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Folytatás a 2. oldalon

„Eltávolodtak egymástól a gondolatok” – kom-
mentálta Orbán Viktor a Fidesz kilépését az Eu-
rópai Néppártból (EPP). A Kossuth Rádióban heti 
interjújában úgy időzítette a témával való foglal-
kozást, hogy az adás utolsó két percében mondja el 
véleményét: „Jó volt, szép volt, elég volt.” 

A magyar miniszterelnök szerint a kapcsolat elő-
ször a migrációs válság idején roppant meg, de már 
korábban is voltak vitáik, mert nem kaptak egyér-
telmű támogatást sem a rezsicsökkentésre, sem a 
bankok megadóztatására, sem a multiadókra. Ezt 
súlyosbította a világjárvány: „Ahelyett, hogy se-
gítenének bennünket és a többi kormányt a véde-
kezésben, folytatják a nyüstölést, szabályzatokat 
módosítanak, hogy még egyet lehessen rajtunk szo-
rítani”. Orbán szerint „az egész méltatlan, képtelen 
és célszerűtlen, és ilyen körülmények között a leg-
jobb, ha az ember veszi a kalapját”. 

Facebook-oldalán a magyar miniszterelnök még 
sarkosabban fogalmazott: Mivel „az EPP végleg 
az európai baloldal csatolmányává vált”, most „az 
EPP nélkül kell felépíteni az európai demokrati-
kus jobboldalt”.

A magyarok természetesen nem mennek el csak 
úgy Brüsszelből és Strassburgból. De nem is fogják 
azt tenni, amit a „Die Welt” nevű német lap úgy 
fogalmazott meg, hogy „Orbánnak most a macs-
kaasztalhoz kell ülnie”.

Hogy a Fidesz elnöke merre indulna, azt már 
az interjúban megmondta. Az európai jobboldalt 
szeretné újjászervezni, egyelőre a kormányzó len-
gyel Jog és Igazságosság (PiS) párttal és az olasz 
Ligával. Orbán állítólag hamarosan találkozni fog 
Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnökkel és 
Matteo Salvini Liga-vezérrel. Marco Zanni, a Liga 
EP-képviselője ezt megerősítette a „Domani” című 
lapban, Ryszard Czarnecki, a PiS EP-képviselője 
pedig közölte, hogy „a következő hetekben” dön-
tenek az együttműködésről.

Kiindulópontként lehet ezt venni, de automa-
tizmus nincs benne. Ahogy az Orbánhoz nem túl 
távol álló Őry Mariann a „Magyar Hírlap” cikkében 
megírta: „Ez mindenféleképpen azt jelenti, hogy 
átalakul az Európai Parlament jobboldali térfele, 
hiszen a Liga az Identitás és Demokrácia (ID)-frak-
ció tagja, a PiS pedig az Európai Konzervatívok és 
Reformisták (ECR)-csoporté.” Őry azt is hozzátet-
te, hogy az olasz vonal utóbbiban is erős, „hiszen 
az ECR pártcsaládjának elnöke Giorgia Meloni, az 
Olasz Testvérek (FdI) vezetője”. Persze nem egy-
szerű Orbán önvállalt feladata, mivel a legújabb 
fejlemény az, hogy Salvini Ligája részt vesz Mario 
Draghi római technokrata-kormányában, Meloni vi-
szont ellenzékben marad. (Mellékesen: A 2019-ben 
alakult ID-pártcsalád tagja többek között a Marine 
Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés is.)

Mielőtt azon morfondíroznánk, hogyan békítheti 
ki Orbán Olaszország két nagy jobboldali mozgal-
mát egymással, könnyebb körüljárni, mely pártok 
követhetik a Fideszt egy új csoportba. Őry Mariann 
szerint „a leggyakrabban a Szlovén Demokrata Pár-
tot (SDS) emlegetik, mivel Janez Jansa kormányfő 
pártja közel áll a Fideszhez, és újabban hasonló tá-
madásoknak van kitéve”. Az Osztrák Néppárt (ÖVP) 
esetében csak az a tény figyelemreméltó, hogy az 
ÖVP-s képviselők Othmar Karas kivételével nem 
támogatták a Fidesz kilépéséhez vezető néppárti 
alapszabály-módosítást. 

Az osztrákok közben már leintették Orbán min-
den kisérletét. Azon a sajtótájékoztatón, amit az 
uniós vakcinabeszerzési programmal kapcsolat-
ban tartott Sebastian Kurz osztrák, Bojko Boriszov 
bolgár és Janez Jansa szlovén kormányfő Bécsben, 
az első kettő egyértelműen kijelentette: a kilépés 
nincs napirenden. Jansa nem válaszolt a kérdésre.

A Fidesz ment – ki követi majd?
Érdekes fejleménynek lehetne nevezni azt a 

tényt, hogy Hölvényi György kereszténydemokra-
ta magyar képviselő marad a helyén. A KDNP ugyan 
a Fidesz koaliciós partnere, de nem hagyja el az 
EPP-t. Nem érdemes foglalkozni azzal a kérdéssel, 
hogy a Kereszténydemokrata Néppárt vitázik-e a 
Fidesszel vagy sem. Inkább abból lehet kiindulni, 
hogy Hölvényi fontos információs feladatot kaphat, 
hasonlóan, mint erdélyi kollégái. Ugyanis a Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) sem 
lép ki az Európai Néppártból. 

A hazájukban ellenzékben lévők közül az AfD is 
lehetne a Fidesz partnere. Maximilian Krah, a né-
met jobbszélső párt európai parlamenti delegációve-
zető-helyettese március végén a Mandinernek adott 
interjúban úgy fogalmazott: „… a Fidesz Európában 
az a párt, amivel az AfD-nek a legtöbb tartalmi egyet-
értési pontja van.” Szerinte három döntő kérdést lehet 
feltenni. Az első: „Továbbra is pusztán transzatlantiak 
akarunk maradni, vagy hajlandók vagyunk többpó-
lusúan gondolkozni, és Európát egy világméretű já-
tékban elhelyezni más hatalmakkal, Oroszországgal, 
Kínával és a Közel-Kelettel? A Fidesz az orosz kap-
csolatok tekintetében nagyon nyitott, ahogy a kínai 
befektetésekre is. Nyitott az AfD is.” – mondta Krah. 
A második nagy kérdésben, amely „az identitás és a 
család megőrzését érinti, … valójában minden jobb-
oldali párt egyetért, az AfD is.” Harmadik meggyőző 
dologként „a pragmatikus stílust” nevezte. 

Az aktuális ellentéteket Krah egyszerűen félre-
tette: „A koronavírus tekintetében mind kezdők, 
mind diákok vagyunk, a véleménykülönbségek az 
AfD-t is kettéosztják. … Tudom, hogy a fideszes 
képviselők az EP-ben szidják a lockdownt, mint 
a bokrot, szóval az itteni emberekkel nincs prob-
lémám – és mint említettük, három hónap múlva 
vége lesz az egésznek. Szóval a koronavíruson nem 
fog múlni semmilyen együttműködés.” 

A másik nagy nézeteltérésről még egyszerűbben 
ítélkezik Krah: „Ami a kettős állampolgárságot illeti, 
az az érdekviszonyok kérdése. Azt, hogy Magyaror-
szág a külföldi magyar kisebbségeknek magyar ál-
lampolgárságot osztogat, én is így csinálnám, ha ma-
gyar lennék. De ha a Fidesznek lenne az országban 
tízmillió törökkel problémája, akkor ők sem lennének 
érdekeltek abban, hogy kettős állampolgárságot kapja-
nak. Ezért ez sem probléma – két ország, két helyzet.”

Ugyancsak a Mandinerben Lakatos Júlia, a Méltá-
nyosság Politikaelemző Központ nemzetközi igazga-
tója „A nagy Gatsby és a Fidesz” cím alatt elemezte 
a helyzetet: „A Fidesz azért tudta ilyen mértékben 
felforgatni az európai politikát, mert a saját útját jár-
ta, volt egy határozott elképzelése az Európai Unió 
reformjáról. Mindez rendkívül sok konfliktussal jár, 
amit eleddig meglehetősen jó ütésállósággal visel-
tek.” Teljesen másról van szó az Európai Néppárttal 
való „ideológiai alapú vita ilyen mértékű kiéleződé-
se” esetében. „A politikai méltóság megőrzésének 
útja, egyben az elegancia jele, hogy a vereségre nem 
erővel reagál, hanem a helyzet tudomásul vételével.” 
Lakatos Júlia szerint „az elegancia ugyanis ott kezdő-
dik, hogy tudjuk: a szerencse forgandó. Csak annak 
életbevágóan fontos a győzelem, aki mindent egy lap-
ra tett fel, és akinek nincs hova hátrálnia.” A Fidesz 
„akkor tud továbblépni veszteségéből, ha ,született 
európaiként‘ viselkedik, és méltóságteljesen enge-
di, hogy meglegyen a győztesek öröme.” Meglett…

Néhány mondat erejéig kötelező foglalkozni a 
Visegrádi Négyek együttműködésével. A lengyel 
kormánnyal ellentétben se a cseh, se a szlovák nem 
fogalmazta meg véleményét Orbán kurzusáról. Ami 
érthető is: A pandémia minden más témát ural, 
Prágában tragikus adatokkal, Pozsonyban a utóbbi 
idők legsúlyosabb koalíciós krízisével. 

Martos Péter

Szlovákiának 2020 márciusában hivatalba lépett 
kormánya már hetek óta válságkormányként műkö-
dik. A kezdettől meglevő lappangó feszültséget rob-
banássá a koronavírus járvány kezelése tette, nyilván 
azért, mert Szlovákia kormányában hasonló politikai 
megosztottság tapasztalható mint Magyarországon a 
kormánypártok és az ellenzék közötti. A robbanást a 
koronavírus elleni orosz vakcina behozatala váltotta 
ki. Jelenleg a parlament működését is fel kellett füg-
geszteni. A válságot valószínűleg új kormány mega-
lakításával, vagy idő előtti választásokkal lehet meg-
oldani – utóbbi kora ősszel lehetséges leghamarább. 

A szlovák politikai elit kezdettől fogva felkészület-
len volt az állampolitika megfogalmazására. Vagy a 
cseheknek rendelték alá magukat 1938-ig, egy 1928-
ban bekövetkező közjátéktól eltekintve, amelyben az 
1915-ben kötött clevelandi szerződést kérték számon 
a szlovákok a csehektől, amiről maguk mondtak le 
1918-ban Pittsburghban, majd 1938-tól rövid időre 
Hitlernek, és 1943 decemberétől 1967-ig ugyancsak a 
cseh (szovjetbarát) politikának. Némi változás akkor 
következett be, amikor a csehszlovákiai belpolitikai 
válságot csak egy szlovák politikussal, Dubčekkel 
lehetett megoldani, igaz, csupán rövid időre. Noha 
a Szovjetunióhoz kapcsolódó hűséget is egy szlovák 
politikus fémjelezte – Gustáv Husák. Sajátos, hogy 
ekkor szakadt két részre Csehszlovákia, hasonlóan, 
mint 1938. október 6-án a Hitlernek való elkötele-
zettség révén. Nem felejtendő, hogy 1969. január el-
sején jött létre a cseh–szlovák föderáció a brezsnyevi 
Szovjetunió nak tett elkötelezettség árán. De ugyan-
csak Husák utasítására alkották meg a kommunista 
rendszer fő ellenségeinek névjegyzékét, aminek szlo-
vákiai változatában, korosztály szerint én foglaltam 
el a negyedik helyet. Megtisztelő.

Ez a korszakábrázoló rövid áttekintő a folytatás 
értelmezhetőségére vonatkozott, amelynek közjáté-
ka 1989 decembere és 1993. január elseje között való-
sult meg. Az akkori Csehszlovákiában két parlamenti 
választás zajlott le. Az első, ún. rendszert változtató 
1990-ben, majd 1992-ben. Ez Szlovákiában folyamatos 
kormányzást biztosított 1994 elejéig, amikor az akkori 
szlovák politikai alkalmatosság Vladimir Mečiar sze-
mélyében éppen azt a kormányfőt buktatta meg, aki a 
leginkább érdemesült volt az önálló Szlovákia létreho-
zásában. Nem minősítem, mert ezt én csak elmarasz-
talni tudnám, de a szlovák politikát minősíthetem. Azt 
a politikust buktatták meg, aki kiharcolta Szlovákia 
önálló állami státusát; ez tudathasadásos helyzet. 

Az önálló Szlovákia első belpolitikai válsága tehát 
megalakulásának első évfordulójához köthető. Ez volt 
az első szlovákiai kormányválság. Átmeneti kormány 
alakult 1994 őszéig.  A második, ami ugyan nem minősít-
hető egyértelműen válságnak, 1998-ban alakult ki. Nem 
tudott kormányt alakítani a képviselő választás győztes 
pártja, ami az állami önállósulásban volt érdemesült.

Ami ezután következett, sajátosan értelmezhető. 
Mert 1998-tól az akkor egyesült magyar párt is tagja 
volt a kormánynak, de hová jutottunk. Nem tudtunk 
érvényesíteni egyetlen közösségi érdeket sem. Sem 
az alkotmánymódosításkor, sem a közigazgatási tör-
vény módosítása kapcsán. Miért? Mert olyan gazda-
sági érdek érvényesült a MOL révén, ami felülírta a 
nemzetpolitikát. Azóta a nemzetpolitika nem jelent 
egyértelműen pozitív minősítést. Mindennek ellené-
re az 1998-ban alakult Dzurinda-kormány, amely a 
kormányfő sajátos értékítélete miatt viszolygott Or-
bán Viktortól, noha megtűrte soraiban a magyarokat, 
nem tudta mandátumának végéig többségi politikai 
erőként kormányozni Szlovákiát. Nem felejtendő, 
hogy kormányfői tevékenységének utolsó perceiben 
úgy minősítette koalíciós partnerét a Magyar Koalí-
ció Pártját, hogy ilyen politikai alakulatnak semmi 
keresnivalója a politikában.

