
emberiségnek, ezért nem célja megölni a gazdaszer-
vezetet és abba az irányba mutálódik, hogy együtt-
élhessen vele.

Addig is, amíg a „csata” eldől, hordjuk a maszkot, 
ügyeljünk a távolságtartásra, ne menjünk tömegbe, 
mert tünetmentes embertársaink is fertőzhetnek.

   Prof. Dr. Birtalan iVán Ph.D.

Lerántjuk az egészségügyről a lepedőt (8.)
Koronavírus – jelene és jövőjeAmikor a világba, majd Szlovákiába is be-

ütött a COVID-19 járvány, Szlovákiában az 
előző kormány a végnapjait élte, a járvány-
nyal kapcsolatos első intézkedéseket még 
Peter Pellegrini kormányfő és Denisa Sa-
ková belügyminiszter hozta meg. A további 
szabályozásokat, nem könnyű feladatként 
már az újonnan megválasztott Igor Matovič 
és kormánya folytatta. Nem volt számukra 
egyszerű dolog, hogy kormányzásuk legele-
jén rögtön ilyen, eddig nem ismert helyzettel 
álltak szemben. A világban tapasztalt szo-
morú események, a nagymértékű elhalálozá-
sok azonban meggyőzték az embereket, hogy 
szükség van a fokozott higiéniai előírások 
betartására, az iskolák, üzletek, éttermek, 
sportlétesítmények, templomok bezárására, 
a maszkviselésre, a távolságtartásra. Ezeknek 
köszönhetően a járvány első hullámában nem 
volt számottevően magas a fertőzöttség és az 
elhalálozás. Tény azonban, hogy az emberek, 
mégha berzenkedtek is, de Szlovákiában na-
gyon fegyelmezettek voltak.

 A járvány első hullámának gazdasági kö-
vetkezményeit a vendéglátóipar, az idegenfor-
galom, a turistaközpontok érezték meg legin-
kább, a határok lezárása miatt nem jöttek a 
külföldiek és a hazaiak is bezárkóztak, nem 
voltak iskolai kirándulások, természeti isko-
lák. Egyes vendéglátóipari egységek azonban 
feltalálták magukat, ablakon keresztül árusí-
tották ételeiket illetve házhoz szállítást vál-
laltak, amelyet sokan kihasználtak, hiszen 
otthon dolgoztak és a gyerekek sem jártak 
iskolába, nem étkeztek az iskolai konyhákon.

Nyáron enyhültek a gondok, újraindult az 
élet, a belföldi turizmus kissé fellendült, de 
messze nem hozta a megszokott hasznot. Ok-
tóberre azonban a helyzet erősen romlott, 
megugrott a vírussal fertőzöttek száma és a 
halálozási ráta is felfelé ívelt. Ezért a kormány 
és a járványügyi szakemberek úgy döntöt-
tek, hogy ismét szigorítanak. Igor Matovič 
kormányfő és Richard Sulík gazdasági mi-
niszter a szigorítások tekintetében állandóan 
harcban állnak, míg a kormányfő az emberek 
egészségét hangsúlyozza, addig a gazdasá-
gi tárcavezető a gazdaság szinten tartását. 
Mindkettőnek igaza van, de a túlzott szigorí-
tások, a veszélyhelyzet kihirdetése, az iskola-
bezárások, az istentiszteleteken való részvétel 
korlátozása sok ember kedélyét felborzolta. 
Október egyik hétvégéjén szélsőségesek egy 
csoportja odáig merészkedett, hogy megroha-
mozta a kormányhivatalt, felszedve az utca-
köveket azokkal dobálóztak, sokakat megse-
besítve. A rendőrség vízágyúkkal és könny-
gázzal oszlatta szét a tömeget, a randalírozók 
pedig nem kerülhetik el büntetésüket.

A fertőzöttek száma főleg az északi járások-
ban emelkedett rohamosan, erre próbateszte-
lést indítottak négy járásban, ahol több száz 
fertőzöttet sikerült kiszűrni. A tesztelésnek 
éppen az volt a célja, hogy akiket kiszűrtek, 
azok súlyosságuktól függően kórházba vagy 
karanténba kerültek. A következő héten az-
tán elvégezték az egész országra kiterjedő an-
tigéntesztelést, amelyet sokan kritizáltak, vé-
gül kisebb-nagyobb döccenőkkel, több helyen 
néhány órás várakozás után, de megvalósult 
a szűrés, amelyen összesen 3 millió 625 332 
ember vett részt, közülük 1,06 százalék lett 
pozitív. A legkevesebb fertőzöttet Pozsony-
ban találtak, a legtöbbet a déli, magyarlakta 
járások közül a Dunaszerdahelyi járásban. 
A kormányfő köszönetet mondott az osztrák 
és a magyar egészségügyi dolgozóknak, or-
vosoknak, nővéreknek az önkéntes segítsé-
gért. A szűrésben a tíz éven aluli gyerekek-
nek, a 65 éven felülieknek és a daganatos 
betegségekben szenvedőknek nem kellett 
részt venni. A szűrés ugyan önkéntes volt, 
nem volt kötelező, de aki elmulasztotta, an-
nak tíz napra karanténba kellett vonulnia. 
A tesztelésről mindenki elismervényt ka-
pott az eredménnyel, amelyet magánál kellett 
tartani, ugyanis a rendőrség és a katonaság 
ellenőrzéseket tartott és aki igazolás nélkül, 
illetve pozitív certifikáttal kint tartózkodott, 
1659 eurós büntetésre számíthatott.

Arról nincsenek hírek, hány embert bün-
tettek meg, voltak olyan hangok is, hogy a 
rendőrség csupán figyelmeztetésben részesí-
tette a renitenseket. A szűrés azonban Szlová-
kiában tovább folytatódik, a környező orszá-
gokhoz viszonyítva nem túl magas az elhalá-
lozások száma, de persze minden emberéletért 
kár. A tesztelő helyek az egész ország területén 
működnek, az északi járásokban most is jóval 
több az eset, az ottani kórházak kapacitása 
sem bírja már, így a déli járásokba szállítják 
a betegeket. A kormányfő bejelentette, hogy 
mivel az első szűrésen kevesen vettek részt, 
újabb, az egész országra kiterjedő tesztelés 
vár a lakosságra. Igor Matovič ezen intézke-
désének helyességét azzal is bizonygatja, 
hogy Szlovákia mintájára Ausztria ugyan-
csak ilyen szűrést tervez. S mivel Szlováki-
ába Ausztriából is érkezett segítség az első 
tesztelés idején, most viszonozza a segítséget. 
Az oktatási miniszter pedig elismerte, hogy a 
járvány legnagyobb vesztesei a diákok, ezért 
fontolgatja, hogy hamarosan megnyitnák az 
iskolákat. Igor Matovič viszont beígérte, ha a 
következő szűrés kedvező eredményeket hoz, 
karácsonyra akár már együtt ünnepelhetnek 
a családok. Legyen igaza!

Benyák Mária

Szűrés és védekezés – szlovák módra

Jó, hogy van YouTube csatornád, így sokan 
követnek, és én is így találtalak meg. A családod 
életét, hétköznapjait mutatod be. Pontosan mi-
lyen spéci család is vagytok ti?

– Az én csatornám arról szól, hogy tavaly ápri-
lisban a két kisfiamat gyermekkori autizmussal 
diagnosztizálták. Amikor megállapították ezt a 
diagnózist, az annyiból állt, hogy megkaptuk a 
papírunkat és utunkra bocsátottak minket, tehát 
csináljatok amit akartok. Úgyhogy nekem kellett 
mindent kikutatnom. Hasonló helyzetben lévő 
szülőkkel felvettem a kapcsolatot. Azt gondoltam, 
hogy ebben a szituációban lévő családoknál nagy 
a tanácstalanság. Senki nem tudja pontosan, hogy 
merre kell tovább menni, vagyis mi a legjobb fej-
lesztési lehetőség.

Arra gondoltam, hogy ezt összefoglalom a csalá-
dok számára, mint egyfajta segítséget.  Ezen a csa-
tornán bemutatok különböző terápiás lehetősége-
ket, illetve azt is, hogy milyen kiegészítő alternatív 
megoldásokat használunk még a fiúk megsegítésé-
re. Vannak olyan jellegű videóim, ahol az érzések-
ről beszélek, mint anyuka, akinek kettő ilyen spe-
ciális helyzetben lévő gyereke van, mit igényel és 
min megy keresztül. Van olyan videóm is, amiről 
azt gondoltam, hogy nem fogom megmutatni, mert 
tényleg a legeslegmélyebb időszakaimról beszélek 
benne. Elmondom benne, mennyire bánt az, hogy 
az én gyermekeim mások, mint a többi. Úgy gon-
dolom, ez nem a gyengeség jele, habár a közösségi 
médiában folyamatosan azt mutatjuk, mennyire tö-
kéletesek vagyunk, mennyire szép, mennyire cso-
dálatos családunk van, nekünk vannak a legszebb 
gyerekeink, a legtökéletesebb párkapcsolatunk és 

különben is millióink vannak. Ez folyik sajnos min-
denhonnan, csak azt mutatják be az emberek, ami a 
szép, ami a jó, még ha nincs is így. Úgy gondoltam, 
hogy ezt ideje megtörni, és megmutatni azt is, ami 
a valóság. Tehát ez a vezérfonalam, vagyis viszem 
a csatornámat, hogy megmutassam nemcsak a szé-
pet, nemcsak a jót, hanem azt is, hogy igenis van-
nak ilyen családok is, és mi mikkel küszködünk. En-
nek ellenére mindig hiszek egy szebb és egy sokkal 
jobb jövőben, és ezért a csatornának a neve, „A ma 
csodálatosabb, mint, a tegnap”, ami arra utal, hogy 
minden nappal egyre közelebb jutunk ahhoz, hogy 
a fiúk teljes életet élhessenek.

– Öröm ezt hallani; nagyon egy rugóra jár az 
agyunk, mert szerintem is fontos az ilyen tar-
talom, ilyen motivációt adó személyek is jelen 
legyenek az interneten, az online térben. El-
mondtad, hogy milyen céljaid vannak a csator-
nával, milyen sikereid vannak. Hogyan látod ezt 
a csatorna létrehozása után? – Kizárólag mások 
segítése volt a célom a csatornával. Úgy gondolom, 
elég sikeres lett, talán sikeresebb is, mint vártam. 
Rengeteg hasonló szituációban lévő szülő kér se-
gítséget és ír nekem levelet. Sokan írják, mennyi-
re jó, hogy ezt megmutatom, és ők is ugyanezeken 
mennek keresztül, de ők nem merték volna megmu-
tatni, illetve kimondani. Nagyon szeretem ezeket 
olvasni, mert erőt adnak a folytatáshoz. 

A nézettséget tekintve sem számítottam ekkora 
sikerre. Az egyik videómat 207 ezren tekintették 
meg. Én azt tűztem ki, ha már ezer ember megnézi, 
az nagyon jó lesz, és eljut azokhoz, akiknek szüksé-
ge van rá, de nem gondoltam volna, hogy ennyire 
népszerű lesz.

A ma csodálatosabb, mint a tegnap
You Tube-interjú Ceylan Tinával

A jövőre nézve az a tervem, hogy megmutassam 
a szülőknek, – nem mondom azt, hogy ebből biz-
tosan van kiút, mert ez nem gyógyíthatatlan be-
tegség, hanem állapot, fejlődési rendellenesség. 

Mégis úgy gondolom, valamilyen csoda folytán, 
az én két kisfiam is önálló, teljes életet élhet. Azt 
még nem tudom, hogyan. Szükséges a sok terá-
pia. Ezeknek a gyermekeknek a gyógykezelése 
úgy lehet a legsikeresebb, ha a test, szellem, lé-
lek egységét nézzük. Nemcsak fizikai szinten sze-
retnénk őket gondozni különböző terápiákkal, 
hanem megvizsgáljuk, milyen blokkok okozhat-
ják ezt az állapotot, de ugyanúgy megvizsgáljuk 
az anyukánál és ugyanúgy az apukánál is. Hiszen 
ezek transzgenerációs minták, amik egy családon 
belül öröklődnek, akár többszáz éven keresztül is. 
Így két év kutakodás után most már azt gondolom, 
hogy ezeknél a gyerekeknél lecsapódhatnak ezek 
a családon belüli problémák. Mert ők öröklik eze-
ket a transzgenerációs mintákat. Reménykedem 
abban, ha dolgozunk a lelkieken is, akkor ez is sok 
mindenben segíthet. Tehát az autizmus komplex 
probléma, és ezen keresztül kell megközelíteni 
mindenféle oldalról. Nem elég csak fizikai szinten, 
ugyanúgy nem elég csak lelki szinten. Az egészet 
egyben kell javítani.

– Maximálisan egyetértek ezzel, az egészsé-
ges szellemmel mindenkinek foglalkoznia kell. 
Mondtad, nagyon sok terápiára viszed a gyere-
keket, ezekben vannak kihívások? 

– Voltak egyaránt nehézségek, de kaptunk se-
gítséget is.  A TSMT tornára a 19. kerületbe jár-
tunk Bécsben, az elég közel van hozzánk, 40 km-
re. ABL terápiára jártunk még, a pszichológus is a 
közelben volt. Neurofeedback terápiára is járunk, 
heti két alkalommal, Sárvárra. Ez hetente 800 km 
utazást jelent. De nagyon bízom ennek a terápi-
ának a sikerében, ezért kitartunk. Az eredmény 
reményében nagy valószínűséggel minimálisan 
egy évig kell ide járnunk. Szerencsére a férjem is 
mellettünk áll, és mindenben támogatja a gyere-
kek kezelését. Sopronba is járunk egy doktornő-
höz, aki alternatív módszerekkel kezeli a fiúkat.

– Örömmel hallom, hogy erős csapat vagytok, 
így lehet eredményeket elérni. Szerencsére egyre 
több eszköz, lehetőség áll rendelkezésre az álla-
pot jobbításához.

– Igen, ezért is hoztam létre a csatornámat, 
hiszen sok szülőhöz nem jut el az információ az 
újfajta kezelési lehetőségekről. Megpróbálok mi-
nél több mindent bemutatni azok közül a terápiák 
közül, amiket kipróbáltunk. Nagyon jó azt olvasni, 
hogy a csatorna miatt próbáltak ki egy új terápiás 
módot, hiszen lehet, az a terápia fogja a kisgyer-
meket nagy fejlődési szintbeli ugráshoz hozzáse-
gíteni. Ez nagy boldogság számomra.

– Bízom benne, hogy lesznek még videók és 
fogunk rólatok hallani.

Készítette: Méreg attila

Ukrajnában a nehéz járványhelyzet ellené-
re is lezajlottak az október 25-re kiírt helyha-
tósági választások. Közvetlenül a választások 
előtt új választási rendszert vezettek be, így a 
hivatalos eredményeket csak november 6-án 
tette közzé az ukrán Központi Választási Bi-
zottság (CVK). A hosszas eredményhirdetés, 
valamint a Kijev és Budapest között a válasz-
tások kapcsán ismételten kiéleződött diplomá-
ciai helyzet ellenére – mely azóta már valame-
lyest rendeződött –  ez a politikai megmérette-
tés nagyon jól végződött a kárpátaljai magyar 
kisebbség és képviselete számára. 

Október utolsó vasárnapján nyolcadik alka-
lommal tartottak helyhatósági választásokat 
Ukrajnában. Mint arról az ukrán CVK hivata-
los adatai is beszámoltak, a megszállt területek 
kivételével országosan az újonnan kialakított 
adminisztratív struktúra különböző szintjein 
összesen 1577 helyi tanácsban 43 122 képviselői 
és 1421 polgármesteri mandátumért indulhat-
tak a jelöltek. A választást megelőzően viszont 
jelentős változások történtek a megyék struk-
turálását illetően. Kárpátalja példáján látszik, 
hogy a korábbi 13 járást 6 járássá vonták össze. 
„A Beregszászi járáshoz került a Nagyszőlősi és 
az Ilosvai járás egy része, így a korábbi 34 fős 
tanács idén 42 képviselőre bővült, ugyanígy a 
kibővített Munkácsi, Técsői, Ungvári és Husz-
ti Járási Tanácsok létszáma is 42 fős lett, míg a 
Rahói Járási Tanács 38 fős képviselő-testületet 
választott” – összegezte a változásokat a Kár-
pátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
hivatalos oldala. Ezáltal a nagyobb adminiszt-
ratív egységek  valóban nagyobb létszámú kép-
viselőtestületek megalakulását eredményezték, 
viszont nem volt egyértelmű, hogy a változások 
milyen hatással lesznek a helyi magyar kisebb-
ség politikai képviseletének alakulására.