Szlovákia kormányzásának következő négy éve 
a magyarellenesség szellemében működött, amihez 
hozzájárult az akkori felvidéki magyar érdekképvise-
let pártjának gazdasági lobbyja is. Olyan követeléshez 
kötötte az MKP kormánytagságát, ami miatt Robert 
Fico a MOL-ból dúrba váltott és az MKP helyett a ne-
onáci Szlovák Nemzeti Pártot választotta partnerül – 
egyébként nem tudott volna kormányt alakítani. Ebben 
gyökerezik az MKP szakadása, de a szlovákiai politi-
ka válságának további kibontakozása is. Ennek lett a 
következménye, hogy 2010 és 2012 között ugyancsak 
kormányválság következett be, amely csak időelőtti 
választással volt megoldható. Utána ugyan követke-
zett kétszer négy év, Robert Fico nevéhez kötve, de ez is 
kudarccal végződött. Pártja ketté szakadt és 2020-ban 
négypárti koalíció kezdett kormányozni, ami kezdettől 
fogva alkalmatlannak bizonyult a kitartó kormányzás-
ra, hiszen az egyik része, ami most gyengül, konzerva-
tívnak vallja magát, a másik része pedig liberálisnak. Ez 
utóbbi látszólag erősödik, de az igazi gondot az jelenti, 
hogy már emberileg sem viselik el egymást a miniszte-
rek, államtitkárok. Ennek a kormánynak a szétesését, 
vagy átalakulását látjuk most 2021 márciusában, lét-
rejöttének évfordulóján. Duray Miklós

Kormányválság Szlovákiában: 
előzmények és adottságok

Úgy kezdhetnénk: hova lett 1,5 millió doboz oltó-
anyag? Ebben a legkellemetlenebb, hogy emögött a 
kérdés mögött nem a kormány és az ellenzéki pártok 
közötti fricskázás húzódik meg, hanem a Kurz-kor-
mány belső vitája tört felszínre. Már hónapok óta 
hallhatók voltak olyan hangok, hogy a szinte napi 
gyakorlattá vált sajtókonferenciák nem tesznek jót 
a kormány különben is csökkenő népszerűségének. 
Kevesebb szóval több cselekvéssel hatékonyabb a 
kormánypolitika. 

Mindez akkor jött, amikor amúgy is egy éve gyötri 
az emberek mindennapi életét a járvány, és egyelőre 
nem váltak be a végét emlegető jóslatok. Ilyenkor bi-
zony nagyon üdvös, ha fizikailag nem is, de legalább 

Társadalompolitikai rezdülések Ausztriában
lelkületben közelebb húzódnak egymáshoz az embe-
rek, a politikusok meg különösképpen minden igye-
kezetükkel egy húron pendülnek. Mert azért mégsem 
bábszínház a parlament, és legalább tudhassa minden 
honpolgár, hogy gondját viselik a felsőbb régiókban.

Ehelyett a gyanúsítgatás, sőt, rágalmazás környe-
zetromboló fegyverét veszik igénybe egyes pártok, a 
közmédia meg annál készségesebben lép fel a próká-
tor szerepében, természetesen a gyanúsítók, rágal-
mazók oldalán. De nehogy megsértsék a sajtóetikát, 
tudósításaikhoz hozzáteszik: az állítások ellenében 
fennáll az ártatlanság feltételezése. 

De mi is forog fenn? 

Bécsben márius 13-án az alsó-ausztriai rendek háza udvarán Franz Putz tiroli 
jogász felolvassa Kossuth Lajos március 3-i beszédét, amelyben alkotmányt követelt 
nem csupán Magyarországnak, hanem a Habsburg birodalom valamennyi tartomá-
nyának. A beszéd óriási hatása adta meg a bécsi forradalom kezdősebességét, ami két 
nap múlva, március 15-én a pesti forradalom kitöréséhez vezetett. Röplap 1848-ból.
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Határok nélkül

Folytatás az 1. oldalról

Amikor e sorokat írom még csak készülünk Hús-
vétra, az ünnepek ünnepére.

Szép, hogy tavasszal van, de több, mint a tavasz, 
az új élet fakadása.

Újjászületés, megújulás, az örök élet reménye 
és távlata…

Mindaz, amit teszünk, tehetünk, ajándék: ima, 
lemondás, áldozat, jótékonykodás, lelki elmélyü-
lés – nem a mi teljesítményünk, hanem Isten által 
felkínált lehetőség, végső soron ajándék. 

Az embert próbáló idők, a több mint egy éve tartó 
járványhelyzet miatt úgy tűnik, mintha vesztesek 
lennénk. De a sok-sok nehézség ellenére is látni kell, 
hogy folyamatosan ajándékokban, meglepetésekben 
van részünk. Kapcsolataink, amelyek a távolból is 
élnek, az értékek, őseink felértékelődő hagyománya, 
az újdonság, amire most bukkanunk rá, és végül 
lelkünk mélyének csendje, ahol Istenre találunk.

Böjtelő, Böjtmás hava, mint minden évben a 
Nagyböjt ideje, a Szent Negyven Nap. A hosszát az 
adja, hogy Jézus is 40 napig böjtölt. De nem csak 
az tartott 40 napig.

A Mózes által küldött hírszerzők Kánaán földjét 
is negyven nap alatt járták be, és miután az orszá-
got kikémlelték, visszatértek Mózeshez és Áronhoz. 
(Szám 13, 25). 

Nekünk is 40 nap adatik évente, hogy mintegy 
kiemelt módon, különleges lehetőséget kapjunk, és 
kicsit betekintsünk az Ígéret földjére, a Mennyor-
szágba. Odajutni, megismerni annak szépségét és 
örömét csak az ima, az áldozatok, a felebaráti sze-
retet által lehet. Jézus tanítása, az Ő testi és lelki 
szenvedései, az azokban való elmélyülés által. Ha 
megismerjük, megszeretjük és komolyan vesszük az 
Isten Országát, amely elközelgett, karnyújtásnyira 
van, akkor részei lehetünk és jelenvalóvá tesszük 
ebben a világban.

Szoktuk mondani valamire, amit ki kell várni, 
hogy „kiböjtöljük”.

De az igazi értékek nem ilyenek. Sem a termé-
szetfeletti, sem az evilági értékeket nem lehet egy-
szerűen kivárni. Sem azt, hogy elérjünk valami 
személyes teljesítményt, sem azt, hogy többek 
legyünk, hogy képesek legyünk valamire, sem a 
megigazulást, az üdvösséget, sem azt, hogy kien-
gesztelődjünk, hogy egy probléma megoldódjon – 
magától egyik sem fog megtörténni. Hasonló mó-
don a közösségi értékeket, a békét, az egységet, az 
összetartozást sem lehet kivárásos taktikával elérni.

Illetve ezeket szó szerint kiböjtölni kell, azaz 
önmegtagadással, áldozatokkal, imával, jócseleke-
detekkel megteremteni, megvalósítani a jót.

Isten arra hív, arra tanít minket, hogy úgy sze-
ressük egymást, ahogyan Ő szeret minket, hogy 
az Ő szeretetével szeressünk. Ez pedig a szabad, 
kölcsönös, feltételek nélküli, irgalmas, együttérző, 
áldozatos és örvendező szeretet.

A mindvégig elmenő szeretet titka, amely nem 
ismer határt, amely előtt nincs akadály - a teljes ön-
átadás, amire Jézus példát adott, és számunkra utat 

Közös Húsvétunk (f)elé
mutatott. Nemcsak meghív, vagy küld, küldetést 
ad, hanem lehetővé is teszi számunkra. Nem kér 
lehetetlent. Azt várja, hogy ne féljünk se a magunk 
kicsiségétől, sem a rossztól, higgyük és akarjuk a 
jót… Erőt, eszközöket is ad hozzá…

Így tudjuk megváltoztatni a világot, miközben a 
változást, változtatást magunkon kezdjük.

Mindent azért kapunk, hogy az emberi és ter-
mészetfeletti értékekben előre jussunk. Mindezek 
összekötnek minket, és mégsem uniformizálnak, 
nem veszik el szabadságunkat.

Olyanok vagyunk, mint a hegymászó társak, a 
kötéllel egymáshoz kapcsolt csoport együtt mászó 
tagjai… Figyelünk egymásra, felelősek vagyunk 
egymásért, segítenünk kell egymást.

A Szent Negyven Napban különösen is olyan, 
mint egy nehéz falszakasz, az utolsó erőpróba az 
idei „csúcstámadás” során. A cél, a csúcs, a Feltá-
madás ünnepe. Hogy Húsvétot a maga teljességében 
ünnepeljük, s hogy annak minél inkább átadhas-
suk magunkat. Magunkra és egymásra is figyelni 
egyszerre a személyes kapcsolatainkban. Nemcsak 
magunk és nem is csak a másik miatt, hanem azért, 
hogy a Jó, az Igaz, a Szép erősödjék. Hiszen ezeket 
az emberi kapcsolatokat is azért kapjuk, hogy meg-
érjünk az Isten Országára, kiegészítsük – a magunk 
módján – azt, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik 
és megjelenítsük – megint a magunk egyedi sze-
mélyiségének megfelelően – a megváltás örömét. 
Hogy megtegyük, amit csak mi tehetünk meg, ön-
magunkért, másokért, családért, nemzetért, Egyhá-
zért, az emberiségért. Nagy szavaknak tűnnek, de 
van amit – itt és most – csak mi tudunk megtenni. 
Felelősségünk van és kiemelt jelentősége annak, 
amit teszünk, és amit nem teszünk…

Összességében a húsvéti kiemelt időszak, több 
mint 3 hónap, Nagyszerdától Pünkösdig tart. Úgy 
tűnik hosszú idő, de hamar elszalad, és amire nem 
készülünk, amit nem teszünk meg haladéktalanul 
és vonakodás nélkül, az könnyen elmarad.

6,5 hét készület, amikor gyengeségeinkre, hiá-
nyosságainkra figyelve igyekszünk javítani és má-
sokat is segíteni ebben, aztán pedig 7 hét az öröm, 
az ünneplés ideje. A kétfajta időszak illetve lelkü-
let feltételezi, és jól kiegészíti egymást. Ha esetleg 
a készület még nem is, de legalább a Húsvét utáni 
öröm legyen erősítőnk, lelkesítőnk a jóra.

Ez az út mindenki előtt nyitva áll.
Aki csatlakozik, aki nem csak csodálkozva – 

szörnyülködve? - nézi a hegycsúcsra indulók bátor 
csoportját, aki maga is elindul, elmondhatja „ki-
rályi” többesben:

Minden a miénk, mi pedig Krisztuséi vagyunk 
(1 Kor 3,22–23). A meg nem értetté, az elutasítot-
té, a halálba indulóé, a mindvégig hűségesé, de a 
győztes Királyé.

Bármelyik fázisban is talál minket a vele való 
közösség, Ő változtatja meg bennünk és általunk 
a világot.

Varga János, a Pazmaneum rektora

 
A Bécsi Magyar Iskola ezen alkalomból ajánlja verskedvelő diákjainak:  
Rajzoljátok le a számotokra kijelölt verset életkorotok, tapasztalataitok szerint. Mutassátok 
meg, mire gondoltok, mikor  halljátok, olvassátok. Rajzaitokat várjuk egy-egy vers mellé, 
és a díjazást is a rajzokhoz illően szeretnénk megoldani. 
A rajzaitok mérete A/4-es terjedelmű legyen, mint az iskolában. Hogy milyen festéket hasz-
náljatok? Amivel a legjobban bántok, fiatalok, amit szerettek használni.   
A kiírás irodalmi mellékletét, a korosztályokhoz igazodó versek szövegét mindenki a Bécsi 
Magyar Iskola honlapján találja meg (becsi.magyariskola.at).
• Óvodások: Buda Ferenc: Zsebnaptár kicsinyeknek V. 
• Elemisták: Radnóti Miklós: Esti mosolygás 
• Általános iskolások: Várnai Zseni: Őszi napfény 
• Gimnazisták:  Farkas Árpád: Vándor 
Rajzaitok, festményeitek beküldési határideje: 2021 április 30. A névvel és életkorral jelölt 
művek átadhatók tanítóitoknak, leadhatók a szerkesztőségben, munkanapokon, munka-
időben (1010 Wien, Schwedenplatz 2/Top 8), illetve postai úton borítékban. 

Az elbírálás eredményét az iskolai honlapon és előreláthatólag a Bécsi Napló május–júniusi 
számában láthatjátok, a képek legszebbjeit a lap ugyanitt színesben közli.
       LengyeL Ferenc  (tanár, BMI)

Áder János köztársasági elnök a nemzeti ünnep, március 
15. alkalmából kitüntetéseket adományozott.

Kossuth-nagydíj:
Mécs Károly, a nemzet művésze, Kossuth- és Jászai Ma-
ri-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a Magyar 
Művészeti Akadémia rendes tagja. 