Ebben a nagy horderejű politikai megméret-
tetésben a helyi magyarság képviselete – elsősor-
ban a KMKSZ – nagyon jó eredményt ért el. Mint 
arról a szövetség hivatalos oldalán is beszámol, 
„a „KMKSZ” – Ukrajnai Magyar Párt [UMP] ösz-

Sikeres szereplés a 2020-as ukrajnai helyhatósági választásokon
szesen 571 képviselőjelöltet indított a különböző 
szintű tanácsokba”. A párt hivatalos oldalának 
értékelése szerint „a magyarlakta régióban elsöp-
rő győzelmet aratott a „KMKSZ” – UMP. A 64 
fős megyei testületbe 54 jelöltet indított, s 39 049 
szavazattal a negyedik helyen végzett. A hivatalos 
végeredmény alapján nyolc politikai erőnek sike-
rült bekerülnie a Kárpátaljai Megyei Tanácsba, 
köztük a magyaroknak. A „KMKSZ” – UMP a le-
adott érvényes szavazatok 11,61%-át szerezte meg, 
ami nyolc képviselői helyet, azaz 12,5%-ot jelent a 
testületben ugyanúgy, mint 2015-ben.” 

Járási szinten rendkívül változatosan alakult a 
magyar képviselet. A Beregszászi Járási Tanács-
ban a KMKSZ a szavazatok 35,71%-át gyűjtötte 
be, ezzel 15 képviselői mandátumot szerzett. Az 
Ungvári Járási Tanácsban a „KMKSZ” – UMP 
által indított 41 jelölt közül 6 személy szerzett 
képviselői mandátumot, a szavazatok 14,29%-
ával. Ezzel szemben a Munkácsi Járási Tanácsban 
és a szórványvidéki Huszti, Técsői és Rahói Járási 
Tanácsokban nem sikerült elérni az 5%-os kü-
szöböt, így ezekbe az adminisztratív egységekbe 
járási szinten egy magyar képviselő sem jutott be. 

A magyarok lakta területek városi tanácsa-
iban viszont jó aránnyal sikerült képviseletet 
szerezni. Így például Beregszászon 34-ből 13, 
Munkácson 38-ból 3, Csapon 26-ból 6, Nagy-
szőlősön 34-ből 3, Técsőn 26-ból 2 képvisele-
ti helyet szerzett meg a „KMKSZ” – UMP. Az 
Ungvári Városi Tanácsba viszont ezúttal né-
hány szavazat híján nem sikerült bekerülni a 
„KMKSZ” – UMP képviselőinek. 

Jól szerepelt a „KMKSZ” – UMP a tömbma-
gyar vidéken kialakított többi kistérségben is. 
Kiemelkedő eredményeket sikerült elérni példá-
ul a 24 fős Újlaki Nagyközségi Tanácsban (12 
képviselő), valamint a 26 fős Péterfalvai (17 kép-
viselő) és 22 fős Szürtei Községi Tanácsokban 
(12 képviselő). Ami pedig a megválasztott pol-
gármestereket illeti, ezek közül 1 fő a „KMKSZ” 
– UMP színeiben (Tiszapéterfalvai kistérség), 
további 7 polgármesterjelölt pedig a „KMKSZ” 
– UMP támogatottjaként lett a kistérség vezető-

Az ország november 11-én ünnepli a megbékélés 
napját. Ezen a napon van ugyanis az első világháború 
végén kötött fegyverszünet évfordulója, és Szerbiában 
2012 óta ez munkaszüneti nap és állami ünnep. Mivel 
szerdára esett a jeles évforduló, az illetékesek rögtön 
ki is használták az alkalmat, és egy mini őszi szünetet 
iktattak be az általános és a középiskolákba. Ezt a jár-
vány tombolása tette indokolttá, ugyanis napról napra 
újabb negatív rekordok születnek, ami az új fertőzöttek 
számát illeti. Míg néhány hete még napi két-háromszáz 
új fertőzöttet regisztráltak, addig november közepére 
három és félezer körül alakult ez a mutató, a halálos 
áldozatok száma pedig egyetlenegy nap leforgása alatt 
elérte a húszat, ezzel együtt majdnem ezer áldozatot 
követelt már a vírus Szerbiában. Továbbra is a főváros-
ban, Belgrádban van a legtöbb fertőzött. Ezt követi a 
tartományi székváros, Újvidék. A folytatásban szerbiai 
és vajdasági városok váltják egymást ezen a listán, és 
egyre növekszik a koronavírussal fertőzött egészség-
ügyi dolgozók száma. Lassan megtelnek a kórházak is, a 
belgrádi Arénában kialakított ideiglenes Covid-kórház 
már nem tud új beteget fogadni 

Az országos válságtörzs egyelőre nem hozott újabb 
intézkedéseket, sőt a minap közölték, hogy az egyre 
súlyosbodó járványügyi helyzet ellenére nem vezetnek 
be kijárási tilalmat. Viszont a gyülekezést az eddigi 30 
fő helyett 5 főre korlátozták. A korlátozás nem vonat-
kozik az iskolákra és munkahelyekre, ahol biztosítani 
kell a személyenként négy négyzetmétert és az egymás 
közötti kétméteres távolságot. Művelődési rendezvé-
nyeken továbbra is legfeljebb fél ezren vehetnek részt. 
A szakemberek arra szólítják fel a lakosságot, hogy gon-
dolkodjanak racionálisan, viseljenek maszkot, kerül-
jék az összejöveteleket, és amennyire csak lehetséges 
csökkentsék a kontaktusaik számát. Ezek betartásával 
mindenki sokat tehet a vírus terjedésének lassításáért 
– emelik ki a szakemberek.

Az országban egyébként felmérést végeztek arról, 
mennyire viselik a védőmaszkot az emberek. Egy 3800 
fős mintát vizsgált meg a belgrádi Információs Techno-
lógiai Kar. Arra az eredményre jutottak, hogy az utcán 
csak az emberek egynegyede visel maszkot, a piacon a 
megkérdezettek fele. Zárt térben (boltban, bevásárló-
központban) a megkérdezettek 95 százaléka teszi fel a 
maszkot. Ez egyébként kötelező, ha valaki nem így tesz, 
5000 dináros (kb. 43 eurós) büntetésre számíthat, ami 
az országos átlagkeresethez és -nyugdíjhoz viszonyítva 
bizony nagy kiadásnak számít.

Egyre több térségünkben a migráns
A magyar határhoz közeli Szabadkán stabilnak érté-

kelték a helyzetet a város befogadóközpontjának ille-
tékesei. A Tisza-menti és szintén határközeli Magyar-
kanizsán azonban már nem ez a helyzet. A községhez 
tartozó két faluban, Horgoson és Martonoson a legkri-
tikusabb a helyzet, az önkormányzat ezért őrző-védő 
szolgálatot alapított a helyiek védelmében. 

„Amit nap mint nap tapasztalunk, az az, hogy Horgo-
son vannak a legnagyobb létszámban, már csak az or-
szághatár közelsége miatt is. Vannak a Bácska birtokon, 

SZERBIA: ŐSZI KöRKÉp
Megtelnek a COVID-kórházak

a szőlőkben és kertekben is, de be-bejárnak a városba is, 
ami magában nem lenne probléma, hiszen ezt öt év alatt 
már megszoktuk, viszont a viselkedésük tűrhetetlen, az 
üzletekben nem fizetnek, inzultálják az embereket, fiatal 
lányokat, hála istennek még nem történt nagyobb baj, 
de lényegében ezt szeretnénk megelőzni. A becslések 
szerint naponta 200–300 illegális bevándorló van moz-
gásban, s állandó jelleggel látni lehet a nyugat-bácskai, 
zombori taxisokat, akik ide szállítják őket, néha autó-
buszokkal is érkeznek az éj leple alatt, nagyban folyik 
az üzérkedés is, amire önkormányzatként nem tudunk 
kihatni, viszont a problémák megelőzésében a szolgá-
latnak komoly szerepe lehet” – nyilatkozta a Magyar Szó 
vajdasági magyar napilapnak Lackó Róbert, a magyar-
kanizsai községi képviselő-testület elnöke. 

Megalakult a szerb és a vajdasági kormány – jelen-
tős pozíciókat tölt be a VMSZ

A június 21-i választásokat követően november ele-
jén választotta meg az új kormányt a szerbiai képvi-
selőház. A koalíciós kormányt a Szerb Haladó Párt, a 
Szerbiai Szocialista Párt, a Szerb Patrióta Szövetség, 
valamint a Vajdasági Magyar Szövetség, illetve a bos-
nyák Igazság és Megbékélés Pártja alkotja. Ana Brna-
bić régi-új kormányfő szerint jelenleg a legfontosabb 
feladatok közé az egészségügyi rendszer fejlesztése és 
az emberek életének a védelme tartozik, továbbá a Ko-
szovóval fenntartott kapcsolat rendezése, a szervezett 
bűnözés elleni harc, a katonai függetlenség megőrzése, 
a szerb nemzeti érdekek védelme, a jogállamiság meg-
erősítése, az európai uniós integráció felgyorsítása, 
illetve Szerbia gazdasági megerősítése. 

Az új kormány nem lesz hosszú életű, Aleksandar 
Vučić államfő bejelentése szerint 2022 tavaszán az 
elnökválasztással együtt előrehozott parlamenti vá-
lasztást is tartanak.

A Vajdasági Magyar Szövetség sem miniszteri, sem 
kormányalelnöki pozíciót nem kért a koalíciós tárgya-
lásokon, államtitkári szinten vesz részt a Brnabić-ka-
binet munkájában, illetve jelentős pozíciói vannak az 
országos parlament különböző állandó bizottságaiban. 
Történelmi sikernek könyvelhető el, hogy VMSZ-es 
politikus, Kovács Elvira lett a szerbiai képviselőház 
alelnöke, aki egyben az európai integrációs bizottság 
elnöki tisztségét is betölti, és az Európa Tanácsba is 
őt delegálta a VMSZ. Ennek a regionális, nemzetközi 
szervezetnek korábban is tagja volt Kovács Elvira, ki-
sebbségi jelentéstevőként hatékony munkát végzett. 

Nemcsak az országos, hanem a tartományi kormány 
is megalakult novemberben. Az oktatási titkár ezúttal 
is a VMSZ soraiból került ki: Szakállas Zsolt váltja Nyilas 
Mihályt ezen a tiszten, emellett a tartományi alelnöki 
tisztséget is betölti. A vajdasági képviselőház elnöke 
pedig harmadik mandátumban is Pásztor István, a Vaj-
dasági Magyar Szövetség elnöke. A Vajdasági Magyar 
Szövetség két parlamenti bizottság munkáját irányít-
ja, ugyanis a Tartomány Alkotmányjogi Helyzetével 
Foglalkozó Bizottság elnöke Pásztor István pártelnök, 
Csikós László pedig a nemzeti egyenrangúság témakö-
rével foglalkozóé. fehér Márta

A négy évvel ezelőtti 195 polgármesteri 
székhez képest feljebb lépett a szeptember 
27-i romániai önkormányzati választáson a 
Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A 
romániai magyarság legerősebb politikai és 
érdekvédelmi képviseleti szerve 199 polgár-
mesteri tisztséget szerzett, a legvisszhango-
sabb teljesítménynek azonban így is Marosvá-
sárhely „visszatérése” tekinthető. A lehetőség 
egységbe kovácsolta a város 43 százalék körüli 
magyarságát, de önmagában ez talán még nem 
lett volna elég. A 2000 óta regnáló korábbi  
polgármester, Dorin Florea azonban nemcsak 
önmagát, de vállalt és titkos szövetségeivel 
való kapcsolatait is oly mértékben lenullázta, 
hogy az puszta indulását is ellehetetlenítette. 
A mögötte támadt űrben senki sem volt képes 
összerántani a helyi román közösséget, így a 
hajdani székely fővárosban idén korántsem 
vegy tiszta etnikai szavazás juttatta a városhá-
za élére az 50,5 százalékot szerző Soós Zoltánt, 
a magyarság jelöltjét. 

Szatmárnémetiben már évek óta nem az et-
nikai szembenállás kiélezése a nyerő fegyver, 
hanem a számbelileg kisebb, de egységes ma-
gyarság megkerülhetetlenségének tudatosítá-
sa. E stratégia mentén a határ menti városban 
második ciklusára készülhet az 51,9 százalé-
kot besöprő Kereskényi Gábor polgármester. 
Az „érthetetlen” magyar győzelmek listájára 
Szászrégen is mindenképp felkívánkozik, ott 
a 25 százaléknyi magyarság RMDSZ-es jelölt-
jének, Márk Endrének sikerült a bravúr. 

A korábbi években a székelyföldi helyzetet 
el tudtuk intézni egy-két mondatban. A ma-
gyar többség idén sem forgott veszélyben a 
háromszéki városokban, Hargita megye fon-
tosabb településein, illetve a két megye taná-
csában. Székelyudvarhely azonban alaposan 
összekuszálta a képet, nem sokan fogadtak 
volna arra, hogy egy szinte teljes egészében 
magyar városban egy „kétes” román, de leg-
jobb esetben is vegyes politikai párt tutaján 
is révbe lehet jutni. Márpedig Udvarhelyen ez 
történt. Az anyapártjából, a Magyar Polgári 
Pártból (MPP) kiebrudalt, a saját helyi párt ala-
pításában elgáncsolt régi-új városvezető, Gálfi 
Árpád ugyanis a marosvásárhelyi identitású 
Szabad Emberek Pártja (POL) legitimitásához 

Választások Romániában:  
térképátrajzolás magyar sikerekkel

folyamodott céljai eléréséhez. És meglepetésre 
győzött, úgy, hogy a városi tanácsba magával 
vitte régi harcostársainak jelentős részét. 

Történt mindez 46,02 százalékos országos 
részvétel mellett. Az alacsony arányra két ma-
gyarázatunk is van. Az egyik, hogy a konti-
nens eme részén sok helyen fordult már csö-
mörbe a választási demokrácia. A másik: csak 
olyan helyeken mértek átlag fölötti részvételt, 
ahol valóban élessé vált a helyzet, nagy volt a 
változtatási igény, illetve azokon a vidékeken, 
ahol a választópolgár még mindig egyfajta va-
zallusa a politikai osztálynak.

Ezzel azonban messze nem tudhatjuk le a 
választási totálkép felrajzolását. Jelentős, a 
magyarság szempontjából sem mellékes súly-
pont-áthelyeződéseknek is tanúi lehettünk, 
amelyek a december 6-i parlamenti válasz-
tások alkalmával is tovább formálódhatnak. 
Elsősorban a Mentsétek meg Romániát Szö-
vetség–Szabadság, Egység, Szolidaritás Párt-
ja (USR–PLUS) előretörésének, amely olyan 
nagyvárosokat hódított meg, mint Temesvár, 
Bákó, Brassó, Konstanca vagy Iași. Sőt, Buka-
rest főpolgármestere, a független Nicușor Dan 
mögött is ők álltak a liberális kormánypárttal 
együtt. Így aztán az új önkormányzati térkép 
„olvasása” az RMDSZ-re is új feladatokat ró.

Bár a parlamenti választás más „kávéház”, 
a lapzárta után rendezendő voksolás a helyha-
tósági választásokon körvonalazódó trendek 
további erősödését ígéri. Azaz a liberálisok 
mérsékelt, az USR–PLUS valamivel látvá-
nyosabb előretörését, párhuzamosan a szo-
ciáldemokraták fokozatos térvesztésével. Az 
RMDSZ-nek nem lehetett más célja, mint tel-
jesíteni az ötszázalékos parlamenti bejutási 
küszöböt, persze minél nagyobb biztonság-
gal, hiszen a plusz százalékok fölös létszá-
mú jelenlétet jelentenek. És ez még abban az 
esetben sem mellékes, ha a hírek amúgy az 
RMDSZ újabb kormányzati szerepvállalását 
vetítik előre. Mindez a megszokottnál nagyobb 
arányú választási részvételt kívánna, ám a 
járványhelyzet, az annak nyomán bevezetett 
korlátozások, illetve a köréje tapadó lakossági 
pánik nem erősítette a mozgósítást, az üzene-
tek célba juttatását.

Csinta saMu

je (Beregszász, Nagybereg, Nagybégány, Szürte, 
Nagydobrony, Visk, Bátyú).

Összességében tehát Kárpátalja hat új járásá-
ban, ezen belül pedig 64 egyesített területi kis-
térségében (OTG, об’єднана територіальна 
громада) – a különböző szinteken – a „KMKSZ” 
– UMP 130 mandátumot szerzett, míg a válasz-
tásoknak a Nép Szolgája párttal közös megegye-
zéssel nekifutó Ukrajnai Magyar Demokrata 
Szövetség (UMDSZ) 23 mandátumhoz jutott. 

Összehasonlításul említendő, hogy a regná-
ló párt támogatottsága ezzel szemben országos 
és helyi szinten is látványosan csökkent. Bár a 
„hagyományos” pártok rangsorát változatla-
nul a Nép Szolgája vezeti, míg a 2019. júliusi 
soron kívüli parlamenti választásokon a párt 
Kárpátalján a voksok 49,86%-át, országos szin-
ten pedig azok 43,16%-át (124 parlamenti man-
dátumot) szerezte meg, addig a mostani meg-
mérettetésen országosan csak 17,59%-ot, azaz 
5809 mandátumot sikerült elnyernie. Hasonló 
szintű csökkenést tapasztalhatunk a Kárpátaljai 
Megyei Tanács eredményei alapján is, ugyanis 
Zelenszkij pártja csupán a szavazatok 17,6%-át 
szerezte meg, ezzel második helyre szorulva a 
testületben. Országos szinten a második helyen 
zárt a Julia Timosenko által vezetett Haza Párt 
(ВО „Батьківщина”), mely a tavalyi parlamenti 
választásokon nyújtott eredményekhez képest 
erősödött. A volt államfő, Petro Porosenko által 
vezetett Európai Szolidaritás Párt (Європейська 
Солідарність) ugyancsak erősödött a múlt évi 
eredményekhez képest. 

Szerencsére elcsendesedett a választásokat 

kísérő, Kijev és Budapest között már „hagyo-
mányosan” fel-fellobbanó diplomáciai csörte is, 
melynek aktuális témáját a magyar fél vezető 
beosztásban lévő személyeinek állítólagos vá-
lasztási „agitációja” adta. Habár az ukrán kül-
ügy hevesen hangoztatta a magyar beavatko-
zás tényét, a magyar külügy pedig az ukrán fél 
magatartását kárhoztatta, a Dmitro Kuleba és 
Szijjártó Péter vezette tárcák azóta ezt a kérdést 
kölcsönösen lezártnak nyilvánították, és a ko-
ronavírus egészségügyi és gazdasági kihívásai 
közepette a két ország produktív együttműkö-
dését kívánják erősíteni.

Paládi Renáta
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Két évvel az első világháború kirobbanása 
előtt, 1912-ben volt kétszáz éve annak, hogy az 
első baden-württembergi sváb telepesek meg-
érkeztek a Károlyi család Szatmár vármegyei 
birtokaira. A Rákóczi-szabadságharc után a 
megcsappant lakosság pótlására Károlyi Sándor 
katolikus svábokat telepített. Kettős cél lebegett 
a gróf szeme előtt: birtokainak felvirágoztatása 
és a katolikus hit felélénkítése. Mindkettőt si-
került megvalósítania. A katolikus sváboknak 
is köszönhető, hogy 1804-ben megalapították a 
szatmári egyházmegyét. Az 1800-as évek elején 
nagyjából 18 ezren lehettek. Szorgalmuknak 
köszönhetően a gazdasági élet is fellendült. 
Lauka Gusztáv, erdődi uradalmi tisztviselő 
(Petőfi Sándor barátja) írta 1855-ben: „Bízvást 
állíthatom, hogy a sváb falvak a legszebbek az 
egész megyében.” 

A szatmári svábok szétszórva, főleg magyar, 
de helyenként román lakosság szomszédsá-
gában vagy akár velük egy faluban éltek. Me-
zőgazdasággal, gyümölcstermesztéssel, állat-
tenyésztéssel foglalkoztak. Az 1848/1849-es 
forradalom és szabadságharc gyökeresen meg-
változtatta az életüket. A forradalom vívmánya-
ként az addig szerződéses jobbágyi viszonyban 
lévő parasztok felszabadultak, a szatmári sváb 
lakosság pedig a magyar szabadságharcosok 
oldalán küzdött tovább a szabadságharc leveré-
séig. Ez volt az a mozzanat, amelytől a szatmári 
svábok is a magyar politikai nemzet részévé 
váltak. Hűségük a magyar állam iránt meg-
maradt a későbbiekben is. Soha nem tartoz-
tak a különböző jogokért küzdő nemzetiségek 
sorába. Ennek számos oka volt, így viszonylag 
kis létszámuk – az erdélyi szászok vagy bánáti 
svábok külön-külön több, mint 200 ezren voltak 
–, valamint társadalmi helyzetük – a többség 
falun élt, magyar környezetben, messze más 
német népcsoportoktól. Esetükben hiányzott 
a német polgári és értelmiségi réteg. A német 
értelmiség hiányát elsősorban az iskolarend-
szer okozta. A szatmári sváb vagy sváb jellegű 
falvakban az oktatás a katolikus egyház irányí-
tása alatt állt. Az iskolák tannyelve az 1900-as 
évek elején már magyar volt. A szatmárnémeti 
gimnáziumokban és a nagykárolyi híres pi-
arista gimnáziumban is magyar nyelven ta-
nulhattak tovább, a környéken nem volt német 
gimnázium. A századfordulón a hitoktatás és 
a prédikáció nyelve is magyar lett, noha sok 
faluban az idősebbek még svábul énekeltek és 
imádkoztak. Elmondhatjuk, hogy a társadalmi, 
etnikai, földrajzi környezetnek köszönhetően a 
szatmári sváb lakosság 1914-re az előrehaladott, 
ugyanakkor differenciált elmagyarosodás (főleg 
nyelvi) útját járta. Ezt a folyamatot állította meg 
az első világháború, és a trianoni diktátum.

1920 után ez a kis sváb közösség különböző 
politikai erők érdeklődési körébe került. Hir-
telen felfedezték őket: a román állam, a bánáti 
svábok, az erdélyi szászok, a különböző német-
országi civil szervezetek. Más-más céllal, de 
mindannyian szerették volna „megmenteni” a 
szerintük erőszakkal elmagyarosított szatmári 
svábokat. A kibontakozó mozgalom a német 
nemzeti öntudat felélesztését, a magyarosodás 
megállítását és a visszanémetesítést tűzte ki 
céljául. A román állam a kezdetektől fogva tá-
mogatta ezt a német mozgalmat, amelytől rész-
ben a magyarság gyengítését várta el. Másrészt 
az „oszd meg és uralkodj” elvet alkalmazva el 
akarta kerülni, hogy Románia két nagyszámú 
kisebbsége összefogjon. Egy sikeres visszané-

Harc az iskolákért  
A szatmári svábok trianon után

metesítési akció azért is lett volna fontos a ro-
mán kormányoknak Szatmár megyében, hogy 
a román–magyar államhatár mentén a sopro-
nihoz hasonló esetleges népszavazáskor a né-
met öntudatra ébredt svábok Románia mellett 
döntsenek. 

1926-ban Rudolf Brandsch erdélyi szász 
politikus elnökletével megalakult a Szat-
már Megyei Német–Sváb Népközösség (De-
utsch-schwäbische Volksgemeinschaft Gau 
Sath mar), amelynek vezetője a világháború 
idején Svájcból érkezett Fritz Winterhofen lett. 
A szatmári svábok nevében különböző követe-
léseket fogalmaztak meg, elsősorban az isko-
lák tannyelvét és a prédikáció nyelvét illető-
en. A Gauamt követeléseit megelőzve a román 
tan ügyi hatóságok már 1919-ben elrendelték a 
német tannyelv bevezetését a katolikus elemi 
iskolákban. Ezzel a rendelettel két probléma 
is akadt: egyrészt hiányoztak a németül tudó 
tanítók, másrészt sok faluban már csak az öre-
gek beszéltek svábul. A tényleges követelések 
mellett valóságos ideológiai harc indult meg 
a napilapok, folyóiratok hasábjain. Német és 
román részről azt állították, hogy a szatmári 
svábok beolvadása a magyar nemzetbe erősza-
kos módon ment végbe, de még nem fejeződött 
be, tehát megállítható és visszafordítható. Ma-
gyar politikusok és publicisták ezzel szemben 
azt állították, hogy a magyarosodás ösztönös 
volt és lezárult, a román kormányok támoga-
tását élvező szatmári Gauamt pedig most terv-
szerű németesítésbe fogott. Évekig elhúzódó 
küzdelem kezdődött mindenekelőtt az iskolá-
kért. Mivel az oktatási intézmények a katoli-
kus egyház kezében voltak, maga a szatmári 
püspökség, a püspökök és a papok is célpont-
tá váltak, mint akik szorosan együttműköd-
tek az egykori magyar állammal az erőszakos 
magyarosításban. A katolikus egyház elleni 
támadások csúcspontján, 1928-ban a szatmári 
Volksgemein schaft nevében írott és XI. Piusz 
pápának küldött memorandum élesen bírálta 
a püspököt és a papságot, szemükre hányva, 
hogy a szószéket, az iskolaszéket, sőt a gyónta-
tószéket is magyar politikai célokra használják. 

És hogy mindehhez mit szóltak maguk az 
érintettek, a szatmári svábok? A német moz-
galom, a Gauamt megalakulása vegyes fogad-
tatásra talált. Azokban a falvakban, amelyek-
ben a sváb nyelv megmaradt anyanyelvnek, 
természetesen üdvözölték, hogy a gyermekek 
újra németül tanulhattak, örömmel fogadták 
a gondoskodást, az anyagi támogatást; innen 
sokan tanulhattak ösztöndíjjal Brassó, Szeben, 
Temesvár német gimnáziumaiban, sőt, néhá-
nyan németországi egyetemekre is eljutottak. 
Nehézségek azokban a falvakban alakultak ki, 
ahol a nyelvváltás már egészében vagy nagy 
részben lezajlott. Itt ugyanis a szülők hiába 
tiltakoztak a német tannyelvű iskolák ellen, 
hiába nyilatkoztak minden tanév elején arról, 
hogy magyar a gyermek anyanyelve. Ugyanis a 
tanfelügyelőség ennek ellenére a német oktatási 
nyelvet tette kötelezővé a katolikus elemi isko-
lákban. Ahol nem tértek át a német tannyelvre, 
ott az egyházi iskolát bezáratták. A gyerekeket 
az állami iskolába írták át, ahol románul vagy 
németül tanítottak. Így 1934-re a sváb vagy sváb 
eredetű falvakban megszűnt a magyar nyelvű 
oktatás. Nagy vesztesség volt a nagykárolyi pia-
rista gimnázium államosítása is, ahonnan szin-
tén kiszorult a magyar oktatási nyelv. 

BauMgartner BernaDette
A cserkészet nem csupán szervezet, a cser-

készet életforma. Ez az életforma, amit életre 
szólóan a cserkészfogadalom pecsétel meg. 
Ennek az életformának mindent átívelő elve, 
hogy szebbé tegyük a világot. Vezetőként a 
cél, hogy neveljünk, példát mutassunk, tanít-
sunk, emlékeket és élményeket biztosítsunk 
cserkészeinknek, kortól, nemtől és származás-
tól függetlenül. Hiszünk abban, hogy a mun-
kánkkal ügyesebb, talpraesettebb és önállóbb 
gyerekeket nevelünk, őrsi kihívásokkal életre 
szóló barátságokat kötünk és programjainkkal 
magunkat is folyamatosan tovább fejlesztjük. 
Nem csak magunkért, hanem a társadalomért, 
az emberiségért és legfőképpen, a gyerekekért 
dolgozunk. 

Ha ez nem lenne igaz, nem lenne a világ 
216 országában több mint 54 millió cserkész. 
A 113 éves mozgalom Angliából indult el, ta-
lán a leghíresebb és legelterjedtebb ifjúsági 
mozgalom, amit a világ bármelyik pontjára 
tévedve is ismernek. A világon sok híres sze-
mélyiség volt tagja a cserkészetnek, kezdve II. 

A Fiatalok hangja
Erzsébet brit királynővel, Neil Armstrong űr-
hajóson át, XVI. Károly Gusztáv svéd király ig. 
De Magyarországon is található sok száz híres 
költő, tudós, színész, politikus, akik cserkész-
ként váltak felnőtté, mint Göncz Árpád, Jancsó 
Miklós, Latinovits Zoltán, Sík Sándor, Teleki 
Pál vagy Zenthe Ferenc.

A cserkészet vallási eszmékre épül, a haza-
szeretetre nevel és önnevelésre buzdít. Ezért is 
a világszerte ismert jelvényünk a három ágú 
liliom, mely az Istenhez, hazánkhoz és ember-
társainkhoz való hűséget jelképezi.

Bécsben már az 1930-as években léteztek 
magyar cserkészek, de a 72. számú széchenyi 
István cserkészcsapat alapjait 1963-ban fektet-
ték le. Azóta a csapat kinőtte magát, nonprofit 
egyesületként működik és jelenleg közel 120 
aktív taggal rendelkezik.  Általános foglalko-
zásaink mellett, amelyeket kéthetente tartunk, 
számos nagy eseményt is szervezünk, táboro-
kat, hétvégéket és vezetői továbbképzéseket. 

Kimagasló eseményeink közé tartozik a 
januári farsangi bálunk, a Németországban 

A cím korántsem túlzás, a történelmi neveze-
tességű grófi család leszármazottjának sokirányú, 
széles körű műveltsége volt. Nemcsak magyar (és 
mára idegen nyelvű) utókora igazolta vissza, hogy 
novellistaként, regényíróként ismerte és fölhasznál-
ta a (leg)újabb áramlatokat, színműíróként a legje-
lesebbek közé írta nevét, a XX. századi magyar drá-
mairodalom történetében. Festőként, rajzolóként és 
leginkább karikaturistaként a művészettörténetben 
szintén előkelő hely jutott számára; színházi szak-
emberként, operaházi intendánsként pedig a szín-
háztörténetben vívott ki előkelő pozíciót. Prózai és 
zenei műveltségével élen járt a korszerű törekvések 
támogatásában, nevéhez Bartók-bemutatók fűződnek 
operaházi működése idején. Hozzáteszem, nemcsak 
a teatralitáshoz volt igen jó érzéke, hanem lelki „fi-
nomságok” megjelenítéséhez is, és ezt a Bartók-opera 
bemutatásával igazolta. Nem volt ún. karrierdiploma-
ta, hanem személyes kisugárzásával, nyelvtudásával 
(még az erre igen kényes franciákat is meglepte, ami-
kor hallották franciául beszélni, vitatkozni, társaság-
ban megnyilatkozni) ért el eredményt. Ugyanakkor 
híres-neves gazdaságát sem hanyagolta el: hamar föl-
ismerte a korszerű szövetkezeti gazdálkodás előnyeit, 
a gazdák egymásra utaltságából a társas gazdálkodás 
szervezésének szükségességét vonta le, tevékenységi 
formákat is ajánlva. Egyáltalában nem mellékesen, ő 
volt főrendezője az utolsó magyar király, IV. Károly 
koronázási ünnepségének. És Bethlen István minisz-
terelnök kérésére, nem hosszú ideig, magas színvona-
lon vitte a külügyeket, ő érte el, hogy Magyarországot 
egyhangú szavazással vették föl a Népszövetségbe ak-
kor, amikor a cseh és román diplomácia intrikáival, 
rosszindulatával és gyanújával kellett szembenéznie. 
S nem utolsósorban jeles szerepet játszott Sopron nép-
szavazás útján történő megtartásában.

Ezek után akár meglepőnek hathat, hogy az akko-
ri külügyminisztériumban, a felelős pozícióban lévő 
alkalmazottak ellenkezéssel fogadták Bánffy Miklós 
elképzeléseit a magyar diplomácia avult módsze-
reinek megváltoztatására, makacsul ragaszkodtak 
ahhoz, amit még a Monarchia korában tanultak, és 
nemigen ismerték föl Bánffy személyes diplomáciájá-
nak célszerű és számos sikert felmutató voltát. Mint az 
irodalomban, a külügyben is fel kell váltani a korsze-
rűtlent, az alkalmatlannak bizonyultat az újszerűvel, 
a nagyobb sikert kecsegtetővel. Külügyminisztersége 
végül csalódással és lemondással végződött, reform-
terveit nem sikerült keresztül vinnie.

Irodalmi munkássága részben megelőzte külügy-
miniszterségét, Ady Endre szólt elismeréssel róla, a 
Várszínház játszotta egyik drámáját, melyet Karinthy 
Frigyes paródiára méltatott, részben pedig Erdélybe 
való visszatelepedése után bontakozott ki. Ennek ára 
volt, a román állam úgy engedte vissza, hogy Bánffy 
Miklósnak tíz esztendeig nem volt szabad aktívan 
részt vennie a politikai életben. Bánffy ennek elle-

A legműveltebb külügyminiszter
– gondolatok Bánffy miklósról –

nére megtalálta a módját, miként érvényesítse (nem 
egyszer román igyekezetekkel szemben) a szuverén 
magyar szellemiség életben tartását, fejlődését. 
Több irányú tevékenysége a református egyházban, 
az irodalmi szervezkedésben, az Erdélyi Helikon 
című, igen színvonalas lap körül, valamint az Ellen-
zék ugyancsak nívós kolozsvári újság megjelentetését 
tekintve, közvetve nagyon is árulkodott Bánffy politi-
kai elveiről. Amellett, hogy a regionalitásnak, az erdé-
lyiségnek új jelentését segítettek megfogalmazódni. 
Az erdélyi szerzők marosvécsi, évenkénti találkozója 
az egész magyar irodalom eseménye volt, valójában a 
kisebbségi helyzettel kapcsolatos írói magatartások 
megvitatása volt az egyik, igen jelentős cél. S az sem 
feledhető, hogy ez az írói társulás tűzte ki a pályadí-
jat egy új szellemű magyar irodalomtörténetre, mely 
pályázaton Szerb Antal ma is olvasmányosnak-élve-
zetesnek, olvasóbarátnak és tanulságokat rejtőnek 
számító műve lett (megérdemelten) az első. De Bánffy 
tudta azt is, hogy a románokkal is kapcsolatba kell lép-
nie, mivel még számos román járt magyar iskolába, 
magyaros műveltséggel rendelkezett. Így annak fel-
tételezése sem volt indokolatlan, hogy ezt nem ítélik 
feledésre: Octavian Goga Az ember tragédiája román 
fordítását maga ismertette az Erdélyi Helikonban, 
a fordítót pedig meghívta a Madách-mű előadására 
Szegedre. Emlékezetes este volt az előadás a Szegedi 
Szabadtéri Játékokon, Bánffy kiélhette erős színházi 
képzelőtehetségét.