Kossuth-díj:
Cseke Péter Jászai Mari- és Nádasdy Kálmán-díjas szín-
művész, rendező, érdemes művész; 
Csíky András Jászai Mari-díjas színművész, a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház örökös tagja; 
Frenák Pál Harangozó Gyula-díjas táncművész, ko-
reográfus, érdemes művész;
Gulyás Gyula Balázs Béla-díjas filmrendező, érdemes mű-
vész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja;
Gulyás János Balázs Béla-díjas filmrendező, operatőr, 
érdemes művész; 
Harsányi Gábor kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, 
író, érdemes művész; 
Keller András Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, érdemes 
művész, a Keller Vonósnégyes alapítója, a Concerto Bu-
dapest zeneigazgatója és vezető karmestere; 
Dr. Lovász Irén népdalénekes, néprajzkutató, érdemes 
művész; 
Nagy Bálint Ybl Miklós-díjas építész; 
Nagy Feró énekes, zeneszerző, dalszövegíró, a Beatrice 
és az Ős-Bikini frontembere;
Párkányi Raab Péter Munkácsy Mihály-díjas szobrász-
művész; 
Szarvas József Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és 
kiváló művész, a bluestól a jazzen át a latin zenéig számos 
műfajt magába foglaló, stílusteremtő előadó-művészete 
elismeréseként;
Turi Attila Ybl Miklós-díjas építész, a Magyar Művészeti 
Akadémia rendes tagja; 
Vári Fábián László Babérkoszorú és József Attila-díjas 
költő, műfordító, néprajzkutató. 

széchenyi-nagydíj:
Dr. Dávid Katalin Széchenyi-díjas művészettörténész, 
művészeti író. 

széchenyi-díj:
Dr. Csanády László orvos-biológus, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia doktora; 
Dr. Dunai László építőmérnök, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja; 
Dr. Halmai Péter közgazdász, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja;
Dr. Karikó Katalin kutatóbiológus, biokémikus, az mRNS 
alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója, a 
mainzi BioNTech alelnöke, a Pennsylvaniai Egyetem 
egyetemi docense, Magyarország számára kivételesen 
értékes tudományos pályafutása során a gyógyszerkuta-
tás és -gyártás területén elért, világszerte kiemelt jelentő-
ségű eredményei, valamint a koronavírus-világjárvány 
leküzdéséhez az első, klinikailag is bizonyítottan hatá-
sos ellenszer kidolgozásával hozzájáruló, korszakalkotó 
munkája elismeréseként;
Dr. Kemény Lajos Ferenc Batthyány-Strattmann Lász-
ló-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagja; 
Dr. Merkely Béla kardiológus, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktora; 
Dr. Mesterházy Ákos Ferenc agrármérnök, a Magyar Tu-
dományos Akadémia rendes tagja; 
Dr. Perczel András okleveles vegyész, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia rendes tagja; 
Dr. Poór Gyula Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, 
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja; 
Dr. Prokopp Mária művészettörténész; 
Dr. Szabó György fizikus, a Magyar Tudományos Akadé-
mia doktora; 
Dr. Szakály Sándor történész, a Magyar Tudományos Aka-
démia doktora, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levél-
tár főigazgatója tudományos pályafutása során a történet-
tudomány területén végzett több évtizedes, kiemelkedő 
jelentőségű kutatói munkája, különösen Magyarország 
1919 és 1945 közötti történelmi eseményeinek, illetve a 
korszak politika- és sporttörténetének kutatásában elért 
eredményei elismeréseként;
Dr. Szovák Kornél Fraknói Vilmos-díjas klasszika-filo lógus, 
középkorkutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, 
Dr. Szöllősi János vegyész, a Magyar Tudományos Aka-
démia levelező tagja.

A Kossuth- és Széchenyi-díj kitüntetettjei

Bérczes Árpád 15,00
Czifra János 30,00 
Farkas Annelene 100,00

Gaál Mihály 10,00
Kaiser József, dr. 25,00
László Zoltán 30,00

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

a Bécsi Napló 2020/3. számában közzétett 121.332,13 euró 2021. márcus 20-ig az alábbi támogatással növekedett:

A támogatások eddig befolyt teljes összege 121.692,13 euró. 
Hálás köszönet mindazoknak, akik támogatásukkal lehetővé teszik a Bécsi Magyar Otthon fenntartását, amely  
a legkülönbözőbb rendezvények, társas összejövetelek mellett a Bécsi Magyar Iskolának is otthonul szolgál. 
 Mag. Hollós József elnök Dr. Seidler Andrea főtitkár Tánczos Zoltán pénztáros

Németh Péter okl. mérnök 30,00
Pap Sabine & Katalin 20,00
Veress Taas okl. mérnök 100,00
összesen: 360,00

Ha van igazán nagy generáció hazánk történel-
mében, akkor a 48-49-es nemzedék volt az. Nem az a 
nagy generáció, amely önmagát nevezi ki annak, ha-
nem az, amelyet az utókor tisztel meg ezzel a jelzővel. 

Mégse gondoljuk, hogy közöttük nem voltak ellen-
tétek,  politikai és személyi csatározások. 

A plebejus Petőfi ’48 áprilisában így értékeli az ép-
pen csak hivatalba lépett közlekedési minisztert: „Szé-
csenyi ollyan ember, ki a fogpiszkálókat is Angliából 
hozatja magának, élvén azon szent meggyőződésben, 
hogy a magyar ember hatökör az effélékhez” – veti 
oda a huszonévesek hetykeségével, mivel az meg sem 
nézte, hanem csak továbbküldte egy általa is támoga-
tott gépész találmányát, az egysínű vasutat.

De nem járt jobban a Batthyány-kormány együtt-
véve sem, amelyre a lánglelkű poéta májusban már 
nemhogy a hazát, de még a kutyáját sem bízná.

A nagy nemzedék tagjai sok dologban nem értet-
tek ugyan egyet. De volt egy valami, amiben nem volt 
közöttük különbség: mindegyikük izzó lelkesedéssel 
szerette hazáját és egész életét a haza felemelésének 
szentelte. Olyanok is voltak, akik nem szenvedhették 
egymást, de ha kellett összefogtak és együtt cseleked-
tek. Megfogadva Deáknak, a haza bölcsének intelmét: 
„Szeressétek jobban a hazát, mint amennyire utáljá-
tok az ellenségeiteket!”

Létrejött a legszélesebb nemzeti összefogás, a nem-
zeti egység. 

A polgári átalakulás kormányának tagjai közül egy 
herceg (Esterházy Pál Antal), kettő gróf (Batthyány 
Lajos és Széchenyi István), egy báró (Eötvös József), 
egy tábornok (Mészáros Lázár), négy pedig  közne-
mes (Deák Ferenc, Klauzál Gábor, Kossuth Lajos és 
Szemere Bertalan).

48-ban – mai kifejezéssel élve – unortodox polgá-
rosodás zajlott: a liberalizmus győzelméhez állami 
beavatkozás kellett, a polgárosodáshoz a nemesség 
önkorlátozása és példamutatása. A nemesség nem csu-
pán jogokat követelt, hanem előjogairól is lemondott.

A nők is kivették a maguk részét, nem csupán fele-
ségként vagy anyaként, de küzdőtársként is. A márciu-
si ifjak között már volt egy színésznő is, Szathmáryné 
Farkas Lujza. Mária főhadnagy, azaz Lebstück Mária 
– álnéven persze – főhadnagyságig vitte a honvédse-
regben. A szabadságharc leverése után Teleki Blanka 
grófnő, a nemzeti-függetlenségi ellenállás szervezője 
és Leövey Klára Kufsteinben raboskodnak.  Kossuth 
Zsuzsannát, aki az első katonakórházakat szervezi, 
emigrációba kényszerítik. 

A hazai zsidóság is magáénak érezte a jogegyenlő-
ség megadása miatt a magyar szabadság ügyét, több 
ezren vettek részt közülük a szabadságharcban.

Forradalom volt-e hát 1848, amelyet az uralkodó 
osztály vezetett? Igen, tartalmában polgári, eszközei-
ben alkotmányos forradalom volt. 1848  március idu-
sán minden magyar egyet akart, s ez az áprilisi törvé-
nyekben kodifikálódott.

Bárány anzeLm

Legyen béke, szabadság és egyetértés!
Mi lesz belőlünk magyarokból? – teszi fel régi barát-

ja kérdését Széchenyi a Pesti Hírlap 1848. április 8-i 
számában? „Mi lenne belőlünk egyéb – így válaszol-
tam derült lélekkel – mint dicső nemzet, mely hamva-
iból kiemelkedve, mikor egész Európa bomladozik, az 
emberiség díszére úgy fog állani most a rend, béke és 
szabadság fölött őrt, valamint hajdanta a keresztény-
ségnek volt védfala.”

1848, a népek tavasza, egy szinte egész Európát 
megrázó láncreakció volt. A nemzeti és a demokra-
tikus követelések kéz a kézben haladtak. A magyar 
arisztokrácia és politikai elit nem akart szakítást 
Béccsel, a nemzeti forradalom vívmányaiból pedig 
minden polgárt részesíteni akart,  nemzetiségre való 
tekintet nélkül.

1848 tavasza, a csodák évszaka, azonban véget ért. 
Ami az ancien regime összeomlásának tűnt, az valójá-
ban csak megingás volt. Amikor az inga visszalengett, 
és sorban buktak el a felkelések, számos országból jöt-
tek hozzánk tovább harcolni a felkelők.  Monti tábor-
nok Itáliából, Bem apó Bécsen át Lengyelországból. 
1849-ben a más nemzetekből érkező „idegenlégiósok” 
a piros-fehér-zöld zászlók alatt a világszabadságért 
küzdöttek. 

A szabadságharc 1849-ben és 1956-ban is elbukott, 
de Botos Miklóst, az orosz cárt egyetlen magyar sem 
hívta be testvéri segítségnyújtásra, magyar nem lőtt 
a magyarra, s Világos után nem kellett felejteni. Hay-
nau pedig kevesebb  embert küldött bitóra, mint Kádár 
János. 

A kivégzettek között ott találjuk a szerb Damjani-
chot, a horvát Knézichet, az örmény Kiss Ernőt, az 
osztrák Pöltenberget, a sváb Schweidelt, a hesseni 
Leiningen-Westerburgot, Peter Giron ezredest, a né-
met légió parancsnokát, a lengyel Woroniecki herceg 
honvéd ezredest.

A részben  nemzeti jogaikat követelő, részben Bécs 
által fellázított szerbek, románok, horvátok, szlová-
kok pedig végül ugyanazt kapták jutalmul a bécsi 
neoabszolutizmustól,  amit mi  büntetésként: a ger-
manizáló centralizációt.

173 év távlatából fel kell tennünk a kérdést: Elébb 
ment-e végül a forradalom és a szabadságharc által a 
haza és a haladás, megkoronázta-e az addig megtett 
utat? Vagy éppen ellenkezőleg: Egy felkészületlen 
nemzet vakmerően dupla vagy semmit játszott, vité-
zül viaskodott és vesztett?

A nemzetnek, ha ’48 őszén nem akart kapitulálni, 
fel kellett vállalnia az önvédelmi háború kényszer-
pályáját. 

1849 tavaszán a magyar honvédség megmutatta 
katonai virtusát, majd a gigászi túlerővel szemben 
azt tette, amit tennie kellett, nem pazarolta a  drága 
életet, amelyet a harcokon kívül a döghalál, a kolera 
is tizedelt. A világosi fegyverletétel nem árulás volt, 
hanem józan reálpolitika, a tragikus valóság tudo-
másulvétele.

De miért is vállalták  magyarok tízezrei  a harcot, a 
száműzetést,  a fogságot, a halált? Ha a közös nevezőt 
keressük dicső elődeinkben, akkor az a nemzeti érdek: 
az, hogy Magyarország magyar és szabad maradjon

Megérte-e a hát a véráldozat? 
A Kossuth-bankó kárpótlás nélküli bevonása és a 

neoabszolutizmusra válaszként adott passzív ellenál-
lás azt is eredményezte, hogy a magyarság nagy része 
közel húsz év hátránnyal indult a beinduló kapitaliz-
mus szabadversenyében.

De győzött-e legalább középtávon a levert szabad-
ságharc a kiegyezéssel és az azt követő látványos fej-
lődéssel, vagy nem érezvén a közelgő földrengés jeleit 
megágyazott Trianonnak, a történelmi Magyarország 
szétesésének és szétverésének? A kiegyezés után a gaz-
dasági felzárkózás emelkedőjén vagy a külpolitika 
lejtőjén haladt-e a nemzet?

Ha a részeredményeket nézzük, a GDP-növekedést, 
Budapest világvárossá fejlődését,  a közös kvóta szá-
mainak elmozdulását, a modernizáció számos jelét 
a vasútvonalaktól az iskolákig, akkor izmosodó ifjú 
voltunk. Ha  a végeredményt, akkor eltévedt utas.

Ha ilyen kiváló és bölcs államférfiakból állt a ve-
zetőrétegünk, akkor miért buktunk el mégis? – tehet-
né(n)k fel végül a kérdést. A válaszunk az, hogy sza-
badságharcunkat a túlerő győzte le, az áldozat azon-
ban nem volt hiábavaló. Nyugaton a magyar név a 
hősiesség és a bátorság szinonimája lett, mint ’56-ban. 
A ’67-es kiegyezés után az ország olyan függetlenséget 
élvezett, mint 1526 óta még sosem, s beköszöntött a 
polgári fejlődés és gazdasági gyarapodás félévszá-
zados aranykora. Ami azonban számos kérdést nem 
tudott megoldani, és a sok eredményt hozó és még 
többet ígérő virágzás tragikus véget ért.

Mégis azt kell mondanom, Trianon nem elhárítha-
tatlan, szükségszerű történelmi folyamat beteljesülé-
se volt, hanem a pillanatnyi körülmények szerencsét-
len találkozása. Lehetséges volt, de nem volt kódolva, 
nem volt elkerülhetetlen.

Mit kell tennünk, hogy most, a XXI. században is 
mindenki meglelje honját a hazában és hazatalálja-
nak azok is, akiket a megélhetés kényszere, a jobb élet 
vágya vezetett idegen országba?

A XXI. század egyik nagy mentális törésvonala a 
maguk megélhetését  bárhol elképzelni tudók és  a 
valahol  otthon lenni akarók között húzódik. 

Ez a konfliktus nem új, nem is speciálisan magyar, 
hanem regionális és globális.

’48-49 az érdekegyesítés nagy, lelkesítő, serkentő 
példája. Arra tanít, hogy vigyázó szemünket vessük 
a dolgos hétköznapokra és figyeljünk a vidékre és a 
végekre. Európába, de mindahányan! – szólított fel 
a harminc éve tragikusan korán  elment Csengey Dé-
nes. Aki a rendszerváltás hajnalán jelképesen lefog-
lalta a Magyar Televíziót, ahogyan  a márciusi ifjak a 
nyomdagépet, hogy szabad lehessen a  sajtó. Az Eu-
rópába igyekvést nem úgy gondolta, hogy mi lássuk 

el jólképzett munkaerővel Németországot és Angliát, 
hanem úgy, hogy egész Magyarország zárkózzon fel 
a Nyugathoz, s hozzuk ide haza mindenki számára 
mindazt, ami ott jó, ami szép, ami nagyszerű.