Regényíróként (több évtizedes szünet után) végre 
a helyére került a „fő mű”, az Erdélyi történet, me-
lyet már a harmincas években Márai Sándor is kö-
szöntött a remeknek kijáró méltánylással. A trilógia 
olvasható „regényes” dokumentumként, amely egy 
meghatározott periódus Erdély-történetét mutatja 
be, különféle önpusztító és építeni akaró sorson ke-
resztül (többen a kortársak közül felismerni vélték 
az egyes szereplők „modelljét”); mint következett el 
az, ami a címekbe vetítve, a bibliai szót idézve Erdély 
történetében lejátszódott: Megszámláltatták… és hí-
jával találtattál, Darabokra szaggattatol. S noha az 
erdélyi szerzők közül többen foglalkoztak a változó 
történelmi szerencse tragikus következményeivel, az 
a tiszta, önbíráló, az ellenfél irányában is méltányolt 
tónus, ami Bánffy trilógiáját jellemzi, új utakat jelölt 
az erdélyi történelem sorsfordulatainak ábrázolásá-
ban. Persze, a mű vérbeli (család) regény, amelyben 
a magánéleti szálak, a fordulatos-izgalmas epizódok, 
a remekbe szabott jellemzések túlemelik a művet a 
puszta dokumentum-jellegen. Igaz, Bánffy szemta-
núja és részese Erdély sorsfordulatainak, ezért látja 
tisztán, hogy a nyílt és a titkos román törekvések, a 
külpolitika fordulatai mellett higgadt önszemlélet-
tel a magyar politika, a magyar elit, a vezető réteg 
felelősségét is vizsgálni kell. Bánffy elkerüli a mi lett 
volna, ha… tetszetős, ám igazolhatatlan feltételezé-
seit, és regényében is amellett érvel, magyar hibák, 

felelőtlenség és érdektelenség, a realitástól elfordulás 
igencsak hozzájárultak ahhoz, ami oly fájdalmasan 
bekövetkezett. Hozzáteszem, hogy Bánffy visszaem-
lékezései, amelyekből a pittoreszk epizódok nem hi-
ányoznak, kiegészítik a regény adta képet, és immár 
kevéssé „regényesen”, a szemtanú mérlegelő aspek-
tusából vizsgálják, részint azt, miként következhetett 
el, amit a trianoni „szerződés” pecsételt meg, melyek 
lettek ennek a következményei, de éppen külügymi-
niszterségének történéseit elemezve, arról is szót 
ejt, mit lehet és kell tenni az új helyzetben, milyen 
magatartásforma az, ami célszerűnek bizonyulhat. 
Az 1932-ben írt Emlékeimből  a koronázási ünnep-
ségek és a „forradalmi idők” krónikájával szolgál. Az 
1945-ben készült Huszonöt év – mondhatjuk – töre-
dékben maradt, lényegében a hazatelepüléssel zárul, 

de megismerjük a nemzetgyűlésben elmondott, 1921. 
májusi külügyminiszteri beszédét, mely visszafogot-
tan és józanul elemzi Magyarország szituációját az új 
európai rendben. 

Még valami idetartozik: Bánffy hivatalánál fogva 
résztvevője volt az Itáliában 1921-ben megtartott kon-
ferenciának, amely ezt az új európai rendet, a gazda-
sági lehetőségeket vitatta meg. Nem rejti véka alá, a 
vesztes, megcsonkított ország képviselőjének nem 
sok szava lehetett. Ellenben a karikaturista nem nyu-
godott, s az európai kormányfőkről, külügyminiszte-
rekről kitűnő portrékat készített, ezek megjelentek a 
kortárs sajtóban. Nem volt szükség sok kommentár-
ra, a karikatúrák jellemrajzoknak foghatók föl. Nem 
kell találgatni, milyen volt emberként Beneš, Bánffy 
lerajzolta.

A pályához jellemző módon hozzátartozik a szo-
morú befejezés. Bár a román-magyar megbékélés 
ügyében tárgyalt, bár világosan látta, hogy Magyar-
országnak ki kellene lépnie a háborúból, s ő megtette, 
amit tudott ennek érdekében, nem méltányolták tevé-
kenységét. 1945 után rövid időre bekapcsolódhatott 
az újjáéledő és némi reménnyel kecsegtető erdélyi 
magyar irodalomba. De román és magyar pártosok 
igazságtalanul vádolták, megfosztották a megjele-
nés lehetőségeitől. Abból élt egy darabig Kolozsvárt, 
hogy eladogatta értékeit. Áttelepülési kérelmére a 
választ húzták-halasztották, míg nagy betegen, le-
rongyolódva sor került rá, hogy ami életéből hátra 
van, feleségével, a Nemzeti Színház egykori kiváló 
színésznőjével, Várady Arankával tölthesse. Budapes-
ten is csend fogadta, műveit jódarabig nem adták ki. 
Egy ítész dilettánsnak minősítette, aki mindenhez 
csak egy kicsit ért. Ma már tisztán látható, hogy több 
mindenhez kiválóan értett. Életműve nagyszabású, 
értékét fokozza, hogy a történelem ellenében kellett 
élnie és alkotnia.

frieD istVán

A stájer főváros gimnazistái számára 10 évvel ez-
előtt sikerült bevezetnünk a magyar mint idegen nyelv 
mellett a magyar anyanyelvi oktatást (Muttersprachli-
cher Unterricht Ungarisch), így a 10–18 évesek iskolai 
keretek között is elmélyíthetik magyar kulturális és 
nyelv(tani)i tudásukat. A diákok a bizonyítványban 
akkor még szakkörként (Unverbindliche Übung) fel-
tüntetett délutáni foglalkozásokon vehettek részt, ma 
viszont már érettségizni is lehet magyarból: anyanyelvi 
szinten vagy idegen nyelvként, hiszen ezeken a fakul-
tációs órákon osztályzatot is kapnak (Freigegenstand). 
Ausztriában az Oktatásügyi Minisztérium kimutatásai 
szerint az utóbbi 30 évben megszakítás nélkül oktattak 
magyart az osztrák iskolákban, s az anyanyelvi magyar-
órára járó diákok száma folyamatosan emelkedett: 30 
évvel ezelőtt még csak 31 tanuló járt el anyanyelvi ok-
tatásra, nyolc évvel később már 129-en, rá 10 évre (a 
2017/18-as tanévben) pedig már 290-en voltak, akik 
egész Ausztriában heti 46 órában 13 tanító, ill. tanár 
segítségével tanulhatták a magyar nyelv és kultúra 
sajátosságait. Stájerországban ebből négyen oktat-
tak magyart a 6–18 éves diákoknak – ezzel 2. helyen 
álltunk az orosz, török vagy az albán kollégákkal itt 
Stájer országban (a bosnyák/horvát/szerb anyanyelvi 
oktatók magas száma mögött). Az Ausztriában magyar 
anyanyelvi oktatáson résztvevők fenti számából (290) 
41 százalék esett Stájerországra: 119 tanuló, s ezzel ez 
a tartomány listavezető volt Tirol előtt (100 diák), ill. 
más tartományok előtt, amelyekben a legutóbbi minisz-
tériumi kimutatások alapján a 2017/18-as tanévben az 
államilag támogatott magyar anyanyelvi órákon részt-
vevő diákok száma tartományi szinten sem haladta meg 
a 25 főt (Bécs, Salzburg, Alsó-Ausztria és Burgenland 
– habár Burgenland a Felsőőri Kétnyelvű Gimnázium 
adta oktatási lehetőség miatt sajátos helyzetben van). 
Stájerországban (Tirolhoz hasonlóan) heti 18 óra állt 
rendelkezésre, a fent említett 46 magyar tanóra tehát 
kb. 39 százalékát stájer iskolákban tartották.

Ha iskolatípusok szerint vizsgáljuk meg a tanítók, 
tanárok számát, ill. arányát, láthatjuk, hogy Ausztriá-
ban jórészt elemi iskolákban dolgoznak az anyanyelvi 
órákat oktatók (kb. 80%), míg a gimnáziumokban (AHS: 
10–18 év) csak kb. 6 százalékuk tanít. Az anyanyel-
vi órákat látogatóknak pedig csak kb. 4 százaléka jár 
gimnáziumba – egész Ausztriát tekintve, míg Stájeror-
szágban ez a szám jóval magasabb: 13,5%. Ebből a mi-
nisztériumi beszámolóból továbbá az is kiderül, hogy 
Stájerországban (az osztrák tendenciához hasonlóan) 
az anyanyelvi órákra az elemi iskolások (6–10 év) közel 
71%-a jár, a 10–14 év közötti általános iskolai diákoknak 
már csak kb. 23 százaléka, a gimnazistáknak (10–18 
év) pedig csak 6,5 százaléka él ezzel a lehetőséggel – 
beleértve mind a 27 nyelvet (az albántól a franciáig, a 
görögtől a törökig), amelyet Stájerországban, ill. Auszt-
riában anyanyelvi oktatás keretében lehet tanulni. Ez 
a 6,5 százalék azonban csak négy tartományra oszlik 
el Ausztriában,  hiszen csak Stájerországban, Tirol-
ban, Vorarlbergben és Bécsben tudják beiratni a szü-
lők gyermeküket erre az államilag támogatott iskolai 
anyanyelvi oktatásra.

Ezek az adatok többek között azt mutatják, hogy 
ezekre az iskolai anyanyelvi órákra (6–18 év) egyre 
több magyar (gyökerekkel rendelkező) szülő íratja 
be gyermekét – különösen Stájerországban (valamint 
Tirolban). Stájerország továbbá egyike azoknak a tar-
tományoknak, ahol a 10–18 éves gimnazistáknak is le-
hetőségük van az iskolai magyar anyanyelvi oktatásra. 
A 10 éves fennállásunk ideje alatt sikerült elérni, hogy a 
kezdeti heti két órából négy legyen, ezzel megteremtve 
annak a lehetőségét, hogy a gimnazisták két csoportba 

10 évesek lettünk!  
Anyanyelvi oktatás grácban

kerüljenek (10–14, ill. 14–18 évesek), így biztosítva a 
pár év múlva érettségizőknek, hogy elegendő óraszám-
ban tanulhassák a magyart, hogy magyarból is le tudja-
nak érettségizni (szóbeli érettségiről van szó) – ezzel a 
lehetőséggel eddig még minden diák élt. Az érettségire 
jelentkezés előfeltétele nem csupán az elegendő óra-
szám, hanem az is, hogy ez az óra ne szakkör legyen, 
hanem fakultatív (Freigegenstand). Eme törekvésünk 
megvalósításában is támogatott bennünket a BG/BRG 
Seebacher gimnázium korábbi, nyugdíj előtt álló, ill. 
az új igazgatója is, akik a projektjeinkhez is nagyon 
pozitívan álltak. Természetesen a szülők gondoskodó 
odafigyelése nélkül sem érhettek volna el a tanulók 
sikereket, hiszen nem kis szervezést, odafigyelést érde-
mel a tanév elején megszervezni a gyermekek délutáni 
programjait, beilleszteni a magyar anyanyelvi oktatást 
a délutáni tanulás, játszás, kikapcsolódás, a sport, a 
hangszeres óra, ill. egyéb családi tevékenységek közé.

A tanórán kiemelt szerepet kap a szövegalkotási 
készség fejlesztése (pl. írott szövegek leadása), a kultu-
rális ismeretek elmélyítése (pl. olvasónapló készítése), 
szóbeli kifejezőkészség fejlesztése (pl. kiselőadások 
megtartása), korcsoportra szabottan a helyesírás gya-
korlása. Legfontosabb feladatomnak azonban a diákok 
motiválását, támogatását tartom – egyrészt az órai jó 
hangulat megteremtésével, másrészt a tanórán kívü-
li tevékenységek megszervezésével, ide tartoznak pl. 
a magyarországi kirándulások, színházlátogatások, 
de az iskolai-egyetemi projektek megszervezésével 
(pl. az Oktatási Minisztérium által díjazott „Kétnyel-
vű élettörténetek” projektünk), vagy más szervezet, 
egyesület által meghirdetett rendezvényeken vagy 
pályázatokon való részvétel. 

Sokan szívesen neveznek be, készülnek fel egy-egy 
nyelvi országos vagy tartományi versenyre is, mint pl. 
a Switch vagy a Sag’s multi versenyre. Lelkesedésüket 
az is mutatja, hogy közülük többen dobogós helyen vé-
geznek, mint pl. legutóbb a február végi burgenlandi 
szavalóversenyen. A versek megtanulása, előadása, a 
közös élmények, a kirándulás – mindezek maradandó 
élményeket nyújtanak, melyekről az idén verses for-
mában is beszámoltak a szavaló diákok. Ezek a beszá-
molók itt olvashatók:
http://www.gibs.at/nagyon-jo/
http://www.gibs.at/anna-und-dorottya-demus-
-ungarisch-als-muttersprache/
http://www.petersgasse.at/index.php/projekte
/geisteswissenschaft/260-dr-in-mag-a-zita-veit

Ezek a tanórán kívüli rendezvények, versenyek 
(amelyeket sokan inkább csak egy kis kirándulásnak 
tekintenek), segítenek összekovácsolni a közösséget. A 
tanulók közötti, ill. a szülő-gyerek-tanár vagy a szülők 
közötti kapcsolat erősítését (néha csak a kapcsolat-
teremtést, ill. az ismerkedést) szolgálják a pár évvel 
ezelőtt bevezetett magyar tanévnyitó és tanévzáró 
ünnepségek is, amelyeken nem csupán a gimis diákok 
vesznek részt, hanem a 6–10 éves kisdiákok és szüleik is 
a Seebacher gimnáziumban. Ezeken a kellemes hangu-
latú összejöveteleken pl. az elemi iskolába járók szülei 
kötetlen formában, „első” kézből tájékozódhatnak az 
egy-két év múlva érettségiző fiataloktól.

Végezetül köszönet illeti mindazoknak a kitartó 
munkáját, segítőkészségét, biztatását, támogatását, 
akik a fent említett eredményes, lendületes tevékenysé-
günket segítették, így lehetővé téve azt, hogy Grácban 
a magyar gyökerekkel rendelkező diákok 10 éve iskolai 
keretek között, egy érdeklődő közösségben bővíthessék 
magyar nyelvi és kulturális ismereteiket.

Dr. Veit zita, középiskolai tanár (BG/BRG Seeba-
cher), egyetemi lektor (Karl-Franzens-Universität Graz)

tartott tavaszi regös- és nyári vezetőképző tá-
bor. Csapatunk legnagyobb eseménye pedig a 
nagy csapattábor, amelyen általában több mint 
hetven cserkész vesz részt, sokszor vendég 
gyerekekkel és vezetőkkel más csapatokból.

Csapatunk gerincét két raj adja, a kék nyak-
kendős Kiscserkészraj már ötéves kortól vár 
gyerekeket, míg a zöld nyakkendős Cserkész-
raj, tíz évtől. Az ifjú tinédzserek a csapatban 
14-15 éves korban vállalnak elsőnek vezetői 
felelősséget, amihez komoly, intenzív kikép-
zést kapnak. De nem csak gyerekeknek való 
a cserkészet, ifjú felnőttjeinknek is izgalmas 
programokat és továbbképzéseket nyújtunk és 
kalandra vágyó fiatalos lelkű szülők is részt 
vehetnek a Felnőtt Cserkész, a FeCske prog-
ramjainkon.

A csapat vezetését 2016-ban vettük át fe-
leségemmel, Póser-Piroska Ildikóval az élen. 
Ildikó Erdélyből származik, de Ausztriában 
nőtt fel és amióta az eszét tudja, cserkész. Pszi-

chológiai végzettségével és tapasztalatával az 
emberekkel és gyerekekkel való kommuni-
káció az erőssége. Én Debrecenből jöttem ki, 
hogy egyetemi tanulmányaimat itt kezdjem 
meg, közgazdász és informatika szakon. A 
cserkészettel felnőttként ismerkedtem meg, 
Ildikó által. Én foglalkozom a csapat háttér-
munkáival és a vezetők továbbképzésével, fő-
leg a fiatal, őrsvezető korosztály képzésével. 
Miután átvettük a csapatot, elsődleges célunk 
a stabil háttér kiépítése volt, nagy hangsúlyt 
fektettünk a képzésekbe és más csapatokkal, 
szervezetekkel való kapcsolatok kialakításá-
ra. Miután ezt sikerült megvalósítani, aktívan 
toboroztunk, sok új gyermekkel és családdal 
ismertettük meg a cserkészcsapatunkat és így 
értük el a 120 fős létszámot. A csapat vezeté-
séből számos fiatal segédtiszt veszi ki a ré-
szét, akik egyetem és munka mellett áldozzák 
idejüket a nonprofit mozgalmunk elővitelére. 

Póser tiBor cst.

A Nobel-díj mindig meglepetés. Az irodalmi 
Nobel-díj-bizottság nemcsak többéves megle-
petés-, hanem kínos botránysorozatot zár le 
sikeresen az idén ezzel a szerencsés döntés-
sel. Emlékeztetőül: Bob Dylan díjával 2016-
ban sokan nem értettek egyet, köztük maga 
Dylan sem, aki hónapokig késlekedett a díjat 
átvenni, majd jött a vaskos zaklatásos-sikkasz-
tásos-kiszivárogtatásos botrány 2017-ben, rá 
a döbbent díjátadási szünet 2018-ban, végül 
a tavalyi kettős díjosztás, mikoris a díjazással 
kapcsolatban Olga Tokarczuk érdemeit sen-
ki, a Milosevics-barát Peter Handke szlovén 
származású osztrák író jellemét viszont annál 
többen megkérdőjelezték. 

Nagyon itt volt az ideje, hogy az időközben 
nagyrészt újraalakult bizottság visszaszerezze 
hitelét. Megtörtént: az idén Louise Glück ame-
rikai költő kapta meg az irodalmi Nobel-díjat. 
E döntéssel a botrányos közelmúltú bizottság 
azt üzente a világnak: bocsánat! És Louise 
Glück, Bob Dylannal ellentétben, örömmel 
elfogadta a díjat. 

Louise Glück köteteket írt: két esszé- és ti-
zenkét verseskötetet, melyek közül a Vad írisz 
1993-ban meghozta neki a Pulitzer-díjat. Most 
köteteket fognak írni róla. Csendes, szélfútta 
hangjáról, széteső szerkezetű, kevéssé meg-
komponált verselési módjáról, köznapi nyelve-
zetű mégis érdekes képzettársításairól, szabad 
rímjeiről, melyek bármit szelíden elmesélnek. 
Egyszóval, összetéveszthetetlen hangjáról – 
ahogyan azt a bizottság a díj odaítélésekor 
megállapította róla. Szolid költő-karriert futott 
be, irodalomtanári keretbe foglalva.

Louise Glück versei? Elolvastam jónéhányat 

angol eredetiben, majd magyar fordításban 
is. Meghallgattam egy párat a költőnő elő-
adásában. Ismételten megállapíthatom, hogy 
a költők ritkán képesek saját verseiket sza-
valni. Szomorkás, de egyedi hang és felelős-
séget vállal mindenért, ami mulandó és em-
beri. Nem az a fajta költészet, ami felkavar, 
megnyugtat vagy elandalít. Pszichoanalízis 
– szabadversbe szedve. És csakugyan, egész 
életében küzdött a neurózissal, mint a leg-
több költő és hiperérzékeny ember. Ő viszont 
rátalált az önmegmentő, öngyógyító hangra,  
olyanra, melyet mások is meghallanak, így 
akár segíthet. Álljon itt néhány sora, Állatok 
című versének első és utolsó két versszaka.

„Húgom és én / ugyanarra jutottunk: / leg-
inkább úgy vagyunk / szerethetők, ha nem / 
vagyunk jelen. / Úgy tűnt, főleg / az idegenek 
/ kedvelnek minket. / Csinosak voltunk és / il-
ledelmesek.

Mint kiszáradt legelőn / osztozkodó állatok. 
/ Közöttünk egy szál fa, / épp ha megtarthat / 
egyetlen életet. 

Sosem vettük le / egymásról a szemünket, 
/ és sosem értünk olyasmihez, / amivel a má-
sik /jóllakhatna.” (Fenyvesi Orsolya fordítása 
– Forrás: versumonline.hu)

 
Louise Glück költészete lassan érő gyümölcs, 

de olyan, ami beérik. Kritikusai vallomásos 
költészetként értékelik poétikáját, én mégis úgy 
érzem, különös hangvételű soraiban kevesebbet 
mond el, mint amennyit elhallgat. Nem magá-
val ragadó, de különleges ember. Nyugtalan 
világban, felpörgő időkben, hűsítő hatású lehet 
az ilyen hang. 

 
Kató Zoltán

Louise Glück – irodalmi Nobel-díj - 2020

Louise GLück

Válaszút
    

Én testem, most, hogy nem utazgatunk 
együtt sokat tovább,

újfajta gyöngédséget kezdek érezni irántad, 
olyan nyerset és szokatlant,  

amilyenre a szerelemből emlékszem, 
fiatalkoromból –

 
a szerelemből, amely oly sűrűn volt 

céljaiban bolondos, 
de választásaiban, izzásában soha.  
Túl sokat várt el, túlontúl sokat; 

hogy meg se lehessen ígérni –
 
A lelkem olyan rémisztő volt, oly erőszakos;  
bocsásd meg szörnyűségeit.  
És mégis, mintha az a lélek volna, úgy  
símogat kezem, oly óvatosan,
 
hogy érintését bántónak ne érezd,   
csak felébressze vágyad; s azt fejezze ki, 

ami lényege:  

nem a föld lesz, ami majd hiányzik,    
te leszel majd, amit hiányolok. 

      
 Fordította: lengyel ferenc

Csáky AnnA

Ébredéseim

 Tavaszéj hajnalán
 derengő-kék egek,
 nyíló ajkadon
 ébredek.

 Nyári éj hajnalán
 duzzadó vágy, meleg,
 megcsókolom a
 testedet.

 Őszi éj hajnalán
 harmat, bú pereg,
 megcsókolom a
 szemedet.

 Téli éj hajnalán
 a fény szendereg,
 megcsókolom a
 kezedet.

 Halálom hajnalán,
 amikor elmegyek,
 megcsókolom a
 lelkedet

VeszeLka attiLa

Epistola Pannonica

Én, Marcus Aurélius imperator, fia Marcus
Vérus praetornak, Pius Antoninust jog
s isteneink végzése szerint trónján követő sarj,
minden római választott ura, római Caesar,
diktálom mindezt Aquincumtól napi járó-
földre, fiamnak, Commódusnak, vészteli órán,
tábort vervén mind a cohorsokkal limesénél
felső Pannoniának, Carnuntum közelében.
Barbár északi törzsek, kvádok, szarmata, 

germán
hordák, partus csordák – Orkus mélyeinek korcs
lelkei – törnek ránk e provincia végei mentén
oly számban, mit az emberi ész felfogni se képes,
s fegyvereinktől bármint hulljanak is 

– sokasodnak.
Most csend van, de erőtlenségünk csepp jele kell 
tán, s Plútó szörnyszüleményei mind ide 

rajzanak ismét.
Fénylő arcát Mars – ki megannyi csaták 

sürüjében
pajzsát óvón vonta elénk – elfordítani látszék.
Kór pusztít sorainkban, dögvész sújtja a tábort,
százával vesznek harcedzett légionisták,
Nox zord árnyai közt, titkon földeljük el őket.
Ismersz jól: nem a félelem adta a számba 

e szókat.
Róma jövője a tét, a halál oldás s születés, nem
borzaszt, természettől műve az őselemeknek.
Mindezt vidd a szenátus színe elé, ha a sorsom
úgy alakulnék tán Jupiter szigorú keze által,
s ékítsd fődet arany laurussal, mit se habozzál.
Légy jó császár. Légy szirtfok, mit a tengeri 

ár zúz,
s büszkén helytáll mégis a hullámzás közepette.
Elmélkedj mindenkor, zsarnok, szolga ne légy, 
csak tedd kötelességed, s élj együtt isteneinkkel.
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JELEN SZÁMUNK KÉPEI

Horváth Elemér, aki 2017-ben, 84 évesen 
hunyt el az Egyesült Államokban, tehetsé-
ges, elismert, „befutott” költő volt, nekem a 
hatvanas évek közepétől kedves barátom. A 
nyugati magyar költők közül szinte egye-
dülálló módon bekerült a kilencvenes évek 
„kánonjába”, egyforma lelkesedéssel közölte 
őt a Hitel és a Holmi, több magyar irodalmi 
díjjal jutalmazták. Ez nem jelenti azt, hogy 
ma is számon tartják: legismertebb hazai 
költő-barátja, Nagy Gáspár már régóta nem 
él. S bár 2002-ben még Kántor Péter írt utol-
só verseskötetéről, mivel utoljára csak négy 
évvel később jelent meg néhány vers tőle a 
Holmiban, ezután elnémult és rajtam kívül, 
úgy látszik, senkit sem érdekelt további sorsa. 
Csak az idén derült fény (Várady Szabolcsnak 
köszönhetően) arra, amivel írásom kezdődik, 
hogy Horváth már három éve nincs az élők 
sorában. Ami engem illet, erre úgy jöttem 
rá, hogy többszöri villámposta-üzenetemre 
Elemér, a „poeta 56”, nem válaszolt.

Korábbi elfogadottságának nyitját aligha-
nem Horváth újszerű költői technikájában 
kell keresnünk. Ő úgy tudott modern lenni, 
hogy klasszikus és magyar hagyományokat 
is beledolgozott verseibe, de miután 1956-
ban elhagyta Magyarországot, első egyetemi 
tanuló évei Itáliában erős nyomot hagytak 
költészetén – versei inkább emlékeztetnek 
Ungaretti és Montale kihagyásos és szabad 
asszociációs technikájára, mint olyan magyar 
költőkre, mint Kassák vagy Füst Milán. (Erről 
a „hermeticizmusról” már szót ejtettem Hor-
váth első kötetéről írt, az Irodalmi újság-ban 
közölt, elismerő kritikámban). Míg a fenti 
két olasz költő fontos vonatkozási pontjának 
tekintette az első világháborút, Horváth Ele-
mérnek az lett 1956 októbere, a magyar – egy-
szerre demokratikus és nemzeti – forradalom. 
Ennek köszönhette szabadságát és lírájának 
kivirágzását, főleg ennek az emléke kötötte 
össze őt, a különös, különutas csornai költőt, 
velem, a budapesti, majd angliai költővel. mű-
fordítóval és egész nemzedékemmel. Amikor 
tíz évvel a forradalom után elkezdtem verse-
ket válogatni a csak 1969-ban kiadott „Új ég-
tájak” című antológiába, Elemérnek többnyire 
azokat a verseit vettem be a gyűjteménybe, 
amelyekben egyszerre emlékezett „száműze-
tésére” és a Nyugaton megtalált és haláláig 
megőrzött szellemi szabadság élményére.

Horváth Elemér családjáról nagyon keve-
set tudok. Apja földműves gazdálkodó lehe-
tett, „középparasztot” sejtek benne, mivel 
fiát Pannonhalmán tudta az ötvenes években 
taníttatni. Érzelmileg Elemér anyjához állt 
közelebb, egyik versében (Egy fehér néger 
naplójából) utal aggódó anyjára, aki távozá-
sa után alig képes felfogni, hová is vetette a 
sors fiát, Szibériába vagy Amerikába? Ez az 
erős érzelmi kötődés anyjához abban is meg-
nyilvánult, hogy szerelmi életében Horváth 
Elemér mindig idősebb, vagy legalábbis ma-
gával egykorú nőkhöz vonzódott, ilyenekkel 
élt együtt, jóllehet verseiben gyakran utal, 
néha elég nyers módon, alkalmi szeretkezé-
seire. Magát néha „kisegérnek” jellemezte, 
aki nem hódítani akar, mindig melegséget, 
puha fészket keres asszonyainál.

Három ilyen nő volt az életében: első, csor-
nai szerelmével, akinek nevét nem tudom, 
csak azt, hogy zöld volt a szeme és körülbe-
lül egykorú lehetett Elemérrel, csak harminc 
évvel később lehetett  igazán újra együtt, az 
ő  képe vissza-visszatér még a legkésőbbi ver-
sekben is; ez az asszony nagyon erősen gyö-
kerezett a hazai talajban. Más szóval nem 
volt hajlandó követni Elemért Amerikába, 
ahol a költő évtizedekig nyomdászként ke-
reste kenyerét és kényelmes életet tudott vol-
na biztosítani párjának. De 1962-től, amikor 
Horváth Elemér olasz földről Amerikába ván-
dorolt, több mint három évtizeden át Marjo-
rie volt a partnere, majd a felesége, Marjorie 
Dawes, első férje után Hatton, aki csekély 11 
évvel volt idősebb Elemérnél és összekerülé-
sük idején már öt gyermek anyja! Vele én is 
találkoztam, 1974 tavaszán, amikor megláto-
gattam Elemért Mahopacban, ebben a New 
York állambeli kisvárosban, ahol barátom 
címe akkor „Bullet Hole Road” vagyis Go-
lyónyom utca volt. Ekkorra már Marjorieból 
elég tekintélyes, termetes asszonyság lett, aki 
nyájasan fogadott, de mielőtt ebédet főzött 

Horváth Elemér: egy világpolgár 
magyar költő emlékezete

volna, el kellett őt kisérnem egyik gyereke 
iskolájához,(stílszerűen!) egy Walhalla nevű 
városkába. Úgy emlékszem, aznap Elemérék 
vendégszobájában aludtam, másnap pedig 
Elemér bevitt White Plainsre, megmutatta 
munkahelyét, modern szedőgépét, az ame-
rikai  nyomdát, ami egyáltalán nem emlé-
keztetett a régi magyarországi, ólomszagú 
nyomdákra.  Hiába írta be tehát életrajzába 
foglalkozásként a „munkást”, Horváth Elemér 
nyomdászként sokkal inkább jól megfizetett, 
félig-meddig szellemi munkát végzett.

Elemér harmadik, szintén megverselt höl-
gyét Carla Reubennek hívták. Amikor egyszer 
New Yorkban jártam, Carlát is megismertem: 
tiziánvörös hajú, kellemes arcú, kisterme-
tű zsidó hölgy volt, aki alakjában jobban il-
lett Elemérhez, mint Marjorie, ugyanakkor, 
anyagi gondok nélküli elvált asszony lévén, 
szívesen utazgatott új partnerével, egy ízben 
elkísérte őt Magyarországra is. Carla és Ele-
mér mindvégig együtt maradtak, de eddig 
még nem sikerült kiderítenem, mi történt 
Elemér fennmaradt, kiadatlan kézirataival 
és levelezésével.

Horváth Elemér életrajzában szerepel egy 
kitétel arról, hogy tíz évig volt a „Szivárvány” 
chicagói magyar nyelvű folyóirat egyik szer-
kesztője. Én gyakran küldtem kéziratot a „Szi-
várvány”-nak, egyik verskötetemet is a lap ki-
adója jegyezte, és bár korábbi, 1964-tól 1996-
ig folyamatos postai levelezésem Elemérrel 
ezután megszakadt, villámpostán sokáig to-
vább leveleztünk. Tudom, hogy egyszer még 
„bajba” is hoztam barátomat; ez az ú.n. Döb-
rentei-ügy után történt, amikor a Tilos rádió 
egyik ittas  munkatársa becsmérlő módon 
nyilatkozott a kereszténységről. Bár az illetőt 
azonnal menesztették és a rádió igazgatója 
többször is bocsánatot kért, az ügy kapóra 
jött a hazai jobboldalnak, meg a vehemens 
Döbrentei Kornél költőnek, aki belesodorta 
az Írószövetséget is az általa szervezett „ke-
resztényvédelmi” kampányba, amiért akkor, 
egy jókora kanna olajat öntve a tűzre, „alter-
natív Kossuth-díjjal” jutalmazták. Én akkor 
választmányi tagja voltam a Magyar Írószö-
vetségnek, ez késztetett arra, hogy mérsékelt 
álláspontomat ebben az ügyben egy levélben 
megfogalmazzam, s ezt a sajtóban közzétett 
levelet több Nyugaton élő íróval és költővel 
aláírassam. A levelet először csak hatan írtuk 
alá, köztük a későbbi Kossuth-nagydíjas Mak-
kai Ádám, majd még csatlakozott az aláírók-
hoz négy nyugati, három magyarországi író 
és szerkesztő, valamint a szlovákiai Tőzsér 
Árpád. Összesen tehát tizenhárman igyekez-
tünk elítélni a vallási és faji izgatás minden 
formáját, kérve az Írószövetség választmá-
nyát, hogy szavazza meg ezt a békítő hangú 
szöveget. Ez nem történt meg, ezután néhány 
íróval együtt lemondtunk az Írószövetség 
választmányi tagságáról, majd beléptünk 
az újonnan alakult Szépírók szervezetébe. 
De hogyan érintette ez Horváth Elemért, aki 
ugyancsak szerepelt levelünk aláírói között? 
Úgy, hogy egyesek Csornán próbálták megfé-
lemlíteni Elemér családtagjait amiatt, hogy 
Amerikában élő rokonuk aláírt egy ilyen – ál-
taluk „hazaárulásnak” minősített – szöveget. 
Elemér mélyen elítélte az antiszemitizmust 
csakúgy, mint a kilencvenes években növek-
vő cigányellenességet. Nem csak keresztényi, 
de felvilágosult világpolgári alapon is.