Mert ahogy a Székelyföld egyik nagy írója mond-
ta, „azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon 
legyünk benne”. Ez a valahol nem azt jelenti, hogy 
akárhol. A forradalom azért tört ki, hogy otthon, a 
hazánkban lehessünk otthon.

Egy szárnyát bontogató, emelkedő nemzet tagjaiként 
tudjuk, tudnunk kell, hogy ez az út, ez a verseny hosszú 
lesz és fáradságos, de megéri benevezni, mert utána mi is 
elmondhatjuk majd, hogy „jó mulatság, férfimunka” volt.

Megvan hozzá a jogunk, hogy a saját utunkat jár-
juk. Megvan a hitünk abban, hogy igazunk van és 
megvan hozzá az erőnk, hogy végig menjünk azon 
az úton, amely jobb, gazdagabb, öntudatát és önbizal-
mát visszanyert Magyarországhoz vezet.

Legyen béke, szabadság és egyetértés!
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

Ünnepi beszéd az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szer-
vezetek Központi Szövetsége által rendezett megemléke-
zésen Bécsben, 2021. március 15-én. (Erősen rövidített 
változat)

Mélyebben átgondolva, történelmi távlatból is 
megnézve a visegrádi együttműködést, úgy tűnik ne-
kem, mintha az ígéret földjéről értekeznénk. Hány ma-
gyar politikus, hány író, történész, a szellem mennyi 
embere sóhajtott fel a múltban: mennyire hasznos len-
ne, ha Közép-Európa polgárai, politikusai és országai 
végre felismernék igazi sorsközösségüket, s ha nem is 
egyesülve egy ország-entitásban, de legalább szorosan 
együttműködve egymással tudnának nagyobb esélye-
ket biztosítani a térség polgárainak. Ehelyett azonban a 
kompországok sajátságos helyzetébe szorultak, a szűk-
látókörű békeszerződések „elintézték”, hogy gyakori 
érdekellentétek feszítsék őket, mígnem...

    ... mígnem jött egy kezdeményezés, jó három év-
tizeddel ezelőtt, amely megcsillogtatta annak esélyét, 
hogy meg lehet ezt a szerencsétlen helyzetet haladni. 
Túl lehet lépni a versaillesi és a későbbi párizsi béke-
rendszerek által gerjesztett megosztottságokon, és az 
értelmes együttműködés felé tud fordulni a térség.

Kedvező politikai, geopolitikai pillanat, hozzá meg-
felelő történelmi és lelki klíma kellett ehhez.

Az akkori hangulat ünnepélyes volt és bizakodó. 
A szocialista blokk széthullása után mindenki abban 
reménykedett, hogy a volt kommunista vezetésű or-
szágok nagyon gyorsan integrálódni fognak a nyugati 
politikai-gazdasági-pénzügyi valóságba, s ez felemel-
kedést és jólétet hoz majd a térségnek. A három vise-
grádi ország együttműködéséről szóló aláírás amo-
lyan elitklub létrehozatalát jelentette, amely örömmel 
és büszkeséggel töltötte el eme három ország politiku-
sait, polgárait. Utána persze jött a kijózanodás ebben 
az esetben is: ha most visszatekintek erre a három 
évtizedre, hullámvasutat látok. Már 1991 második 
felében betüremkedett a képbe két olyan elem, amely 
nagyban lerontotta az első élményt.

Az egyre növekvő cseh-szlovák feszültségre uta-
lok, amely az ország felbomlásához és a szlovák-cseh 
viszony átmeneti erős megromlásához vezetett. Ma-
gyar-csehszlovák viszonylatban pedig a Bős-nagyma-
rosi vízi erőmű kierőszakolt befejezésére, amely szin-

Visegrádi vívódásaink
tén komoly feszültségeket gerjesztett. Az utóbbi vita 
idővel csendesebb lett, de a cseh-szlovák probléma 
egyre erőteljesebbé vált, s bár a négy ország hivata-
losan is deklarálta a visegrádi háromszög négyszöge-
sítését, ez nem hozhatott valós előrelépést Vladimír 
Mečiar szlovák miniszterelnök politikája miatt. A 
nemzeti köldöknézés megbosszulta magát csakúgy, 
mint az a politizálási stílus is, amelyet folytattak. 

Hogy miért történt ez így?  Amiért Csehszlovákia is 
szétvált. Az 1992 és 98 között hatalmon levő mečiari 
elit amolyan vidékies, primitív világlátástól hajtva 
csak a saját csoportérdekeit látta. Nem akarta, hogy 
a csehek vagy a külföld belebeszéljenek a politikacsi-
nálási módszereikbe, s ez stratégiai hiba volt, hiszen a 
modern emberi együttélés a kooperáción alapul. Dur-
va módszereket alkalmaztak, amely odáig fajult, hogy 
a regnáló szlovák köztársasági elnök fiát egy állami 
szerv, a titkosszolgálat rabolta el és vitte törvényel-
lenesen külföldre. Gátlások nélkül szétlopkodták az 
állami vagyont, saját milliomosgárdát hozva létre na-
gyon megkérdőjelezhető módszerekkel – akik persze 
elherdálták a vagyonokat, majd az első alkalommal 
hátat fordítottak Mečiarnak. Nem utolsósorban csú-
nya magyarellenes politikát is folytattak. 1997-re a 
V4-ek egyik tagja vállalhatatlanná vált – többek kö-
zött szervilis orosz politikája miatt is. Így a NATO-ba 
csak három országot hívtak meg, Lengyelországot, 
Csehországot és Magyarországot, Szlovákiát az ame-
rikai külügyminiszter „fekete lyuknak” aposztrofálta 
Európa közepén. Teljesen leálltak az európai uniós 
csatlakozási tárgyalások is, az ország elszigetelődött. 
Ám jött a fordulat 1998-ban, amelyben a szlovákiai 
magyar választók is komoly szerepet játszottak. Kor-
mányba került az MKP, kormánytag lettem magam is, 
s ilyen pozícióban sokat lehetett tenni a V4-ek együtt-
működéséért is. Látványos eredmények következtek, 
a Mária Valéria-híd felújítása Párkány és Esztergom 

között, számos új határátkelő létrehozása. Javultak 
a gazdasági és a politikai kapcsolatok Magyarország 
és Szlovákia között, s így újabb energiákat kapott a 
visegrádi együttműködés is.

Nemsokára óriási történelmi lehetőség nyílt: Eu-
rópa újraegyesítése. Én akkor kormánytagként fe-
lelős voltam Szlovákia EU-tagságáért. Hogy milyen 
volt akkor a hangulat a visegrádi országok között? Az 
az igazság, hogy mindenkinek saját magának kellett 
megteremtenie országában azt a politikai-jogi-gaz-
dasági-pénzügyi realitást, amellyel bekapcsolódha-
tott az EU életébe. Ez végül mindenkinek sikerült, 
persze nem azonos szinten. Amíg az EU kívülről az 
ígéret földjének tűnt, ahol csupa jó dolog vár minket, 
belülről szembesülnünk kellett napi problémáival is. 
Ez azt eredményezte, hogy rájöttünk, szükség van 
partnerekre, 4 szavazat mindig több, mint az izolált 
1–1. Így új erőre kapott tehát a visegrádi együttmű-
ködés, s az EU-n belül ugyancsak viszonylag hatékony 
lobbicsoporttá vált. Persze vannak olyan kérdések is, 
amelyekben eltérnek a nézetek a csoporton belül. Az 
Orosz Föderációhoz való viszony kérdésében példá-
ul eltérő nézetet vall a lengyel és a magyar politika, 
de szintén eltérőek a hangsúlyok néhány politikai és 
pénzügyi kérdést illetően. S mivel ismerem a cseh és 
a szlovák politikusok nézeteit, el kell mondanom, az 
az igyekezet, amelyet Budapesten néha sejtetnek, 
hogy ez egy politikai blokk is lehet, ellensúlyozandó 
az EU-központ igyekezeteit, soha nem lesz működőké-
pes. A csehek és a szlovákok esetében mindig erősebb 
lesz a fogadókészség a német elvárások iránt, mint 
bármiféle visegrádi elképzelések iránt. 

Budapesti barátaimnak tudatosítaniuk kellene a 
fékező erők nagyságát is, nem szabadna túlértékelni 
a visegrádi együttműködésben rejlő lehetőségeket. 
Persze, értem a néha túlzó magyar hozzáállás moz-
gatórugóit is, hiszen a Trianon óta eltelt száz évben 

néhány évtizedre inkább a magyarellenes, kisantanti 
együttműködés a jellemző. Azt is érzem, hogy mivel 
geopolitikailag Magyarország terül el a legközelebb 
a balkáni régióhoz, egyfajta óvatosság is helyénvaló. 
Nem szabad elfeledkeznünk Churchill intéséről, aki 
azt mondta, hogy a Balkán mindig több problémát 
tud létrehozni, mint amit meg tudunk oldani. Nos, az 
természetes, hogy meg kell próbálni kiaknázni mind-
azokat a lehetőségeket, amelyeket a balkáni közelség 
kínál, ám fontos az európai, közép-európai köldök-
zsinór is, amely Magyarországot a mag-Európához 
köti. Ebből a szempontból is fontos szerepet tölt be 
a visegrádi együttműködés.

A belső, szellemi tartalomra utalva sokan, sok-
szor megkérdezik: valóban létezik-e egyfajta közös 
közép-európai identitás? A magam harminc évnyi 
politikai tapasztalatával azt mondhatom, hogy az 
inkább szellemiség, politikai-kulturális-történelmi 
háttér, mint napi politikai pillér. A napi politika gyak-
ran inkább fékező erővel hat, ez lemérhető az elmúlt 
évek politikai reakcióin is. De a hasonló világlátás sok 
kérdésben kétségkívül létezik. Lengyelországban eme 
entitáshoz sorolhatóak a déli régiók, azok, amelyek a 
Monarchia részei voltak. Magyarország, Csehország és 
Szlovákia is kétségkívül része ennek a mentális-szelle-
mi térségnek, de én ide látom Ausztriát és Bajororszá-
got is. Ne feledjük, hogy a bajorok véleménye több kér-
désben sokkal közelebb áll a miénkhez, mint például 
más, északibb német régióké. Ebben persze szerepet 
játszik az évszázados katolikus-protestáns szemben-
állás csakúgy, mint egyéb történelmi tapasztalatok. S 
kétségkívül eme entitás részének érzem Szlovéniát és 
Horvátországot is, a katolicizmusuk, mint kulturális 
háttér miatt is, s amiatt ugyancsak, hogy a Monarchia 
részei voltak. 

Nos, a közép-európaisággal kapcsolatos gondolko-
dás az elmúlt harminc év alatt eljutott olyan pontra, 
ahonnan a közös jövőt tovább lehetne gondolni. Ez 
viszont már az elkövetkezendő generációk feladata. 

Csáky Pál, Pozsony

Az Ibiza-botrány a türkiz-kék kormánykoalíció 
bukását idézte elő 2019 májusában. Ez esetben nem 
az ellenzék, hanem éppenséggel a kék pártvezér és 
alkancellár tett bizonyságot arról, hogy alkalmatlan 
a kormányzásra. A már előtte is nagyreménységű 
Sebastian Kurz élt az új választások lehetőségével, 
hogy aztán tovább növelje népszerűségét, ha nem is 
sikerült neki szert tennie az abszolút többségre. Új 
szövetségest kellett keresni, s a szavazatarányok mér-
legelésekor a Zöldek pártjára esett választása. Feszült 
figyelem kísérte a két párt közötti tárgyalásokat, már 
csak azért is, mert ilyen színekben még nem alakult 
köztársasági szinten kormány. Megkönnyebbüléssel 
járt, hogy a két, egymáshoz bizony mérföldes távolság-
ban lévő párt aránylag gyorsan egyezségre lépett. Úgy 
is lehetne fogalmazni, az új seprű jól seper, mindehhez 
a választók részéről megtámasztva kellő bizalommal, 
lépett 2020. január 7-én hivatalba az új kormány.

Minden biztatóan alakult, csakhogy közbejött a 
koronavírus. Biztosan úgy hatott volna, mint az éven-
te megismétlődő náthajárvány, de minden másként 
alakult, ami ugyancsak próbára tette a kormány te-
herbíró képességét. Észszerűtlen lett volna tehetet-
lenséggel vádolni, ugyanakkor világviszonylatban 
mindenütt a tanácstalanság uralta a közhangulatot. 
A legnagyobb gondot a megfelelő oltóanyag hiánya 
okozta. Nos, ekkor a kísérleti laboratóriumok, majd 
pedig a gyógyszeripar vette át a vezetőszerepet. El-
tekintve a késlekedéstől a politikára végső fokon az 
időközben piacra került oltóanyagok beszerzése és 
elosztása, ill. az oltások megszervezése hárult.

És ebben a nagy kihívást jelentő helyzetben tudó-
dott ki, milyen hiányosságok fékezik az oltások le-
bonyolításának gyorsaságát. Kurz kancellár ekkor 
jól bevált higgadtságát elveszítve szemrehányással 
illette nem csupán az Európai Unió illetékes szerveit, 
hanem egyenesen és közvetlenül a koalíciós partnere 
által vezetett egészségügyi minisztériumot is. A rög-
tönzött sajtókonferenciának több mint szépséghibája 
volt, hogy Rudolf Anschober, az illetékes zöld minisz-
ter éppen betegállományban volt. Ő meg – visszatér-
ve hivatalába – fontosnak tartva a védekezést, nem 
akart kancellárjának adósa maradni.

Mi váltotta ki ezt az újságírók jelenlétében, kame-
rák előtt lezajlott fellobbanást?