Horváth Elemér verseiben csak ritkán ta-
lálunk politikai állásfoglalást, de volt egy ki-
tűnő, rövid verse a boszniai háborúról, amit 
lefordítottunk Clive Wilmerrel és bekerült Ken 
Smith és Judi Benson „Klaonica. Poems for 
Bosnia” c. antológiájába. Ez a tény, mint nekem 
megírta, nagy elégtétellel töltötte el Elemért. 

Szeretném hinni, hogy hamarosan akad 
olyan magyar kiadó, amelyik kiadja Horváth 
Elemér válogatott verseit. Hogy nem engedjük 
át a feledésnek azt a költőt, aki első szerel-
métől búcsúzva így fogalmazott versében: 
„nézd én egyszerűen ötvenhatot/ folytattam 
amikor nem jöttem vissza hozzád/ a fiatal 
és önző hormonok/ alulmaradtak  a jogfoly-
tonosság/ lassan-lassan kikristályosodott/ 
vérből vágyból és történelem lett”. Horváth 
Elemér ennek a közös történelemnek volt a 
száműzöttje és nemzedékünk sorsának egyik 
legjobb énekese.

göMöri györgy

Tőled tanultam, hogyan jut el az ember Kolozsváron 
a Babes-Bolyai Egyetemről – ahol 1978-ban végeztél – 
a Házsongárdi temetőbe: Elmegy a Báthory Istvánról 
elnevezett liceum mellett és átvág azon az úton, amely 
a legnagyobb magyargyülölő, Avram Iancu nevét viseli. 
Igen, pontosan ezt az utat tetted meg, mikor valamikor 
a 80-as évek elején találkoztunk. Sírok között álltunk, 
köztünk két rendőr és jó néhány szekus. És Te rendü-
letlenül mesélted, mit szerveztél, mikor 79/80-ban Sütő 
András Herder-ösztöndíjasa voltál Bécsben. Már akkor 
gondolkoztál egy szamizdat-kiadványról, amit aztán 
Ara-Kovács Attilával és a Tóth házaspárral csináltatok  
„Ellenpontok” címmel. Csak akkor szisszentél fel, mikor 
felajánlottam, hogy viszek egy csomagot Bécsbe. Nem 
adtál, mert engem akartál védeni...

Viszont évekkel később, mikor genfi újságíróként 
jöttél Bécsbe és a házunk udvarán pingpongoztunk, 
nem védtél. Túlsúlyod ellenére oly gyorsan mozogtál, 
hogy tropára vertél...

A rendszerváltozás után nem találkoztunk többet, 
csak távolról figyeltem pályád feltarthatatlan ívelését: 
1989–1990 között a Szabad Európa Rádió budapesti 
irodavezetője, 1989-től a „Magyar Napló” munkatár-
sa, hazatérésed után a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség (RMDSZ) főtitkára, később politikai alelnöke 
voltál, 1990-ben szenátorrá választottak. 1992 óta az 

Erdélyi Híradó Könyv- és Lapkiadó Kft. elnöke lettél. 
Ugyanakkor a „Magyar Szemle” szerkesztőbizottsági 
tagja, kicsit később a legendás „Orient Express” felelős 
kiadója voltál. 1996-ban a Magyar Polgári Együttmű-
ködés Egyesületének elnökségi tagja és a Duna TV-t 
felügyelő Hungária Televízió Közalapítvány (HTVKA) 
ellenőrző testületének tagja lettél. 2008-tól már a Fidesz 
delegált a HTVKA kuratóriumának elnökségébe. Vé-
gül a magyarországi politikai életút: 2010-től 2012-ig a 
Nemzeti Erőforrás Minisztériumában államtitkárként 
a kultúráért voltál felelős, utána az utolsó pillanatig 
Orbán Viktor miniszterelnök kulturális főtanácsadó-
ja maradtál. Ami nekem „Szőcs-tipikusabb”: 2011-től a 
Magyar PEN Club elnöke voltál.

Ehelyütt nem lehet felsorolni műveidet, a díjakat, 
szerteágazó tevékenységedet. Elköszönőben álljon itt, 
amit Orbán Viktor mondott temetéseden: „A magyarok 
több történelmet csinálnak, mint amennyit el tudnak 
fogyasztani. Ha ez igaz, ő ízig-vérig magyar volt. Több 
ötlete volt, mint ahányat elbírt a politika, több szava, 
mint amennyi a költészetéhez kellett, és több történe-
te, mint amennyi a tankönyvekben elfér.” És a magyar 
miniszterelnök az erdélyi költőt idézte: „Nem írtam, 
mondtam és tettem olyasmit, amit szégyellenem kel-
lene. Egyetlenegy szót sem kell letagadnom.”

Így legyen... Martos

Kedves Géza!

A mindenekelőtt költő Szőcs Gézától ne-
héz búcsút venni, de nem is lehet. Ha egyál-
talán, akkor csak Orbán Viktor szavaival.

Halála sem tűr meg semmilyen firhangos 
aktust az élet színpadán. Inkább hagyjuk 
őt személyesen szóhoz jutni, azzal a kité-
tellel, – bár lehet, nem értene vele egyet –, 
hogy a nyelvújító Kazinczy Ferencet és Má-
rai Sándort idézzük fel melléje:  előbbi is 
országos járvány áldozata lett, Márai meg 
ellenpéldaként említhető. Halotti beszéd-ét 
szembe lehet, sőt, kell állítani Szőcs Géza 
testamentumnak tekinthető, az élet melletti 
kiállásával, alábbi, Hitvallásnak nevezhető 
nyilatkozatával.

Meghatározni nem fogom magam, de azok 
számára, akik foglalkoznak ilyesmivel, a kö-
vetkező támpontokkal szolgálok:

Támogatom a magyart a magyartalannal 
szemben és az embert az  embertelennel szem-
ben, a bölcső pártján állok a koporsóéval szem-
ben, a megszólaló harangok pártján az elné-
mult harangokéval szemben, Nándorfehérvár 
pártján Moháccsal szemben, a velszi bárdok 
pártján Edward király ellen, Csingacsguk és 
a musztángok pártján a sápadtarcúak ellen, 
az aradi tizenhármak pártján Haynau ellen, 
Radnóti Miklós, Szerb Antal és Karácsony 
Benő igazában hiszek a lélekmérgezéssel, az 
agymosással, a kirekesztéssel és a nemzeti 
önpusztítással szemben, hiszem, hogy érde-
mes életünket is adni azért, hogy országunk-
ban bárki szabadon elmondhassa véleményét, 
mégha e véleménnyel nem érthetek is egyet, 
úgy gondolom, hogy szeretnünk kell ellensé-
geinket is, mint felebarátainkat és felebaráta-
inkat mint önmagunkat, elítélek mindenfaj-
ta okkupációt, legyen az román, német vagy 
szovjet és ezért, a szovjet tankok pártján állok 
a német tankokkal szemben és a Corvin köziek 
pártján a szovjet tankok ellen, osztom azt a 
meggyőződést, hogy a rosszat nem győzheti le 
a kisebbik rossz, csak a jó – de védem a rosszat 
a még rosszabb ellen, hiszek minden magyar 

ember kultúrához való jogában, mint ahogy 
minden ember kultúrához való jogában is: de 
a mi felelősségünk, hogy a magyarokat sikeres 
kultúrnemzetté segítsük felnőni, egy azonos-
ságával tisztában levő, azt vállaló, önmagával 
kibékült, erős és magabízó közösséggé egy 
korszerű nemzeteszme híve vagyok egy kor-
szerűtlen nemzeteszmével és egy korszerűtlen 
nemzetköziséggel szemben segíteni szeretném 
a gyengét, az elesettet, a hátrányos helyzetűt, 
a kicsit – de nem szeretnék kicsi lenni és nem 
üzenem senkinek, hogy merjen kicsi lenni, ha-
nem arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy 
egy sikeres és megbecsült nemzet tagja akar-
jon lenni és azt is gondolom, hogy az ország 
újraépítésének a fejekben és a lelkekben kell 
elkezdődnie meggyőződésem, hogy a kultú-
ra segíthet az elmúlt ezer év okozta külső és 
belső sebeket beforrasztani és csak az segíthet 
ezeket beforrasztani, a műalkotást támogatom a 
szuvenírrel szemben, a népit a népiessel szem-
ben és a málnát és az almát a málnaízűvel és 
almaízűvel szemben hiszem, hogy a magyarok 
megtalálják helyüket a most kialakuló világ-
ban, s hogy nem fogunk példázatbeli szabad 
tyúkká válni, amely nem bírta a szabadversenyt 
a szabad rókával szemben az élő élet pártján 
állok, a DDT-vel, a KGB-vel, az ÁVH-val és a 
mustárgázzal szemben hiszek abban, hogy a 
magyar nemzet történelmi küldetést teljesít, és 
hogy ez a küldetés mélyen összefügg a lelket és 
a nemzetet nemesítő csodálatos képességünk-
kel, a kultúrával azt szeretném,  hogy tudásköz-
pont épüljön fel e keresztút-hazában, Kelet és 
Nyugat, Dél és Észak e sokat látott találkozási 
pontján hiszek abban, hogy nemzetünk a leg-
műveltebb nemzetek egyikévé lesz Európában, 
ha Isten is megsegít, és miért ne tenné, hiszen 
egyetérthetünk azzal a vélekedéssel, hogy amíg 
a nemzet távolodott az Istentől, akkor is közele-
dett hozzá, csak a hosszabbik utat választotta 
ezeket gondolom, rózsaszállal a fogaim között. 

részlet a második Kecskeméti Konferencián 
elhangzott előadásából (2009)

Szőcs Géza (1953–2020)

Kirakták, de előtte még fogadott „lakosztályán”, 
említve bizonyos soron lévő kézműves munkálato-
kat. Nem első alkalommal hozta szóba, hogy mit ke-
res ő még ezen a világon, szinte szemrehányást téve 
Teremtőjének ezért. A kilencvenedikkor még igyekez-
tem felköszönteni, de neki valamelyest nehezére esett 
betájolásom. Aztán kiköltözött, elveszítve minden fo-
nalat, mígnem jött a hír: 92.  életévében elhalálozott.

Pap volt s közben két lány apja, akiket hivatalosan is 
felvállalt. Több évtizednyi szünet után, amikor ismét egy-
másra akadtunk elmondta életének ezt a „kitérőjét” is. 
Akkortájt neheztelés nélkül megértettem, most, hogy az 
érseki hivatal gyászjelentéséből hivatalosan is megtud-
hattam, egészen természetesnek vettem ezen állapotát.

Különben is hadd íveljek visszafelé az időben, amikor 
egyszerűen „felbukkant” a bécsújhelyi kórházban, mert 
megtudta, több magyar is fekszik a tüdőosztályon. Erede-
ti alaknak tűnt fellépésével, beszédével, mintha modern-
nek kívánt volna látszani ágrul szakadt honfitársai előtt. 
Minden héten betért, s tréfái mellett istenes dolgokról 
is beszélt, pedig egyikük meg is jegyezte, nem kíváncsi 
a pópára, ketten meg protestánsok voltak.

Elhunytról szóló VIRÁGH-ének*

1920 a széttöredezettség, a csonkaság hiva-
talos kezdőéve lett Magyarország számára. A 
nagy háború – ahogy nevezték, amíg tartott, 
az összes korábbi háborúk kulturáltan elitaire 
szokását folytatva és fokozva – megalázott, 
megtört egyéni életeket, országokat, átszabott 
egy egész kontinenest. A Bécsi Napló cente-
náriumi műalkotásokkal: grafikákkal zárja 
az év emlékezés-sorozatát. Erről a állapotról  
mutat be látomásos képeket, amelyek a világ-
vége-élmény időtlenségbe mutató irányát, 
a veszteség törvényszerűségét jelzik. Akad 
köztük, amely ókori birodalmak bukásának 
rémképével ér fel. 

Jankovics Marcell képei, többnyire feke-
te-fehér grafikái fel-felderen-genek, mint vala-
mi mesebeli rettenet látomásai: az oly mélyen 
visszhangzó vitam et sanguinem érvényét 
veszti egy világméretű szobor-robbanásban. 
– Vörösmarty, ha látta volna a tehetetlen ne-
meseket, amint bambán nézik szétszakadó 
országukat, talán meg sem írja Szózata vész-
jósló sorait, nehogy megvalósulhassanak. – 
Birodalmi címerállatok sakkoznak elmélyül-
ten a legyőzöttek országáért, életes fabulában, 
látványban szavaknál beszédesebben. – Ko-
rabeli országok uralkodói álmodnak jövendő 
országot maguknak. – Bandholtz amerikai 
tábornok szoborként áll, mint akinek éppen 
most kell megmentenie a Nemzeti Múzeum 
kincseit a fosztogatók elől. – Másik rajzon a 

száz Év summájA rajzokban 
számtalanok, névtelenek közül, a senkikből 
toborzódó rongyosokból lesz alkalmi, de az 
utolsó utáni pillanatban egyetlen sikeres or-
szágrészmentő sereg. Ígéretek, becsapások, 
hamisság; sok-sok emberi tulajdonság tor-
lódik egymásra, fonódik egymásba a rajzolt 
emberi (?) alakokban, arcélekben. 

A 79 éves grafikusművész trianoni száza-
dik évfordulót idéző, átélésre serkentő rajzai 
megdöbbentő egyenességgel és nyíltsággal 
vonalazzák a 20. század elejének korrajzát, a 
romok közüli talpraállás szükségességét. Szí-
nek csak akkor jelennek meg rajtuk, s akkor is 
szűkmarkúan, akárcsak a nemzet történelmi 
esélyei, mikor a helyzet rájuk parancsol: szí-
nek, jelképek, arcok, programok: vállaljátok 
önmagatokat! valljatok színt! Nem a művé-
szi önkény helyez egy-egy nemzeti zászlót, 
korabeli címert, országhatárt, ruhadarabot, 
testrészt eredeti színeibe, hanem a korhűség, 
a részletek jelképes ereje követeli meg, majd 
erősíti föl a színek használatát.      

A rajz- és mesefilmek sorozatának, a János 
vitéz-nek, Az ember tragédiájá-nak és sok más 
sikeres műnek az alkotója, a Jelképszótár ösz-
szeállítója, Jankovics Marcell, méltán többszö-
rösen nemzetközileg is díjazott művészként, 
ezúttal érett alkotásainak sorát egészítette ki 
száznál több újabb kései-lendületes, rajzos 
történelmi vázlattal. (Egy honlap (https://tri-
anonkiallitas.hu) több egymáshoz közelálló 

szakmában méltatja elért, kultúrát gazdagító 
eredményeit.) 

A határozott vonalú, karakán összegzéseken 
egy véres, vesztes korszak indulatai ütköznek 
meg. – Mindaz, amit irodalmunk prózai és 
verses formákban igyekezett annyi műben ap-
rólékosan, részletgazdagon árnyalni; mindez 
a határozott arcélű rajzokban a vonalak önve-
zérlő, kicsinyítő-felnagyító, szándékosan tor-
zító utalásaival keserű panoptikummá bővül. 
Szerzőjük meghatározásában: „gúnyrajzok, de 
nem karikatúrák”. 

Minden komoly gyógyítás első feltétele a 
betegség tüneteinek felismerése, összerakása, 
hogy teljessé váljon a kórkép. Minden ilyen, 
betegségekhez hasonló, romboló, felejthetetlen 
háborúskodás végleges lelki és szellemi befe-
jezésének egyetlen esélye a tisztánlátó emléke-
zés, akár a tudomány mértéktartó, akár a mű-
vészet érzékeny, tömörítő sávjain. A mesebeli 
fehérszakállú, öreg bölcs először csak rábólint 
az eltévelyedett vándor siránkozására: tudom, 
fiam, tudom. És ebben az egy szóban összegez. 
Akárcsak, Sági Zoltán újságíró szóleleményét 
idézve „trianoni körképregényében”, grafikái-
ban Jankovics Marcell. 

LengyeL FerenC

Válogatást nyújt Jankovics Marcell Tria-
nonnal kapcsolatos grafikáiból (l. a mellette 
olvasható méltatást). Ezzel túllépünk a gyá-
szos emlékezetű évforduló centenáriumán.