Egyszerűen az a már hetek óta hangoztatott kér-
dés, hogy Ausztriának nem jutott kellő mennyiségű 
oltóanyag. A lakosság türelme pedig fogytán van. Vá-
laszt kellett keresni, hogy aztán megtudhassa min-
denki, hol történtek hibák és kik felelősek értük. És 
ekkor történt Kurz kancellár kormányzásában az 
az eset, talán nem mérve fel kijelentésének súlyát, 

hogy bevallotta, egyszerűen nincs tudomása arról, 
ki írta alá az EU és Ausztria között a szerződést, és ki 
a felelős a megrendelés és a ténylegesen leszállított 
mennyiség között előállt hiányért. Kurz kancellár 
ezt követően újabb magyarázkodásba bocsátkozott, 
kilátásba helyezve, hogy tárgyalásai során rendezi a 
dolgot Brüsszellel, és felszólítására az egészségügyi 
miniszter más személyt bízott meg az oltóanyagok 
szállításának koordinálásával. 

A tavaly november 2-i terrormerénylet után – ami-
koris kitudódott, hogy ennek megtörténte szintén 
„koordinációs” egyeztetések hiányára volt kivetíthe-
tő – nyílt vita folyt a mulasztásokról, ami a koalíció 
pártjai közötti ellentétekkel állt összefüggésben. Mint 
most, akkor is a hivatali titoktartást hozták fel taka-
róul, pedig inkább a kölcsönös bizalmatlanság nem 
kis szerepet játszott abban, hogy nem továbbította a 
Szlovákiából érkezett figyelmeztetést az egyik hivatal 
a másiknak. Annak ellenére, hogy máig sem derült 
fény a turpisság elkövetőire, az ellenzék azon lege-
lészhetett, hogy a nagy nyilvánosság előtt folytak le a 
viták. Ez a fajta kommunikáció természetesen felfedte a 
kormány gyenge pontjait, s ennek következtében csök-
kenni kezdett a kormány, nem utolsósorban a kancellár 
népszerűsége. Ilyenkor szinte törvényszerű az amúgy 
tétlenségben veszteglő ellenzéki pártok részéről a hi-
bák további felfedése, jelesen Gernot Blümel pénzügy-
miniszter feljelentése, akit korrupcióval vádoltak meg. 

A fejlemények következtében a magához térő Szo-
ciáldemokrata Párt máris megtalálni véli a kilábalást, 
ridegnek, személytelennek minősítve a kormányt, 
élén Kurz kancellárral. Meghirdették hát, vissza kell 
térni a szocialista értékekhez, amiknek az ember áll 
középpontjában. A megmutatkozó elégedetlenség 
hatásfokát mutatja, hogy a kékeket következetesen 
elutasító Szociáldemokrata Párt éppenséggel az FPÖ-
vel kezd paktálni, mert így vélhetően kikezdhetik a 
kormányt. Ebben a versengésben egyre inkább ki-
tetszik azon szándék, hogy a hatalom megszerzése 
érdekében tetemrehívásra emlékeztető módszerek-
kel lehet a vádlottak padjával fenyegetőzni, mit sem 
törődve azzal, mennyire megalapozottak a felhozott 
vádak, gyanúsítgatások, sőt, rágalmazások. Koránt-
sem új jelenséggel állunk szemben, és lélektanilag ért-
hető is, mégsem fogadható el az a politika, amelyik a 
járvány okozta válság csökkentése, leépítése, a hibák 
bevallása és kiküszöbölése helyett a társadalmi bizal-
matlanság és türelmetlenség növekedéséhez vezet. 

A vázoltak eddig nem léptek ki a demokrácia med-
réből, mégis fontos odafigyelni rájuk, hiszen minél 
tovább tart a járvány, annál veszélyesebb méreteket 
ölthet a társadalmi türelmetlenség, ez pedig felborít-
hatja a politikai egyensúlyt.   -deák-

Társadalompolitikai rezdülések Ausztriában

Szerelmesek

25. éve
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: Fetes Kata

Ezzel a címmel készített dokumentumfil-
met a francia televízió Dr. Karikó Katalinnal, 
a University of Pennsylvania biokémikus 
egyetemi docensével, a BioNTech alelnöké-
vel, abból az alkalomból, hogy az ő kutató-
munkája tette lehetővé az Európában és az 
Amerikai Egyesült Államokban elsőként jó-
váhagyott vakcinák létrehozását. 

A nagyjából húsz éve folyamatosan fejlesz-
tett technológia segítségével kevesebb mint 
egy év alatt hatékony vakcinákat lehetett ki-
fejleszteni egy új vírusra, és mivel egyszerű-
en szerkeszthető, a mutációkkal is könnyebb 
lehet vele felvenni a harcot. A jövőben ráadá-
sul a malária, a HIV és akár még különböző 
ráktípusok ellen is bevethetik.

Az MIT Technology Review a 2021 tíz leg-
fontosabb, áttörő technológiája között első-
ként sorolja fel Hírvivő RNS (mRNS) vakci-
nák létrehozását, melyek mögött a szintetikus 
mRNS alapú oltóanyagok technológiájának 
szabadalmaztatója Karikó Katalin áll.

Karikó Katalin a Nagy-Kunságban, Kádár 
Magyarországán nőtt fel. 

Életének nagy részét laboratóriumokban, 
Magyarországon és az  USA-ban a legnagyobb 
névtelenségben töltötte.

Tavaly december végétől, amikor elkezdő-
dött a két híres Covid-19 pandémia elleni ol-
tás, a világ médiája szárnyára kapta a magyar 
kutató nevét. A Discovery Channel másfél órás 
műsorában szerepelt, a CNN, a Guardian, a 
Die Zeit mind az ő interjújával jöttek elő.

A ma Pennsylvaniában élő Karikó Kata-
lin Kisújszálláson nevelkedett 18 éves koráig, 
minden interjújában megemlíti, hogy a falu-
jában és később a szegedi egyetemen  lelkes, 
jó tanárai voltak. 

Az egyetem elvégzése után a tudományág 
magyarországi fellegvárában, a Szegedi Bio-
lógiai Központban dolgozott, harmincéves, 
amikor megszűnt a kutatócsoportja, elkez-
dődik ugyanis az időszak, amikor a lehető-
ségek, a felszerelés és a pénz hiánya miatt a  
felkészült magyar kutatók nyugat-európai és 
amerikai kutatóintézetekben találnak kutatá-
saikhoz lehetőséget.

Akkoriban a biológiában divatos volt a DNS 
kutatás, de Karikó Katalin már a kezdetektől 
az RNS kutatásokban bízott és ezt a rögeszmé-
jét nem adta fel. Több helyen előszőr Európá-
ban, majd az USA-ban végez kutatásokat , de 
végül is a Philadelphia-i University of Pennsyl-
vania alkalmazásában kutatott 24 évig, itt si-
került 2005-ben kollégájával Drew Weissman 
orvoskutatóval a szintetikus mRNS alapú ol-
tóanyagok technológiájának a szabadalmaz-
tatása.  59 éves volt, amikor újabb döntés előtt 
állt, mert az egyetem megszüntette az állását, 
így elhatározta, hogy ingázik Németország 
és az USA között; a BioNTech egyik alapító-
ja lett, mára pedig alelnöke. Ebben a cégben 
dolgozhatták ki kevesebb mint egy év alatt a 
Covid-19 pandémia elleni vakcinát, s mivel 
egyszerűen szerkeszthető, a mutációkkal is 
könnyebben lehet vele felvenni a harcot, s ez 
a technológia a jövőben ráadásul a malária, a 

A NŐ, AKI MEGMENTHETI A VILÁGOT
KariKó Katalin

HIV és akár még különböző ráktípusok ellen 
is bevethető.

A két Covid-19 elleni védőoltás eredetében a 
(hírvivő) messenger RNS alapján Karikó Kata-
lin magyar tudós áll, akit egyesek az emberi-
ség megmentőjeként és leendő Nobel-díjasként 
látnak, többek között Richard Dawkins evo-
lúcióbiológus szerint úttörőnek számít Karikó 
Katalin ötlete, megnyitotta a kaput a biomedi-
cina forradalmának.

A Nemzetközi Nőnap alkalmából az Euró-
pai Parlamentben  Katalinnal  készített inter-
jú is bejárta a világsajtót. A magyar biológus 
fontosnak tartja, hogy a férfiak és a nők együtt 
dolgozzanak a tudományban, hiszen a nők 
gyakran más szemszögből látnak egyes dol-
gokat, ez pedig előrébb lendítheti a kutatások 
eredményeit.

A BioNtechnél (Mainz) a női és a férfi kuta-
tók száma közel megegyezik, sőt a női vezetők 
aránya magasabb.

A hirtelen jött és nem kívánt népszerűsé-
get arra használja, hogy inspiráljon másokat 
a kitartásra, vagy gyerekeket arra, hogy kuta-
tói pályáról álmodjanak. Nagyon fontos len-
ne szerinte, hogy a tanárok, a kutatók és az 
egészségügyben dolgozók nagyobb társadal-
mi és anyagi megbecsülésben részesüljenek. 
„Sokkal több pénzt kell fordítani az oktatásra, 
az alap és alkalmazott kutatásokra, mert ezek 
a befektetések sokszorosan megtérülnek” – vé-
lekedett Karikó Katalin.

Ugyan magyar film még nem készült róla, 
de Szeged városa diszpolgárrá választotta és 
az egyeteme pedig diszdoktorrá avatta, a már-
cius 15-i nemzeti ünnep alkalmából a magyar 
államfő Széchenyi-díjat adományozott a ku-
tatóbiológusnak. A szegedi Dugonics András 
társaság Katalinnal folytatott ismeretterjesz-
tő  beszélgetése a Youtube  csatornán látható.

Az Amerikai Magyar Akadémikusok Társa-
sága tiszteletbeli tagjává választotta. 

Az orvosi alapkutatásokban élért sikeres 
tevékenységükért amerikai nagy elismerést, a  
Lewis S. Rosenstiel-díjat adták át neki és mun-
katársának Drew Weissmannak. A  laudációt 
többek között Anthony Fauci, az amerikai el-
nök  legfőbb egészségügyi tanácsadója mondta.  

A magyar biológus-kutató még sok mindent 
szeretne csinálni; a BioNTechnél kutatótársa-
ival most egy rákellenes vakcinán dolgozik, 
és kutatják a tolerancia kialakításának lehe-
tőségét messenger RNA-val, az autoimmun 
betegségek gyógyítására. A fertőzések elleni 
védőoltások kidolgozására szintén folytatnak 
kísérleteket. Ha influenzajárvány tör ki, az 
mRNS-vakcina sokkal gyorsabban elkészül-
het, mint a hagyományos, tojásban tenyész-
tett változat.

Mára  több százmillió, s egy év múlva több 
milliárd lesz azoknak az embereknek a  szá-
ma, akiket Karikó szabadalma alapján  mRNS 
vakcinával oltottak be. Az USA-ban pl. napon-
ta négy és félmillióan kapják meg a védőoltást. 
Ennél nagyobb elismerés egy kutató számára 
aligha lehet.

Bika JuLianna (USA)

Attila egy átmulatott éjszaka után kijött a sát-
rából, szétnézett és ezt mondta: „Hun vagyok?”

*
Magyar tudósok megállapították, hogy napi 

fél deci pálinka nemcsak egészséges, de kevés is.
*

Mérlegre álltam és rájöttem: Akinek aranyból 
van a szíve, drótkötélből az idegei, acélból a jel-
leme, az nem lehet könnyű.

*
A fény gyorsabban terjed, mint a hang. Ezért 

van az, hogy ránézésre valaki értelmesnek tűnik, 
egészen addig, amíg meg nem szólal.

*
A nők nem öregszenek. A férfiak látása romlik.

*
Ne szomorkodj. Tudod, mikor egy ajtó becsu-

kódik, kinyílik egy másik.
– Tudom, nekem is volt Daciám.

*
Anyu azt mondta: Nem az a bátor, aki sose fél, 

hanem aki hashajtóra altatót vesz be.
*

Mondja Uram, mennyi az évi fizetése? 
– Azt sem tudom, ki az az Évi.

Vicces szösszenetek
Beküldte: Lévai Ágoston

Mit hoztál a gyereknek?
– Amit kértél, pálinkát...
– Pelenkát, te szerencsétlen.

*
Mit csinálsz holnap?
- Megyek, szemüveget veszek.
- És azután?
- Aztán meglátom.

*
Ha egy nő eldönti: bosszút áll, még az ördög is 

leül és leckét vesz.
*

Az egyedülálló férfi hétfogásos vacsorája: egy 
zsíroskenyér és hat doboz sör.

*
Hűséges nő az, aki eldöntötte, hogy egész éle-

tében csak egy pasit fog idegesíteni.
*

Tégla nélkül építettek házat, de pálinka nélkül 
sose.

Az eutanázia témája sok embert, társadalmat, 
jogállamot, vallást, szociológiai kutatást és orvosi 
gondolkodást évszázadok óta foglalkoztat. Befolyá-
solhatja az orvosok mindennapos lelkiismeretes 
gyógyító tevékenységét, a halállal való szembené-
zését. Viták folytak, folynak napjainkban is, hogyan 
ítéljük meg az eutanáziát, helyes-e az alkalmazása, 
vagy tiltott, ez teszi aktuálissá a kérdést. Vélemé-
nyem szerint a jogkövető magatartás a kötelező.  

Az orvosok a hippokratészi esküvel a gyógyítás-
ra, a halál megelőzésére, a betegek minden eszköz-
zel való segítésére kötelezték magukat. Adódik a 
kérdés, a minden eszközzel való segítség, a minden-
áron életben tartott reménytelen, szenvedő betegek 
esetében, mikor járunk el a hippokratészi eskű szel-
lemében, lelkiismeretünk szerint  és mikor a betűk 
értelmezésében. Dilemma.

Az eutanázia a görög ευθανασία –‚ ευ jó, szép, 
kellemes és θανατος halál szavakból áll össze.

„Az eutanázia mai jelentése: a gyógyíthatatlan 
beteg halálának – a beteg kívánságára vagy bele-
egyezésével történő – aktív vagy passzív meggyor-
sítása, illetve a páciens részéről szükségtelennek 
tartott orvosi beavatkozásról való tudatos lemon-
dás.” A Wikipédia definíciója, aminél jelenleg nem 
tudok jobbat.