November eleje hagyományosan az elmúlás gondo-
lata által meghatározott időszak a keresztény világ-
ban. Csend, gyertyagyújtás, temetőjárás. Az ünnep- és 
emléknapok köré szerveződött mindennapok idén 
csak megerősítik ezt az érzésvilágot. A világjárvány 
árnyékában mindannyian a közelünkben érezhet-
jük a veszélyt, az esetlegességet, bizonytalanná vált 
létünket.

Temetünk is, sajnos egyre gyakrabban. Az elmúlt 
hetekben a magyar nemzetpolitika olyan meghatá-
rozó, a teljes magyarság iránt elkötelezett alakjai tá-
voztak közülünk, mint Szőcs Géza vagy Halzl József. 
November 7-én, a pázmándi temetőben pedig elbú-
csúztunk a magyar-lengyel kapcsolatok egyik meg-
határozó alakjától, Szalai Attilától, a diplomatától, 
az újságírótól, a gondolkodó embertől, az egyetemre 
nem járhatott értelmiségitől.

Különös társaság gyülekezett ezen a késő őszi, már 
hideg, de még napsütéses délelőttön. Nemcsak magya-
rok, de a „karanténokat” legyőzve lengyelek is jöttek, 
utóbbiak úgy érezték – ahogy Paweł Nowacki fogalma-
zott a sírnál – „nem tehették meg”, hogy nem jönnek el, 
„hiszen Te mindig ott voltál velünk, a mi legnehezebb 
pillanatainkban is társunk voltál.” Szalai Attila 1976 
és 1990 között élt Lengyelországban. Két éve kiadott 
naplójegyzetei – amelyeket Lezsák Sándor költő, az 
Országgyűlés alelnöke irodalmi remekműnek, „a je-
lenkori magyar memoárirodalom csúcsteljesítményé-
nek” nevezett gyászbeszédében – ezt a tizennégy évet 
mutatják be: egy magyar szeretetteljes rácsodálkozását 
a lengyel nép sorsára és szabadságvágyára, tevékeny 
bekapcsolódását az antikommunista ellenállásba. Len-
gyelországban élte át Karol Wojtyła pápává választá-
sát, a Szolidaritás megszerveződését és győzelmét, a 
hadiállapotot, a gyorsuló változásokat. Beleolvasva a 
naplóba, megállapíthatjuk: Attila nagyon tisztán látott – 
Lengyelországban éppúgy, mint Magyarországon. Hiába 
szabadkozott a változás éveiben – amikor lengyel lapok 
számára tudósított a magyarországi eseményekről –, 
hogy „most érzem, mennyire le vagyok maradva a ha-
zai eseményekről”, valójában jobban és pontosabban 
látott vagy inkább érzett, mint az itthoniak nagy része. 
A Nagy Imre-újratemetés körüli törésvonalakat éppúgy 
érzékelte és feljegyezte, mint 1989 utolsó napjaiban 
Erdélyben az ottani magyarság reménykedését és az 
összetartozás megnyilvánulásait. (Először talán ezen 
események kapcsán érezhette, hogy kérlelhetetlenül 
nemzeti és antikommunista hozzáállását a „régi szö-
vetségesek” közül – legyenek lengyelek vagy magyarok 
– nem mindenki díjazza.)

Nemcsak a társaság, de a dátum is kétségtelenül kü-
lönös volt. November 7-e, a korábban „nagynak” és 
„forradalomnak” nevezett kommunista emberkísér-
let kezdetének évfordulója volt. Lezsák Sándor talán 
nem véletlenül idézte fel ezen a napon 1968. március 
15-ét – amikor Attilát a puhának nevezett diktatúra 
karhatalma verte véresre kokárdája miatt –: „bár a vér 
megfakult a kokárdán, izzó gyűlölete a kádári szocialis-
ta-kommunista rendszer ellen sohasem csillapodott”. 
És valóban: sosem akart kompromisszumot kötni a 
kommunizmussal és a kommunistákkal, de az őket 
legitimáló, velük gátlástalanul összeálló egykori rend-
szerváltókkal sem. Nemcsak merengett, de amikor lehe-
tősége engedett, cselekedett is. „A jók nem elég erősek, 

az erősek nem elég jók” – idézte szintén Lezsák Sándor 
egyik gondolatát. Ha jót nem is mindig talált, a „jobbak” 
mellé kérdés nélkül odaállt. Tette ezt nem elsősorban 
dicsőséges, hanem nehéz, embert próbáló időkben. Egy-
kori kollégája, Joó István a Mandineren így emlékezett 
az Új Magyarország utolsó és a Napi Magyarország 
első napjaira: „A megmaradt szerkesztők, köztük Szalai 
Attila főszerkesztő-helyettes, majd főszerkesztő, lázas 
összértekezleteken vívtak ködszurkáló harcot a nem 
tisztázott tulajdonos hitegető képviselőivel.

„A nemzeti közösség önazonosság-érzethez jutása” 
– utólag azt gondolom, talán ez volt az a cél, amelyért 
kimondatlanul is leginkább tenni akart Attila. Nem 
titkolta soha: azért szeretett bele viszonzottan Len-
gyelországba, mert csodálta a népet, amely a kommu-
nizmus alatt is képes volt megőrizni szellemi és lelki 
szabadságát, nemzetmegtartó hagyományait, és amely 
az ateista diktatúra idején is élővé és jelenvalóvá tudta 
változtatni ősei hitét. Azt is tudhattuk róla, hogy a ma-
gyar néphagyományokat, népművészetet, népzenét és 
képzőművészetet ritka és részben feltáratlan kincsnek, 
a magyar megmaradás zálogának tekintette. Méltó és 
igazságos, hogy a régi barát Misztrál együttes részéről 
Heinczinger Miklós előadását hallhattuk a sírnál. Ősi 
dallamok vitték tovább Kárpáti Tibor költő szavait: 
„Valami hősit, valami égit / valami ősit, valami régit, / 
Valami földit, valami gyarlót, / fagyöngyöt vágó holdsu-
gár-sarlót. // szent dal csengését / majd a szent csendet 
/ káoszban fogant / újjászült rendet / játékot, harcot / s 
a végén békét / tó mélyén alvó tündérek képét / lelkek 
sebére / hófehér tépést / tenni az Isten felé pár lépést…”

Tenni az Isten felé pár lépést – akik ott voltunk, akár 
magyar, akár lengyel, akár családtag, barát, minisz-
terelnök, országgyűlési képviselő, kolléga vagy tiszte-
lő, talán mindannyian éreztük: e vészterhes időkben 
mindez a remény üzenetét hordozza. Tulajdonképpen 
ezt és ennyit: még találkozunk. 

Isten veled, Attila.
        nagyMihály zoltán

Búcsú szalai Attilától (1950–2020) A szabadságot őrizni kell gondolatban,  
tudatban, érzésben és hűségben. (Pátkai Róbert)

Aki esetleg első olvasatra nem jönne rá jelentésé-
re, megadom: szerencsés helyzet, kedvező alkalom, 
amit üstökön kell ragadni, különben elinal, és töb-
bé nem élhetünk vele. Pátkai Róbertra gondolva a 
NYEOMSZSZ egyik közgyűlése ötlik fel, amit javas-
latára ő áhítattal vezetett be. A NYEOMSZSZ létre-
jöttét megvilágítva elemezte az ógörög szó jelenté-
sét. Habár ismételten úgyszólván kiesik fejemből, 
a köztiszteletben álló és megbecsült Pátkai Róbert 
személyéhez lehet csatolni a kairost.

Kilenc évtized tele tragédiával, megrázkódtatás-
sal, hontalansággal csakis úgy lenne összegezhető: 
bizony nem csoda, ha valaki beleroppan a megpróbál-
tatásokba. Nem így Pátkai Róbert, aki isteni hívásra 
az orvosi pálya helyett a lelkészi hivatást választotta 
és vállalta ugyancsak kedvezőtlen körülmények kö-
zött. És máris belebonyolódhatnánk azon filozófi-
ai kérdésbe, vajon az ember maradéktalanul a sors 
kiszolgáltatottja, vagy van azért beleszólása élete 
alakításába? 

Pátkai Róbert esetében mindkettőt pozitív válasszal 
illethetnénk, ugyanis amikor fiatal lelkészként 1956-
ban környezete megtisztelte bizalmával és megválasz-
totta a Ceglédi járás Forradalmi Bizottsága elnökévé, 
kedvező, sőt, biztató alkalomnak bizonyult döntése, 
pedig csak néhány nap erejéig élhetett az alkalommal. 
Mindez elég is volt ahhoz, hogy drámai körülmények 
között, püspöke engedélyével távozzon az országból.

Tulajdonképpeni elhivatottsága csak ez után 
kezdődött Nyugaton, ahol nem hagyott ki egyetlen 
alkalmat sem, hogy egyházát és hazáját szolgálja ko-
rábban elképzelhetetlen körülmények között. Szá-
mára a Nyugaton töltött évtizedek „száműzöttként” 
is az otthonra lelés és építés idejének bizonyultak. 
Egészen természetes módon személye és családja, de 
még nagyobb mértékben sorstársai számára. Pátkai 
Róbert tudatosan úgy fürkészte a jövőt, mint ahogyan 
ez fizikai jelenlétéből is leolvasható volt: mindig a 
messzibe tekintett.

A hosszú életkorral különböző módon lehet 
példálózni. Van, aki büntetésnek, vezeklésnek 
tudja be, Pátkai Róbert személyére vonatkoztatva 
biztosan az esélyek, lehetőségek időszakának le-
hetne nevezni kilenc évtizedét. Felfedezte és élt 
a kibontakozás, a teremtő megvalósítás lehető-
ségével, olyannyira, hogy jogos a felvetés: ő nem 
pusztán élt, hanem egyenesen kereste magának és 
sorstársainak a kedvező lehetőségeket. Nem cse-
kély eredmény, siker, hogy őt angol nyelvű gyüle-
kezetek püspökévé választották, miközben teljes 
odaadással látta el magyar hívei lelki gondozását. 
De még ezzel sem érte be: vállalta az Angliai Ma-
gyarok Országos Szövetségének elnöki szerepét, 
ami számára nem is annyira tisztséget, mint in-
kább többletmunkát jelentett.

Biztosan megrendítette világhírű öccsének, 
Endrének korai hirtelen halála, s legutóbb felesé-
gének elhunyta, mégis állítható, hogy Jóbként ren-
dületlen hittel viselte mindkettőjük elvesztését. 

Nyugdíjas éveit a napi mozgás (kerékpározás) 
mellett a meditációnak szentelte, szenteli, amit 
Gondolataim címmel közlésre megküldte a Bécsi 
Naplónak. Szellemi frissessége, nyelvi elevensége 
mind-mind arra vall, hogy nem kezdte ki az agg-
kor tompultsága, és elevenen benne él a magyar 
nyelv és világ.

Kedves Róbert, amikor másokkal is megosztom 
köszöntő szavaimat, hadd idézzem fel minden 
fennhéjázást nélkülöző szerény, mégis tekintélyt 
sugárzó megjelenésedet, csendes, élcelődő észjá-
rásodat, hanghordozásodat: hogyan tudtad élén-
kíteni, bizakodón derűssé fűszerezni pesszimiz-
mus- és haragmentes beszédedet, felszólalásaidat. 
Mosolyod az odafordulás, ráfigyelés jeleként ült 
ki arcodra. Evangélikus hittel az ökumene megy-
győződéses hirdetője voltál. Példakép vagy mind-
azok számára, akik sokszor nem ismerik fel, hogy 
szerencsés helyzetbe kerültek, de hanyagságból, 
gyengeségből nem tudják üstökön ragadni Kairost. 

amicus

KAIROS 
pátkai Róbert kilencvenéves

Írók a Balatonon*
Amikor Gabriel Garcia Márquez a kertjében 

dolgozott, szomszédja megjegyezte: még most is 
dolgozik? Erre azt mondta: „Uram, ön téved, én 
most pihenek”. Aztán elheveredett a nyugágyán, 
mire a szomszéd ismét átkiabált: „Látom, végre pi-
hen!” Márquez ekkor azt válaszolta: „Ismét téved: 
most dolgozom”.

Hogy ez így esett-e meg, nem tudom, de ez a tör-
ténet jutott eszembe, amikor a mostani kiállítás 
anyagával ismerkedtem. Sok-sok író, a Balatonnál, 
nyaralás közben – de dolgoznak-e vagy pihennek?

A képek tanúsága szerint pihennek. Pingpon-
goznak, sakkoznak, kártyáznak, horgásznak, 
vitorláznak, úsznak, kirándulnak. Igaz, többnyi-
re egymás társaságában, ami, bármilyen oldott 
hangulatot mutatnak is ezek a képek, nem a tel-
jes elengedettség állapota. Egy író számára egy 
másik író jelenléte az írásra, azaz mindennapi 
munkájára való figyelmeztetés. Amellett figyelni 
is kell egymásra, és ez nem akármilyen szellemi 
készenlétet követel. 

Ma már alig ismertek annak a korszaknak a min-
dennapjai. Az ötvenes és a hatvanas évek mára 
inkább már történelmi fogalom. Az előbbin a Rá-
kosi-érát, utóbbin a Kádár-korszakot értjük.

A kőkemény sztálinista diktatúra Sztálin halá-
lával valamelyest enyhült, majd az 1956-os for-
radalmat követő megtorlások négy-öt éve után 
a szelídebbé váló pártállami elnyomásba lassan 
beletört és beletörődött a társadalom. Mindez a 
képeken nem nagyon látszik. 

Ezek inkább a diktatúra idején is megélhető 
idillt akarják megmutatni. Mintha mindig min-
den a legnagyobb rendben lett volna. Ezek a képek 
ugyan nem hazudnak, de nem is mondanak igazat. 
A legnehezebb időszakokban is vannak pillanatok, 
amikor villanásnyi ideig valóban rendben vannak 
a dolgok.

Ilyen pillanatokat mutatnak ezek a képek. Nem 
szabad bennük egy korszak valóságát keresnünk, 
még csak nem is egy szűk kör, az irodalmi elit 
napjait bemutató szociofotókat. Inkább a családi 

képek világát idézik, képileg és többnyire tech-
nikailag is.

Ezt az idilli világot irigyelte el az időközben 
nagyot változott állami kultúrpolitika. A kom-
munista hatalomátvétel után az alkotóház létesí-
tésének eszméje szovjet mintára született. Ezek-
ben az években az írószövetség transzparenséről 
mindenki értesülhetett a sztálini elvárásról, amit 
a generalisszimusz, mint a béketábor vezetője fo-
galmazott meg: „Írók írjatok remekműveket!”

De ez már történelem. Hol durván és kegyet-
lenül, hol álságosan simogatva. Voltak írók, mű-
vészek, akik ezekben az években követ törtek, 
voltak, akik valami világvégi építkezésen rak-
tárosként dolgoztak. Akadt olyan is, aki ugyan 
a Balaton közelében élt, de alig fűthető, villany 
nélküli házban várt jobb időkre. És voltak, akik 
az Alkotóház kiváltságait élvezhették, de ők sem 
voltak szabadabbak. Nem volt mindegy, kinek mi 
jut, de valamiként mindenki rab volt.

Törődött velünk, különösen velem: ellátott olvasniva-
lóval, érdeklődött az osztályon egészségi állapotomról. 
Középiskolába akart beszerezni, de ettől eltanácsolta a 
főorvos. Átmenetileg besegített a Rax hegység lábánál 
fekvő faluban éppen berendezett Caritas-otthonba. Ott is 
meglátogatott; meghánytuk-vetettük, hogyan tovább. A 
középiskoláig is elért a keze a Lyonsclub révén, amelynek 
segélyéből cipőt, ruhát vásároltam.

Mindezt felülmúlta törődése: amikor szabadságon 
volt, képeslappal gondolt rám…

Mindezt sikerült neki felidéznem; egyik kerek szü-
letésnapomon fontosnak tartotta a koccintást, kérve, 
számoljak be életem alakulásáról. Jólesett neki hallani, 
hogy nem kallódtam el. Számomra meg boldogító volt 
a hálaérzet, amit kifejezhettem neki. Akkor még „vette 
a lapot”, és tartalmasan alakult további kapcsolatunk.

Halálhírét véve szomorúság töltött el, mert vissza-
vonhatatlanul nem ismételhetem el neki szemtől szem-
be hálámat. Ezért most az égiek figyelmébe ajánlom 
életformáló érdemeit.         Deák

*) Mag. theolog. VIRÁGH Imre (Budapest, 1929. már-
cius 20. – Bécs, 2020. október 19.) Folytatás a 12. oldalon 

•
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Készült
a Magyar Kormány

támogatásával

Készült
a Magyar Kormány

támogatásával

Óriási könyvet hozott a postás. Nemcsak a súlya, 
de tartalma is az. A bő forrásanyagból merítő, értékes 
szakirodalomra támaszkodó professzionális színvona-
lú munka összeállítója dr. Béres József vegyész, a híres 
cseppeket feltaláló Béres József fia, a Béres Gyógyszer-
gyár Zrt. felelős vezetője, elnöke. Számomra meglepetés, 
hogy zenével is foglalkozik. Ráadásul énekekkel. S ami 
fontos: magyarokkal. 