Az eutanázia hívei abból a tényből indulnak ki, 
hogy amikor az élet hasznossága csökken, vagy 
egyenesen a végéhez közeledik, másfajta segítségre 
van szükség. Így szerintük a gyógyíthatatlan és fáj-
dalmas betegség, vagy a végstádiumba jutott beteg 
esetében az élet fenntartása már nem áll érdekében 
sem a betegnek, sem a családjának, hozzátartozói-
nak, sem a társadalomnak. 

Ebből adódik az a következtetés, hogy az ember-
nek nemcsak az életéhez van joga, hanem a halá-
lához is. 

Az emberhez méltó halálhoz való jogról beszél-
hetünk. 

A szenvedéstől való menekülést, megszabadulást 
humanista elvekkel magyarázzák, ám e vonatko-
zásban szembe kerülnek a vallásokkal – melyek a 
szenvedést az élet természetes részének fogják fel, 
sőt bizonyos lelki megtisztulást rendelnek hozzá.

A legtöbb állam jogrendszerében az eutanáziát 
vagy öngyilkosságnak, vagy gyilkosságnak tekin-
tik, ha mások követik el.

Az a vélemény, amely szerint az eutanázia erkölcsi 
szempontból megengedhető, egészen Szókratészig, 
Platónig és a sztoikus filozófusokig vezethető vissza. 

A hagyományos keresztény és a legtöbb vallás 
elutasítja. 

Az eutanázia legalizálására vonatkozó szerve-
zett mozgalom Angliában 1935-ben indult, ami-
kor C. Killick Millard megalapította a Voluntary 
Euthanasia Legalisation Society nevű szervezetet 
– az eutanázia törvényesítéséért küzdő önkéntesek 
társaságát. A társaság törvénytervezetét a Lordok 

BESzéljüNk NyíltAN Az EUtANÁzIÁRÓl!
Háza 1936-ban és 1950-ben elutasította. Az Egye-
sült Államokban az Euthanasia Society of America 
szervezetét 1938-ban alapították.

Magyarországon az 1997. évi CLIV. törvény szabá-
lyozza a passzív eutanázia engedélyezését, eseteit, 
feltételeit:

A cselekvőképes beteget megilleti az ellátás 
visszautasításának joga, kivéve, ha annak el-
maradása mások életét vagy testi épségét veszé-
lyeztetné.

• Főszabály szerint 18. életévét betöltött személy 
élhet e jogával, kivéve, betegsége veszélyeztetné 
mások életét, például járványügyi szempontból 
kórházi ápolás kötelező egyes betegségeknél (pl.
veszettség).

A beteg minden olyan ellátást, amelynek elma-
radása esetén egészségi állapotában várhatóan 
súlyos vagy maradandó károsodás következne 
be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén 
két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza. Ez 
utóbbi esetben a visszautasítást az egészségügyi 
dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a tanúk 
aláírásukkal hitelesítenek.

• Például visszautasíthatja a gyógyszeres, kemote-
rápiás, onkológiai kezeléseket, feltétel a közokiratba, 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás.

A betegség természetes lefolyását lehetővé téve 
az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visz-
szautasítására csak abban az esetben van lehető-
ség, ha a beteg olyan súlyos betegségben szenved, 
amely az orvostudomány mindenkori állása sze-
rint rövid időn belül – megfelelő egészségügyi el-
látás mellett is – halálhoz vezet és gyógyíthatatlan.

• Életmentő beavatkozás például műtét, azon-
nali gyógyszeres kezelés, életfenntartó beavatko-
zás például az újraélesztés. A súlyos betegségnél 
feltétel, hogy rövid időn belül halálhoz vezessen.

Az életmentő, életfenntartó beavatkozás visz-
szautasítása csak akkor érvényes, ha egy három-
tagú orvosi bizottság a beteget megvizsgálja és 
egybehangzóan, írásban nyilatkozik arról, hogy a 
beteg döntését annak következményei tudatában 
hozta meg, illetve, hogy a súlyos, halálhoz vezető 
betegség fennáll, továbbá a beteg az orvosi bizott-
ság nyilatkozatát követő 3. napon – két tanú előtt 
– ismételten kinyilvánítja a visszautasításra irá-
nyuló szándékát. Amennyiben a beteg nem járul 
hozzá az orvosi bizottság vizsgálatához, a kezelés 
visszautasítására vonatkozó nyilatkozata nem 
vehető figyelembe.

• E szakasz már az eljárást rendezi, csak testü-
let dönthet a kérdésben, az ismételt kijelentés és a 
tanúk is érvényességi feltételei a nyilatkozatnak.

A bizottság tagjai a beteg kezelőorvosa, egy – a 
beteg gyógykezelésében részt nem vevő –, a beteg-
ség jellegének megfelelő szakorvos, valamint egy 
pszichiáter szakorvos.

• E szakasz az orvosi testület függetlenségét 
(gyógykezelésben részt nem vevő orvos), szakér-
telmét (szakorvos, kezelőorvos, pszichiáter szak-
orvos) biztosítja.

A beteg nem utasíthatja vissza az életfenntar-
tó vagy életmentő beavatkozást, ha várandós és 
előre láthatóan képes a gyermek kihordására.

Terhességnél, várandósságnál a gyermek élethez 
való joga előnyt élvez a beteg – anya – halálhoz való 
jogánál, így a törvény elutasítja a várandós anya 
ilyen irányú kérelmét.

Az ellátás visszautasításának esetén meg kell 
kísérelni a beteg döntése hátterében lévő okok 
– személyes beszélgetés alapján történő – feltá-
rását és a döntés megváltoztatását. Ennek során 
ismételten tájékoztatni kell a beavatkozás elma-
radásának következményeiről.

• A törvény szerint a betegnek meg kell adni 
minden tájékoztatást egészségügyi helyzetéről, 
személyes beszélgetésre, okok megismerésére van 
szükség. A törvény vitathatóan a döntés megváltoz-
tatását is célul tűzi ki, mely döntéssel való vitatko-
zás nyilvánvalóan nem az orvos feladata.

A beteg a visszautasításra vonatkozó nyilatko-
zatát bármikor, alaki kötöttség nélkül visszavon-
hatja. Akár szóban is vissza lehet vonni az írásban 
tett nyilatkozatot.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvő-
képes betegnél, ha az ellátás elmaradása súlyos 
vagy maradandó károsodás bekövetkezésével 
fenyeget; nem utasítható vissza.

• Tehát például kiskorú gyermeknél a szülők 
nem utasíthatják vissza a kemoterápiás kezelést, 
ha a rák még nem előrehaladott stádiumú.

A cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvő-
képes beteg esetén az életfenntartó vagy életmen-
tő beavatkozás visszautasítására csak abban az 
esetben van lehetőség, ha a beteg olyan súlyos 
betegségben szenved, amely az orvostudomány 
mindenkori állása szerint rövid időn belül – meg-
felelő egészségügyi ellátás mellett is – halálhoz 
vezet és gyógyíthatatlan és az egészségügyi szol-
gáltató keresetet indít a beleegyezés bíróság álta-
li pótlása iránt. A kezelőorvos a bíróság jogerős 
határozatának meghozataláig köteles a beteg 
egészségi állapota által indokolt ellátások meg-
tételére. Közvetlen életveszély esetén a szükséges 
beavatkozások elvégzéséhez bírósági nyilatkozat-
pótlásra nincs szükség.

• Tehát életmentő beavatkozás elmaradása – 
például gépről való lekapcsolás – esetén bírósági 
nyilatkozatra van szükség az ellátás visszautasítá-
sához, ha a beteg 18 éven aluli.

A beteget az ellátás visszautasítása során nem 
szabad semmilyen eszközzel döntésének meg-
változtatására kényszeríteni. A beteg az élet-
mentő, életfenntartó beavatkozás visszautasítá-
sa esetén is jogosult szenvedéseinek enyhítésére, 

fájdalmainak csökkentésére irányuló ellátásra.
• A garanciális szabály szerint a beteg teljes belá-

tási képességével hozta meg döntését az ellátás visz-
szautasításáról, így nem lehet utólagosan kényszerí-
teni döntésének megváltoztatására, nem alkalmaz-
hatnak vele szemben különleges, egyedi ápolást, 
nem különíthetik el, nem változtathatnak az addigi 
ellátásán, vizsgálatán. A fájdalmak csökkentésére 
minden beteg jogosult, így az ellátást visszautasító 
beteg is, akinek szenvedéseit kötelesek az orvosok, 
orvosi személyzet enyhíteni.

 A törvény a hippokratészi esküvel megerősítve, 
büntetőjogilag is kötelezi az orvosokat a betartásá-
ra. A Magyar és az Osztrák Orvosi Kamara álláspont-
ja szerint aki orvos, az az életre esküdött fel, azaz az 
életért küzd. Mivel tehát az orvosok az életre esküd-
tek, így azt szeretnék, hogy az eutanázia esetleges 
engedélyezése esetén se az orvosokat kötelezzék a 
kegyes halál végrehajtására. Az, hogy az élet kioltása 
legyen a célja az orvosnak, ez nem egyeztethető össze 
a hivatásával és a szakmával.

Úgy, mint a művi abortuszok esetében, amikor 
az orvost nem lehet kötelezni a műtét elvégzésére, 
csak az anya életének veszélye esetében.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1980-ban 
kimondta, hogy „a modern palliatív kezelés megje-
lenésével szükségtelenné vált az önkéntes eutaná-
zia törvényesítése.”

Forrás; 1997-es egészségügyi törvény és a Wikipédia

Prof. Dr. Birtalan iván

 
 

Az Osztrák Alkotmánybíróság 2020. decem-
ber 11-i döntése alapján az öngyilkossághoz 
nyújtott segítség a jövőben nem büntethető.

A jelenlegi osztrák törvény bünteti az ön-
gyilkossághoz nyújtott segítséget, ami aktív 
eutanáziának számít, vagyis tiltja a kegyes 
halálnál az orvosi beavatkozást. A törvény 
értelmében az ilyen segítségnyújtás ma még 
öt évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható.

Ezen büntetés megszüntetése, a törvény 
megváltoztatása céljából nyújtott be az Al-
kotmánybírósághoz keresetet négy személy: 
egy 56 éves, sclerosis multiplex betegségben 
szenvedő férfi, aki külső segítség nélkül nem 
tudja eldobni életét; egy 75 éves egészséges 
férfi, aki esetleges gyógyíthatatlan betegség 
esetén igényelné a külső segítséget; egy 80 
éves, Parkinson-kórban szenvedő férfi és egy 
66 éves orvos, aki ilyen esetekben segítséget 
akar nyújtani, de tart attól, hogy ez a cseleke-
dete büntetéssel járó jogi következményeket 
von maga után. Ezen keresetek birtokában 
hívta az Alkotmánybíróság 2020. szeptember 
24-re tárgyalásra az eutanáziát támogató és 
azt ellenző feleket. 

A törvény megszüntetését pártolók azzal 
érveltek, hogy nem helyes valakit, konkrétan 
az orvost vagy a hozzátartozót azért büntetni, 
mert segítséget nyújtott az öngyilkosságnál 
olyan személynek, aki súlyos betegsége, elvi-
selhetetlen fájdalmai miatt nem akar tovább 
élni. Hivatkoztak olyan országokra, ahol ez 
megengedett, mint például Hollandia, ahol 
egy 2002-ben hozott törvénnyel elsőként en-
gedélyezték a kegyes halál alkalmazását. Ha-
sonlóképpen legalizálta az eutanáziát Belgi-

um is. Említeni érdemes még Svájcot, ahol 
a jogi szabályozás átmenet a passzív és az 
aktív eutanázia között: az orvos közvetlenül 
nem idézheti elő a menthetetlen beteg halá-
lát, de kezébe adhat halálos dózisú gyógy-
szert, amelyet a páciens, ha véget akar vetni 
fájdalmainak, bevehet saját döntése alapján. 
Svédországban is segítheti az orvos a szen-
vedő menthetetlen beteget az öngyilkosság 
elkövetésében.

A liberalizáció ellenzői, köztük az Osztrák 
Palliatív Társaság tagjai, hangsúlyozták, hogy 
a mindennapi tapasztalataik szerint a velük 
kapcsolatba került személyek, akik korábban 
el akarták dobni maguktól az életüket, a be-
szélgetések nyomán életkedvük visszanyerésé-
vel távoztak tőlük – ezért a törvény megszün-
tetése, illetve megváltoztatása ellen vannak.

Mindezek után az Alkotmánybíróság 2020. 
december 11-én kimondta a határozatot: 
Ausztriában az öngyilkossághoz nyújtott se-
gítség megengedhető, tehát az ebben közremű-
ködő személyeket, orvosokat vagy hozzátarto-
zókat büntetni nem lehet. A segítségnyújtás 
tiltása és büntetése ugyanis – érvelésük szerint 
– ellenkezik az ember önmeghatározásának 
alapjogával, márpedig az élet alakításához 
való jog, a bíróság szerint, vonatkozik a mél-
tó halálra is.

Az új szabályozás 2022. január 1-jével lép 
életbe, de addig az Osztrák Parlamentnek elő 
kell készítenie és meg kell fogalmaznia az új 
törvényt.

A bíróság döntését annak pártolói – élükön 
az Ausztriai Társaság az Emberséges Élet Vé-
géért – történelmi áttörésnek nevezték, mivel 

ezzel Ausztria felzárkózott nemzetközi szinten 
azon országok mellé, ahol ez már gyakorlat-
ban van. Ezzel szemben az Osztrák Katoli-
kus Püspöki Konferencia elnöke, a salzburgi 
Franz Lackner érsek a katolikus egyház nevé-
ben megütközéssel vette tudomásul ezt a dön-
tést és gátszakadásról, kultúrtörésről beszélt. 
Amint fogalmazott: az embernek embertársa 
kezében és nem általa kell meghalnia. Auszt-
riában, mint mondta, mostanáig mindenki 
abból indulhatott ki, hogy joga van feltéte-
lek nélkül életét tiszteletben tartani egészen 
a természetes halálig. Ezt a lényeges alapot 
vonta meg a bíróság most az emberektől. Eb-
ben a helyzetben az egyház nem mondhat le 
az emberről, még akkor sem, ha valaki önma-
gáról lemondott.

Az Ausztriai Palliatív Társaság hasonlókép-
pen aggódik, amikor azt mondja, hogy embe-
rek, akik egzisztenciálisan nehéz helyzetben 
vannak, és úgy érzik, hogy ezzel terhére van-
nak környezetüknek, a mostani döntés követ-
keztében nyomás alá kerülnek és az új törvény 
adta lehetőség révén maguk kérik, hogy segít-
senek nekik átmenni a gyors halálba. Jelenleg 
a Parlamentre hárul a feladat, hogy a törvényt 
oly módon fogalmazza meg, hogy az ne adjon 
lehetőséget a visszaélésekre az öngyilkosság-
hoz nyújtott segítség alkalmazásakor.

A Parlamentben jelen lévő politikai pártok 
a Bíróság döntését tudomásul vették, több-ke-
vesebb lelkesedéssel. Az ÖVP-hez tartozó al-
kotmányminiszter, Karoline Edtsadler kijelen-
tette, hogy továbbra is törekednek, hogy senki 
ne szoruljon arra, hogy életének értékét meg 
kellene kérdőjeleznie.

Remélhetőleg a törvényalkotók odafigyel-
nek azok véleményére is, akik kiállnak az 
emberi élet méltósága mellett, egészen a ter-
mészetes halál bekövetkeztéig. Világos tör-
vényre van szükség, amely megakadályozza 
a visszaéléseket, és nem teszi lehetővé, hogy 
nehéz helyzetben lévő súlyos beteg személyt 
átsegítsenek könnyelműen a túlvilágra. A 
törvénynek körül kell írnia az orvos szere-
pét, és emlékeztetnie kell őt arra az esküre, 
amit hivatása kezdetén tett és amelyben a 
gyógyítás, az életmentés mellett kötelezte el 
magát. Az új törvénynek meg kellene tilta-
nia olyan egyesületek alapítását is, amelyek 
ebben a folyamatban az eutanáziát segítik. 
E helyett sürgetnie kellene tanácsadó irodák 
felállítását, támogatnia kellene továbbra is a 
palliatív gondozással foglalkozó szervezetek 
működését, amelyeknek céljuk visszaadni az 
embereknek az életkedvet, még akkor is, ha 
nehéz helyzetükben elveszítették a reményt. 
Meg kell jegyezni, hogy jogászok, morálteo-
lógusok intenzíven foglalkoznak a kérdéssel, 
mivel az jelen van a társadalom életében, de 
csak kevesen nyilatkoznak az eutanáziához 
való segítségnyújtás javára.

Az egyház álláspontjával egyetértve mint 
morálteológus személyesen sem tudom támo-
gatni az öngyilkossághoz nyújtott segítséget, 
vagyis az aktív eutanáziát, mivel nem lehet 
tudni, hogy mikor szakad át a gát. Az áradat 
ugyanis magával sodorhat mindent, beleértve 
ártatlan emberi életeket is, akik egyesek sze-
rint terhére vannak a társadalomnak, emberi 
közösségeknek, esetleg magának a családnak.

Dr. Vencser LászLó morálteológus

Történelmi áttörés vagy gátszakadás?

Baglyok

 
Azték torony emberi koponyákból
Mexikó-város egyik épületének felújításakor fe-

dezték fel a hat méter átmérőjű tornyot. Ez a hajdani 
azték fővárosban, Tenochtitlánban álló Templo Mayor 
mellett emelkedett, a Nap, a háború és az emberál-
dozat azték istenének szentelt kápolna sarkában. A 
toronyban a több ezer csontmaradvány közé ágyazva 
közel 800 koponyát találtak a régészek.

A maya kultúra területén a koponyákat egymásra 
rakták a függőleges oszlopok között. A kutatók sze-
rint a koponyafal az úgynevezett Huey Tzompantli 
részét képezte, amely a háborús foglyok koponyáinak 
megmutatására szolgált. Bizonyos mértékig a hatalom 
szimbóluma volt. A koponyák között nőkét és gyere-
kekét is találtak. Ez új megvilágításba helyezte az az-
tékok emberáldozat kultúráját, ugyanis a szakértők 
csak fiatal harcosok koponyáira számítottak.

„A Huey Tzompantli kétségtelenül az elmúlt évek 
egyik legnagyobb régészeti felfedezése az országunk-
ban” - nyilatkozta Alejandra Frausto, Mexikó kulturá-
lis minisztere.

A régészek a torony építésének három szakaszát 
azonosították, melyek az 1486 és 1502 közötti idő-
szakban zajlottak. Az építményt a korabeli beszámo-
lókban is megemlítik. Amikor Hernán Cortés vezeté-
sével 1521-ben elfoglalták a mai Mexikó-város terüle-
tét, ez a masszív koponyafal megrémítette a spanyol 
hódítókat. 

Bálnatetem a Földközi-tengerből
A világszerte eddig talált legnagyobb bálnatetemet 

emeltek ki a dél-olaszországi Sorrento partjainál. Egy 
bálnaborjú vezette a búvárokat a közel 70 tonnás test-
hez, melynek kiemeléséhez két hajóra és a parti őrség 
jelentős erőfeszítésére volt szükség.

A parti őrség búvárait egy fiatal bálnaborjú vezette 
a tetemhez. Nem sokkal azután, hogy megtalálták, 
lassan a felszínre emelték a testet. A parti őrség úgy 
döntött, vállalják a nehézségeket és partra vontatják, 
majd kiemelik és átadják kutatóknak, hogy azok kide-
ríthessék, mi okozta a bálna pusztulását.

Tengerbiológusok mellett más szakértők is foglal-
koznak az állat maradványaival. Tervezik, hogy a ha-
talmas csontvázat egy múzeumban kiállítják. Közben 
folyik a bálnaborjú keresése, mert miután a tetemhez 
vezette a búvárokat, a nyílt vizek felé vette útját.

A párizsi katakombák
1955 óta a látogatók elől nagy részét lezárva tartják 

a Párizs alatt húzódó 300 kilométer hosszú katakom-
barendszernek. A l’Ossuaire Municipal, a világ egyik 
legbizarabb alagútja. A Colonel Henri Rol-Tanguy 
sugárút 1-nél levő lejárattól azonban egy másfél ki-
lométeres szakasz idegenvezetők kalauzolásával lá-
togatható.

A megvilágított labirintus néhai mészkőbánya, in-
nen termelték ki a Párizs építéséhez szükséges követ. 
Később azonban bezárt, majd a 18. század második 
felében, amikor Párizs rohamosan terjeszkedett, és 
a  közegészségügyi veszélyt jelentő régi köztemető-
ket fel kellett emiatt számolni, a halottak csontjait 
ebbe a kiürült alagútrendszerbe szállították. Körül-
belül 6 millió ember földi maradványai találhatók 
itt lent. Táblákkal látták el az egyes temetőkből ide-
hozott csontokat. A táblák a felszámolt temető nevét 
és az átszállítás évét pontosan mutatják. Változatos 
a különböző helyekről ideszállított földi maradvá-
nyok elrendezése is. Helyenként a csontokat sorban 
rendezték el, közéjük díszítésnek koponyákat helyez-
tek. Máshol a koponyák helyezkednek el sorban, egy 
másik szakaszban viszont kereszt- vagy szívalakban. 

A katakombarendszer napjainkban is tartogat 
meglepetéseket: a rendőrség hol horrorfilmeket és 
thrillereket vetítő titkos moziteremre, hol föld alat-
ti piknikekre, hol pedig orgiázó titkos társaságokra 
bukkan a barlangrendszer feltáratlan járataiban.

Arik Brauer-Kirche
Az ez év január 24-én elhunyt művész Arik Brauer 

az 1967 és 1971 között emelt épület homlokzatára 
1996-ban tervezett meg egy képcsoportot, amely ki-
emeli a zsidóság és a kereszténység kapcsolatát. 

Gabriela Kleesadl idegenvezető szerint, a köz-
ponti képen látható úrvacsora egy zsidó Seder-ün-
nep minden elemét tartalmazza. Láthatók azok a 
szimbolikus ételek, amelyeket a húsvéti ünnep 

előestéjén fogyasztanak – a keserű káposztát, a 
bárányt, a kacsát, a gyümölcspürét, a kovásztalan 
kenyeret. A kép alsó részében a különböző figurák 
felvonulása utal a „Chad Gadja” dalra „zsidó csillag-
gal”. A kompozíció nagyon hasonlít az 1983/84-ban 
készült „Apám télen” című festményéhez, amelyben 
Brauer a koncentrációs táborban meggyilkolt apját 
sárga „zsidó csillaggal” ábrázolta. A templomon lát-
ható festményen Mária a csecsemő Jézust hordozza, 
melynek feje egy Dávid-csillag alakjában kopott 
sapkában van. Máriának is ezt a csillagot kellett 
volna viselnie, ha a holokauszt korában élt volna. 
A kép megrendelésekor Brauernek a keresztény-
séggel és a zsidósággal való kapcsolata korántsem 
volt vitatott.

A templomot hosszas sürgetés után egy korábbi 
szükség-templom helyére építették. A követelmény 
az volt, hogy a templommal egy időben kétoldalt egy-
egy ötemeletes lakóépületet is fel tudjanak építeni. 
Gyakorlatilag két nagy épülettömb közé szorították 
a templomot. Ladislaus Hruska építésznek főként te-
tőablakok kialakításával sikerült fényteret létrehoz-
nia a tömbszerű épületek között, amely az oltárteret 
világosabbá teszi. Arik Brauer évtizedekkel később 
alkotott festményével a templom valóban elválik 
környezetétől.

Az elkövetkező években a kerületben folyó hatal-
mas felújítási munkálatok miatt a templom egyre 
láthatóbb lesz.

A kráterbe épült romantikus kisváros
A Ries-kráter meteorit becsapódása következté-

ben keletkezett 14,5 millió évvel ezelőtt. Ezt állapí-
totta meg 1961-ben Eugen Merle Shoemaker amerikai 
geológus. A másfél kilométer átmérőjű meteorit 1,8 
milliónyi Hirosimára ledobott atombomba energi-
áját szabadította fel és egy 25 km átmérőjű krátert 
hozott létre. 

Ebbe a kráterbe épült a bajorországi Nördlingen. A 
20 ezer fős kisváros igazi különlegesség. Az óvárost 
körülölelő teljes kör alakú városfala a sugarasan el-
helyezkedő romantikus szűk utcák, sikátorok külön-
leges hangulatot árasztanak.

A város már egy 898-ban lakott település volt, mint 
azt az abban az évben kelt dokumentumban említik. 
Két fő kereskedelmi út (Frankfurt / Würzburg - Augs-
burg és Nürnberg - Ulm) kereszteződésében való el-
helyezkedése miatt Nördlingen a középkortól a kora 
újkorig fontos kereskedelmi központ volt. Ma harang-
tornya, vízimalma, kolostora, jellegzetes bajor házai 
és karácsonyi vására miatt látogatják.

Műanyaghulladék nélküli Dunáért
A projekt PlasticFreeDanube a Dunában úszó  

műanyag-hulladékokkal foglalkozik. A projekt célja, 
hogy  adatokat gyűjtsön a jelenlegi szennyezés mérté-
kéről, majd akciótervet készítsen a műanyag hulladék 
eltávolítására. 

A műanyag hulladék globális problémává vált. 
Különösen a világtengerek ökoszisztémáiban jelent 
komoly környezeti problémát mind regionális, mind 
globális szinten.  A szennyezés egyik fő útjának tekin-
tik a folyókat. A környezeti hatásokat, a hulladék for-
rásait és a belépési utakat, vagyis azt, hogy a hulladék 
hogyan kerül a vízi utakba, azonban még mindig nem 
kutatták megfelelően. 

A PlasticFreeDanube projekt a makro-műanyag 
szennyezésre összpontosít, vagyis az öt milliméternél 
nagyobb műanyag részekre, magában a Dunában és a 
Duna mentén. Először ki kell dolgozni egy módszert a 
műanyagszennyezés mérésére. Pontosabban fel kell 
deríteni a forrásokat, megmérni a mennyiséget, mér-
ni a folyók vízhozamát és a környezeti veszélyeket. 
Ezután ki kell értékelni az adatokat, és ezt követően 
lehet az akciótervet elkészíteni. 

A projekt figyelemmel kíséri a Duna Bécstől a szlo-
vákiai bősi erőműig terjedő szakaszát. Ez a szakasz 
magában foglalja a két nagyváros Bécs és Pozsony 
területét, a két erőművet Freudenau-t Ausztriában és 
Bőst Szlovákiában, valamint a Duna szabadon áramló 
szakaszát a Bécstől keletre elterülő Donauauen Nem-
zeti Parkot. 

A kétoldalú projektet öt osztrák és szlovák part-
ner, valamint 18 stratégiai partner hajtja végre. A 
projektmenedzsmentet a Hulladékgazdálkodási In-
tézet (ABF) és a Bécsi Természet- és Élettudományi 
Egyetem (BOKU) végzi. A Blue Generation stratégiai 
partnerként is részt vesz. A projekt 2017. október 1-jén 
kezdődött, az adatok kiértékelése folyamatban van.
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Ernyő alatt

Február utolsó napján Trump exelnök újra nyil-
vánosan megszólalt. A Konzervatív Politikai Ak-
ciócsoport (CPAC) jelentős jobboldali civilszerve-
ződés orlandói (Florida) éves rendezvényén tartott 
szónoklatot. Megismételte, hogy a demokraták 
elcsalták a választást, egyúttal jelezte, hogy azon 
gondolkodik, harmadszor is (sic!) legyőzi őket, 
vagyis 2024-ben indul az elnökválasztáson. Bi-
dent, egyetlen hónapos elnöki tevékenysége alap-
ján, minden idők legrosszabb amerikai elnökének 
kiáltotta ki. Trump hozta megszokott modorát, és 
nem mondott sem újat, sem meglepőt, egyetlen 
dolgot leszámítva, melynek csak akkor lenne je-
lentősége, ha Trump állná a szavát. Mint tudjuk 
ez finoman fogalmazva rá nem jellemző. Azt ígéri 
Trump: nem indít új pártot, hiszen „miénk a Re-
publikánus Párt”, nem gyengíteni, megosztani, de 
megerősíteni kell, hogy újból győzedelmeskedjen.