E gigantikus gyűjtemény dalainak lelket nemesítő, fel-
emelő hatása szelíd, de hatékony eszköz a Földünket elle-
pő kulturális mocsok, a rongálás, a minden értéken való 
fanyalgás, a súlytalan jelentésnélküliség eszményítésé-
nek divatja ellen. Hasznos ismeretek tárháza, erő, jókedv, 
öröm és szeretet forrása. Mély esztétikai élményt nyújt, 
életerőt gerjeszt, gazdagítja világlátásunkat. Boldogság 
kézbe venni. Mindennapi kenyerünkké válhat, ha gyak-
ran forgatjuk. Elviszi a családokba, baráti társaságokba, 
kisebb-nagyobb közösségekbe az éneklés kikopófélben 
levő, csodálatos örömét. Ahogy egykor Luther, Béres is 
azt vallja: „Énekelni, ha szeretsz, nagyon boldog lehetsz, 
mert az ének égi jó.” – Gyógyító ereje van. Éppúgy, mint 
a Béres cseppeknek. A cseppek a test, a kötet 646 éneke 
pedig a lélek erőnlétét istápolja. 

A rómaiak azt vallották, hogy navigare necesse est 
– azaz hajózni szükséges. Köztudott, hogy az éneklés 
feszültséget old, gubancokat simít ki, s lelki egészségün-
ket táplálja. Így elmondhatjuk, hogy cantare necesse est 
– azaz énekelni szükséges.

A könyvet forgatván először a jól olvasható kottakép 
ragadott meg, mely a zenei gondolatok szerint tagolódik. 
A dalok kényelmes magasságban való lejegyzése nem az 
összehasonlító kutatómunkát, hanem a gyakorlati ének-
lést tartja szem előtt. Az igényesen összeállított bőséges 
kínálat lehetővé teszi, hogy mindenki felfrissítse rég 
elfelejtett dalkincsét, azaz a zenei anyanyelvét, s a költé-
szetében nemes, dallamában egyedi énekek felidézésével 
vigasztalást nyerhessen a csodakútból. A csiszolt ízlésű 
és sokoldalúan művelt Béres József személyes tapasz-
talataiból, valamint Bartók és Kodály gyűjtőmunkájá-

Cantare necesse est! Énekelni szükséges!
ból, különféle könyvekből és hangzó anyagokból merít. 
Alaposan ismeri és szenvedélyesen szereti a magyar ha-
gyományt, maga is gyakran és szívesen dalra fakad, így 
nemcsak részese, hanem ébren tartója és továbbadója 
is a jellegzetesen magyar szellemiségnek és kultúrának. 
Mint vegyész, tisztában van a test és lélek kölcsönhatása-
ival. Tudja, hogy a kettő közötti egyensúly teremti meg 
a belső harmóniát, mely egészségünk alapja. Kodályra 
hivatkozva hirdeti: ne szégyelljük a hangunkat, mert 
nem az a kérdés, hogy tudunk-e énekelni, vagy sem, ha-
nem az, hogy érdekel-e minket a dalaink, táncaink lelki 
világa, zenei örökségünk kimeríthetetlen kincsestára.

A kötet felépítése könnyen áttekinthető. Az egész Kár-
pát-medencét felölelő gyermekdalokat, régi- és új stílusú, 
valamint vegyes osztályba tartozó népdalokat, zeneszer-
zői-, és históriás énekeket, valamint népies műdalokat 
tartalmaz, s ízelítőt ad a görög- és római katolikus, ill. 
protestáns énekekből is. Magában foglalja a legkülön-
félébb alkalmakkor elfújható dalokat a jeles napoktól 
a mulatódalokon és csúfolódókon át a keservesekig, 
bujdosóénekekig, balladákig. Bölcsőtől a sírig.

 A kezdő sorokat, valamint a dalokhoz tartozó hiteles, 
megbízható adatokat, értékes magyarázatokat magyarul 
és angolul is olvashatjuk. A gyűjtési adatok az 1913-as 
helységnévtár alapján készültek, melyet Bartók és Ko-
dály gyakorlata szerint a népdalkiadványokban azóta 
is használnak. A munkában Béres Józsefet nagy tudású, 
kiváló szakemberek segítették: Kallós Zoltán, Almási 
István, Dombóvári János, Erdélyi Zsuzsanna. A könyv 
népzenei szakértője, a kézirat „gyomlálója” Bereczky 
János, a görögkatolikus dalanyagé pedig Bubnó Tamás 
volt. A világos szerkesztés Béres Klára munkája. A ko-
rábbi Szép magyar ének I. és II. összevont és javított 
2019-es kiadása helyre billenti és egybegyúrja a Kár-
pát-medencei adatokat. 

A könyvnek 2018-ban művészi gonddal összeállított 
DVD-melléklete jelent meg a Movie Trend gyártásában, 
magyar, angol, japán és olasz felirattal. A kamera – Pe-
tényi Katalin és Kabay Barna elgondolása nyomán – el-

kísérte Bérest egyik erdélyi útjára. Megszólal benne a 
gyűjtemény tanácsadó testülete, részesei lehetünk az 
egyre szélesedő táncház-mozgalomnak, az adatközlők 
lelket tisztító énekének. Szinte könnyekig meghatott az 
a pillanat, amikor Béres odaült az öreg Mari néni mellé, 
átfogta a vállát, s a Jaj de bajos, ki egymást nem szereti 
kezdetű dal harmadik versszakát már együtt énekelték. 
Igaz emberségről, szeretetről és megbecsülésről tett tanú-
bizonyságot. Megcsodálhatjuk a gyönyörűséges erdélyi 
tájakat, Kallós Zoltán az egész világon páratlan tárgyi 
gyűjteményét, s elgondolkodhatunk szavain: addig le-
szünk magyarok, amíg magyarul énekelünk, magyarul 
táncolunk. Anyanyelvünk ápolása mellett kötelességünk 
hagyományainkat éltetni, és a következő nemzedéknek 
továbbadni.  Nagy segítségünkre lehet ebben a DVD, mert 
a dalokat meghallgatjuk, megtanulhatjuk. Beleszeretvén 
a filmbe, óhatatlanul számtalanszor megnézzük, s újra 
és újra katartikus élményben lehet részünk. 

Kodály hívja fel a figyelmünket énekeink közösségépí-
tő szerepére: „Nem sokat ér, ha magunkban dalolunk, 
szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, 
százan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, ami-
ben mind egyek lehetünk. Akkor mondhatjuk majd 
csak igazán: Örvendjen az egész világ.” 

S mire jó e daloskönyv és DVD nekünk, Ausztriában, és 
a világ minden pontján élő magyaroknak? Ha rendszere-
sen forgatjuk, hallgatjuk, nézzük, s magunk is fújjuk a da-
lokat, életünk részévé válik a szép magyar ének. Hatással 
lehet szellemiségünkre, igényességünkre, kultúránkra, 
erkölcsi felfogásunkra, sorsunk minőségének alakulá-
sára, személyiségünk fejlődésére, teremtő munkánkra. 
Segíthet karbantartani gondolkodásunkat, igazságérze-
tünket, jellemünket, érzés- és fantáziavilágunkat, ma-
gán- és közösségi életünket. Megerősíti bennünk, hogy 
hova is tartozunk valójában. Nehogy gyökértelenné, 
sehovasetartozókká váljunk. 

Béres József: Szép magyar ének. Akovita Kiadó, Budapest, 
2019, 847 old. 

Radics Éva

Két dolog mindenképpen eszembe jut Rozsondai 
Mariannéról: neve a kutatólapokon és a könyv dí-
szítőművészete. Az Osztrák Nemzeti Könyvtárban 
a restaurálásra kapott kódexek és nyomtatványok 
táblájának belső oldalán mindig szerepel egy doku-
mentációs fejlap, amely a könyv kutatóinak nevét 
tartalmazza. Munkám során gyakran találkozom 
az ő nevével; ezek a kötetek mindkettőnk számára 
nagyjelentőségűek. Rozsondai Marianne egykori 
tanítványaként vettem részt számomra felejthetet-
len könyvtörténeti előadásain, ha a könyvek világá-
ról beszélt, megszűnt a tér és az idő, élmény volt őt 
hallgatni. Ez a munkája iránti rajongó szeretete most 
Életműben jelent meg.

A gondviselés úgy hozta, hogy itt, Bécsben szá-
momra ismét újabb találkozás történik; két külön-
leges szakma, hivatás, amely nem nélkülözheti egy-
mást a tudományos könyvkutatásban, feltárásban. 
A könyvművészet-történész, könyvmuzeológus és a 
könyvrestaurátor azok, akiket összefog a munkájuk 
iránti elkötelezettség, kitartás és türelem.

Több mint ötszáz éves kötetet tartok a kezemben. 
A restaurálásra váró, kézi bélyegzővel és görgető-
vel díszített vaknyomásos bőrkötés kutatólapján 
szerepel Rozsondai Marianne neve is. Mellettem az 
asztalomon nagyméretű, igen vaskos kötet fekszik: 
A magyar könyvkötés a gótikától a művészkönyve-
kig, rendkívül esztétikus, elegáns kiadásban. Régóta 
várt, hiányzó, tudományosan is összegző szakiro-
dalom, izgalmas kalandozás a könyvművészetben.

Lapozgatom e gazdagon illusztrált kiadványt. Egy-

Könyvkötések és történetük kutatása
re nagyobb kíváncsisággal keresem benne az előt-
tem heverő kódex motívumait; nemcsak a kezem, a 
szemem is élvezi a szép képeket. Csodálattal tölt el 
a hihetetlen mennyiségű adatot tartalmazó könyv, 
amelyben számtalan magyarországi díszítőszerszám: 
bélyegző, filéta, görgető, kötéstáblalenyomat is lel-
hető, kor, hely és stílus szerinti csoportosításban.

Megtaláltam a nálam lévő könyv díszítésére hasz-
nált bélyegzőt, a 48 korrekt bélyegzőtáblázatot és 
ceruzarajzokat részletező mellékletben.

A kiadványban összegyűjtött anyag alkalmazha-
tó más országok régi kötéseinek azonosítására is. A 
régi kötéseken használt egyes bélyegzők és görgetők 
kutatása nélkülözhetetlen a könyvek történetének 
és korának meghatározásában; erre egyik példa a 
szerző könyvtörténeti felfedezése, amely összefügg 
Mátyás király Corvináinak kutatásával. A leírtak 
rávilágítanak a kutatás tudományos fontosságára, 
és arra, hogyan dőlhet meg egy felállított teória a 
pontosan végzett kötéskutatás következtében, újabb 
felismerés által döntő bizonyíték alapján.

A könyvek ruhája, díszítése igazi titkokat, meg-
lepetéseket árulhat el. A szerző összefüggéseket ke-
resve könyvbéli utazásokat tesz a kötetek múltjában, 
megvizsgálva többek között azok anyagát, kötéstech-
nikáját, provenienciáját, bejegyzéseit, kötésének ide-
jét, megrendelőjét, a díszítés felépítését, a bélyegzők 
használatát.

A magyar könyvkötés története a 15. századtól 
kezdve a 20. századig a gótikán, a reneszánsz és ba-
rokk, rokokó, és klasszicista művészeten át egészen a 

szecesszióig óriási anyagot ölel fel időrendi sorrend-
ben. A szerző bemutatja a könyv szerepének válto-
zásait, kiemelve a magyar emlékanyag legfontosabb 
darabjait, mint például a lövöldi kódexeket, Hess 
András Chronica Hungarorumát vagy a fennma-
radt reneszánsz aranyozott bőrkötésű  Corvinákat, 
amelyeknek csoportosítását a kötések kompozíciója 
alapján újra fogalmazta.

Nem hiányoznak a felsorolásból a II. Ulászlónak 
készített bőrkötések, Temesvári Pelbárt, Joannes Man-
lius vagy Misztótfalusi Miklós nyomtatott könyveinek 
kötései sem, és még sorolhatnám a műben szereplő 
neveket, típusokat és csoportokat. Az olvasók megis-
merkedhetnek az egészen egyedülálló, csodálatosan 
színes debreceni festett pergamenkötésekkel, vala-
mint a gyöngyhímzéses, batikolt borítókkal is.

A gyűjtemény tartalmazza a külhonban eltöltött 
inasévek után hazatérő mesterek és műhelyek alko-
tásait, egyedi, sajátságos beazonosításra alkalmas 
jegyeit. Számtalan szemet gyönyörködtető kötés al-
kotója lép elő az ismeretlenségből Rozsondai Mari-
anne közvetítésével.

A jelentős könyvtörténeti mű születését számtalan 
külföldi utazás, anyaggyűjtés, rejtélyeket megoldó 
kitartó nyomozás, többéves munka előzte meg. Kö-
tetében Rozsondai Marianne tisztelettel illeti, és nem 
titkolja el elődei munkásságát, s amennyiben szük-
séges, újabb eredményei alapján korrigálja, illetve 
pontosítja a korábbi adatokat.

Néhány évvel ezelőtt a Kézirat- és Nyomtatvány-
tár munkatársa segítséget kért tőle egy habán kötés 

beazonosításához. Ismét találkozunk: felkérte őt az 
Osztrák Nemzeti Könyvtár a Bécsben található cor-
vinakötések részletes leíró munkájára a katalógus 
elkészítéséhez.

A könyvet kiállításáért, tartalmáért felterjesztet-
ték Fitz József díjra.

Rozsondai Marianne nemzetközileg elismert szak-
tekintély, könyvek iránti rajongásából, szeretetéből 
született munkáját azoknak ajánlom, akik meg akar-
ják ismerni a könyvek rejtett titkait és szeretnék fel-
fedezni a könyvművészet szépségeit.

Rozsondai Marianne: A magyar könyvkötés a gó-
tikától a müvészkönyvekig. MTA Könyvtár és Informá-
ciós Központ és a Kossuth Kiadó, Budapest, 2019, 540 lap, 
153 színes és fekete-fehér képpel és 48 bélyegzőtáblával.

ÁdÁm Ágnes

A képeken nem ezt látjuk. A legrosszabb hely-
zetbe kerültekről nem készülhettek fényképek, a 
korszak szebbik arcát némi nosztalgiával nézhet-
jük. Nemcsak a fiatal arcokat látva, hanem más 
okokból is. Nemcsak egy más tempóban élő világot 
idéznek ezek a képek, hanem olyan sok örömet, 
szépséget is, mintha egy speciálisan az írók nya-
raltatására szervezett turisztikai vállalkozás tör-
ténetét bemutató emlékkönyvet látnánk: Íme, így 
működött valaha a „LiteraTours”. Egymás mellett 
szerepel a képeken az ávós tisztként is ismert nagy-
szerű műfordító a kiváló regényíróval és esszéis-
tával, nemzedékek eszmei ébresztőjével – akinek a 
rendszer csak a műfordítást engedélyezte, egymás 
mellé kerülhetnek korábbról örökölt barátságok 
fenntartói, újonnan összekerülő szellemi társak, és 
a háttérben egymás ellen acsarkodó vetélytársak. 

Miként nézzük hát ezeket a képeket? Csodáljuk 
azokat, akik ilyenné tették a valahai világot, vagy 
haragudjunk rájuk? Fogadjuk el, hogy mindez nem 

lehetett másként? Ágáljunk azért az igazságért, 
amelyet nem ezeknek a képeknek kell megmutat-
niuk? Vagy inkább örüljünk, hogy a legzordabb 
időkben sem volt mindig minden szörnyű?

Mert az írók, ahogyan a hétköznapok emberei 
is, tudtak örülni barátaiknak, a nyárnak, a Bala-
tonnak. Végül is a világ mindig ilyen: a szörnyű-
ségek elmúlnak, a gyötrelmek helyett inkább a 
szép napok emléke marad velünk. Körbenézve 
ezért is jó, hogy láthatjuk azoknak az arcát, akik, 
nem azért, mert Sztálin parancsba adta, valóban 

remekműveket írtak. És ezért sokan úgy nézünk 
rájuk, mint családtagjainkra. Az itt látható képek 
jóvoltából így örülhetünk a velük való találkozás-
nak, és egyáltalán nem fontos – hogy a Márquez 
és szomszédja közti párbeszédre utaljak -, hogy 
éppen pihennek vagy dolgoznak. Fontos az, hogy 
együtt lehettünk és lehetünk velük.      

gRóh gÁspÁR 

*) A Collegium Hungaricumban október 22-én megnyílt 
Írófényképek az 1950-es. ’60-as, ’70-es évekből c. kép-
kiállításra készült megnyitó erősen lerövidített szövege.

Írók a Balatonon*
Folytatás a 11. oldalról 
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