Izgalmas dolgok történnek az Amerikai Egye-
sült Államokban manapság, de álljon itt előbb 
egy kis történeti visszatekintés. Kialakulásakor 
és még sokáig az USA-ban is sokkal összetettebb 
volt a politikai paletta, mint manapság, viszont 
már hosszú ideje két párt, a Republikánus (GOP 
– Grand Old Party) és a Demokrata párt politikai 
váltakozása határozza meg az ország politikai éle-
tét. E két párt mai heves ellenségeskedését nézve, 
hihetetlen, hogy az USA egyik legkorábbi pártja 
a Demokrata-Republikánus párt volt! A legelső 
párt a Federalista Párt (1789) ellen Thomas Jeffer-
son és James Madison előbb egy kormányzatelle-
nes átmeneti pártot hoztak létre, majd 1792-ben 
megalapították a Demokrata-Republikánus pártot. 
Erre a pártra vezeti vissza történetét a Demokrata 
Párt, melyet Andrew Jackson hívei alpítottak meg 
1828-ban, és a világ legrégebbi politikai pártjaként 
emlegetik! Klasszikus liberális pártról volt szó 
sokáig, mindaddig míg a párt a 20. század kezde-
tén kimozdult a progresszív reformok irányába. 
A gyökeres váltást Roosevelt elnök New Deal-je 
hozta meg a 30-as években, mely határozott szo-
ciál-liberális jelleget adott a Demokrata Pártnak. 
Mindezt az 1964-es Civil Rights Act (Polgári- és 
Munkajogi Törvény) és 1965-ös Voting Rights Act 
(Választási Törvény) koronázta meg. Európai fo-
galmakkal élve a Demokrata Párt ma szociál-de-
mokrata párt. A változás, változtatás, társadalmi 
alkalmazkodás és jobbulás-jobbítás híve. Ezen 
dolgoznak a párt elnökei, szenátorai és kormány-
zói, több-kevesebb sikerrel.

A Demokrata Párt mai esküdt ellensége, a Re-
publikánus Párt nem a Jefferson és Madison -féle 
Demokrata-Republikánus párt schizmájából jött 
létre, mint gondolnánk, hanem évtizedekkel ké-
sőbb, 1854-ben alapították a rabszolgaság további 
kiterjesztése ellen fellépő politikusok. Abraham 
Lincoln volt az USA első republikánus elnöke és 
elnöksége alatt a republikánus többségű Kong-
resszus 1865-ben betiltotta a rabszolgaságot. Em-
berségesebb, társadalmilag progresszívabb aktust 
el sem lehet képzelni! A döntésnek polgárháború 
lett a következménye, mely végül a rabszolgafel-
szabadító Észak elsöprő győzelemével végződött a 
rabszolgatartó Dél ellen. Ha a Republikánus Párt 
1865-ben még ilyen helyesen járt el, pontosan 
száz évvel később 1965-ben a már említett Vo-
ting Rights Act hatására - mely a fekete amerika-
iak szavazati jogát kiterjesztette és garantálta - a 
párt hívei többségének elégedetlenségét váltotta ki, 
ezért a párt jobbra tolódott el. A  hatvanas évekre 
alakult ki a helyzet, miszerint az északi államok 
elsősorban demokraták, míg a déliek republikánu-
sok. Ez a helyzet mára hangsúlyosabban a keleti 
(atlanti)- és nyugati (csendes-óceáni) part álla-
maira tevődött át, melyek elsősorban demokrata 
beállítottságúak, míg az USA középső területeinek 
az államai inkább republikánusok.

Az USA-ban jó ideje gyakorlatilag kétpártrend-
szer létezik. A demokraták (általában) progresz-
szívek, míg a republikánusok konzervatívok. Az 
elnökválasztásokon rendszerint a demokraták nye-
rik meg a populáris szavazatok többségét, de az 
elektoros rendszernek köszönhetően a republiká-
nusok erősen tartják (még) magukat. A rendszer 
nem tökéletes, de egészen jól működött és stabil 
volt. És akkor jött Trump.

Trump nem republikánus. Trump demagóg és 
oppurtunista. Régóta elnöki ambiciókat dédelge-
tett, és mint született oppurtunista, pontosan meg-
érezte hol és mikor kell indulnia. A Republikánus 
Párt, abbéli reményében, hogy keményen ráverhet 
a demokratákra, Trumpot, a reality showmant (van 
aki bohócnak hívja) felfuttatták és beálltak mögéje. 
A trükk első ránézésre sikerült. Trump megnyerte 
az elnökválasztást, elnöksége alatt pedig gátlásta-
lanul a republikánusok malmára hajtotta a vizet. 
Alaposabb tanulmányozásra ez nem igaz. Trump 
valójában mindig csak a saját hasznát nézte, soha 
nem szolgálta a republikánus értékeket vagy érde-

keket, és a szociális média, elsősorban a Twitter és 
a Facebook segítségével, létrehozta az őt tömjénező 
és részben fanatizált szavazóbázisát. Mindabban 
ami az elmúlt években Amerikában történt vagy 
nem történt a BigTech cégek is nagyon felelősek. 
Most visszaálltak a „jó” oldalra, elhallgattatták 
Trumpot, kivették kezéből a megafont. Az adott 
helyzetben gyakorlatilag helyes döntés volt, de 
morálisan védhetetlen hiszen a BigTech cégek 
kezdenek királycsinálókként viselkedni és min-
den társadalmi kontroll nélkül szabadon eldöntik, 
hogy kinek és mikor osztják a lapokat. A demok-
ráciára nézve még Trumpnál is veszélyesebbek!

Trump sokkal többet ártott, mint használt 
Amerikának. A világnak sem tett jót az elnöksé-
ge, de tény, sehol senkivel nem indított háborút. 
Észak-Koreát meg Iránt állandóan fenyegette – 
nem rakétákkal, csak néhány szavas üzenetek-
kel a Twitteren. Trump elnöksége négy éve alatt 
semmit nem alkotott, még a beígért mexikói falat 
sem húzta fel rendesen. Rombolni is képtelen volt 
tulajdonképpen, hiszen minden önző, felelőtlen 
lépése a Biden-adminisztráció által visszaállítható. 

Az egyetlen maradandó és meghatározó rom-
bolásra most készül: nagy eséllyel a Republikánus 
Pártot fogja tönkretenni és ez valóban történelmi 
tett lesz. Miután az elnökválasztást elvesztette nem 
engedi ki markából a republikánusokat. Trump 
valóban puccsról álmodott a Capitoliumnál, nyíl-
tan ő állt az események mögött, de csak bizony-
talanul, mert Trump nem egy mindenre elszánt 
tábornok, pusztán elkényeztetett fantaszta, akit 
saját szerepjátszásának csillogása sokkal  jobban 
érdekel, mint a valóság vagy a konkrét eredmé-
nyek. Trump üzleti és  politikai Houdini, kitö-
rőművész. Szemfényvesztő, aki úgy képzeli, bár-
mit megtehet, aztán igyekszik minden felelősségtől 
megszabadulni. Most floridai golfklubjából, mely 
újabb otthona, szervezi az „ellenállást”, ami nem 
más, mint saját maga átmentése. Ehhez kellenek 
neki a republikánusok, akiket szavazóinak több, 
mint hetvennégy milliós táborával sakkban tart 
és zsarolja őket. Ez a szavazótábor valóban óriá-
si, de ne felejtsük, Biden több, mint nyolcvanegy 
millió szavazatot szerzett!

Két év múlva sok államban szenátusi választá-
sok jönnek. Trump azzal fenyegeti a republikánus 
szenátorokat, hogy újraválasztásuk az ő kezében 
van és ebben ma még sok az igazság. Trumpot a 
Szenátusban a republikánusok többségének kö-
szönhetően másodszor is felmentették, de Mitch 
McConell kisebbségi republikánus frakcióveze-
tő - miután ő maga is a felmentésére szavazott - 
nyilvánosan számonkérte Trumpon a felelősséget 
a Capitoliumi lázadás kirobbantásáért. Mind a 
Képviselőházban, mind a Szenátusban republiká-
nus képviselők (10) és szenátorok (7) is szavaztak 
Trump ellen. Nyilvánvaló harc zajlik tehát a Re-
publikánus Pártban, és az elmúlt néhány hétben 
majdnem kétszázezren léptek ki a pártból a Capi-
toliumnál történtek miatt! Az elnöki hatalmi esz-
köztár, illetve a szociális media megafonja nélkül 
Trump bázisa gyorsan megfeleződik. Továbbra 
is húsz-harmincmillióan állnak majd mögötte, 
de ez a szám már nem lesz az újabb győzelem-
hez elegendő. Nagy, de csökkenő tábora arra lesz 
csak elég, hogy a republikánusokat megossza és 
meggyengítse. Hiába ígérte meg Trump, a GOP 
szenátorok rettegnek a gondolatra, hogy mégis lét-
rehoz egy új pártot, mint suttogják a Patriot Party-t, 
a Hazafiak Pártját, és ezzel a republikánusoknak 
befellegzet – anélkül, hogy az új pártnak esélye 
lenne a demokratákat legyőzni. Trumppal vagy 
nélküle, a harmadik párt megjelenése felborítja a 
kétpárti erőegyensúlyt.

Mindezzel párhuzamosan a változó demográfi-
ai erőviszonyok a demokratáknak kedveznek, 
hiszen a lakosság már közel felét kitevő feketék 
és latinók többségükben a Demokrata Párt szava-
zói. Trumpnak köszönhetően előfordulhat, hogy 
hosszútávon egyetlen párt fogja az amerikai po-
litikát dominálni, és ezek a demokraták lesznek. 
A minden ellenzék nélkül vagy meggyengült el-
lenzékkel működő hatalom Amerikának bizto-
san nem tesz majd jót, mint ahogy sehol máshol 
sem használ az ilyen helyzet a világon. Ellenzék 
nélkül a legnagyszerűbb párt, kormányzat vagy 
személyiség is előbb-utóbb elkerülhetetlenül el-
téved. Trump hiú vágyai be nem teljesülése miatt 
furcsa bosszút áll: a hatalmat nem tudja legyőz-
ni, de annak ellenzékét igen, ezzel pedig az ál-
tala lenézett és megtagadott demokráciát komp-
romitálja. Egoista, narcisztikus embertől a világ 
nem is számíthat másra. A Republikánus Párt 
egyetlen esélye, hogy bármi áron megszabadul-
janak Trumptól és talpnyalóitól, és hosszú távon 
ellenzéki szerepre berendezkedve újra fölépítik 
önmaguk. Lesz hozzá erejük? 

kató zoLtán

Trump és a republikánusok
Kína világuralomra törekszik mind a kereske-

delem, a politika és a hadászat terén. Törekvése 
sokoldalú és ravasz, de az erőszaktól sem riad visz-
sza. A kínai kultúra nem isteni törvényekre épült, 
mint a nyugati országoké. Az együttélést megfelelő 
viselkedésre vezetik vissza. Politikusok, tisztség-
viselők nem a nép megbízottjai, feladatuk nem a 
törvény értelmezése, hanem szerepük betöltése. 
A hierarchiában elért pozíciójuk határozza meg 
tekintélyüket. Ez a felfogás demokratikus értelem-
ben nem törvényesíti hatalmukat. Legfőbb tekin-
tély a párt vezetője. Az állam a kínai nép dicső-
séges múltjára és jövőjére hivatkozva képviseli a 
jogot és igazságot, a párt érdekeit és a rendet. Az 
ellenállás hazaárulás.

A fentebbi utalások biztosan megkönnyítik a 
kínaiak útjának követését életcéljuk elérése felé. 
Egyúttal néhány példával világítok rá politikájuk 
jelentőségére más népek vonatkozásában. Talán 
sikerül bizonyos elővigyázatosságra felhívni a 
figyelmet, mielőtt elfogadjuk baráti segítségüket.

A VPRO holland televízió egyik februári adásá-
ban a külföldre került kínaiak életét mutatta be. 
Sokan önként migráltak, hogy jobban érvényesül-
hessenek, mások, hogy szerződéses munkásként 
kínai projekteken dolgozzanak, persze vannak 
olyanok is, akik a diktatúrából menekültek.

A szerbek kebelbarátai már nem az oroszok. 
Kínaiak építik a vasútvonalakat, hídakat, és egyre 
fontosabb szerepet töltenek be a nehéziparban. A 
fellendülésnek a korrupció mellett hátulütője is 
van. Egyik Belgrádtól délkeletre fekvő kisváros 
közelében lévő arany- és rézbánya kitermelési jo-
gát megszerezték a kínaiak. A feldolgozó acélgyár 
annyira környezetszennyező, hogy a helyi lako-
sok kibírhatatlannak tartják a helyzetet. Hogyan 
kaphattak erre engedélyt? – kérdezte a riporter. 
„Ah…, néhány ezer dollárért minden politikus 
megadja” – bizonygatták kórusban a körülállók.

Madagaszkár szigetén új autópálya mentén a 

kínaiak vízierőművet is építettek. Termékeny ta-
lajon olcsó munkaerővel hatalmas gyapotföldeket 
létesítettek. Büszkén mutatják, hogyan és miként 
dolgoznak a helyi lakosok. A megtermelt gyapotot 
pedig elszállítják a kínaiak. Az illegális kínai ha-
lászhajók is sok gondot okoznak a hatóságoknak. 

A Firenze közelében fekvő Prato városka híres 
textiliparát nagy részben kínaiak vették át. Szá-
muk már a lakosság negyedét is kiteszi, az olaszo-
kat pedig külföldinek tekintik. Sokan illegálisan 
élnek ott, adót nem fizetnek. Az árucikkeket Kí-
nában tervezik és félkész áruként szállítják Pra-
toba, ahol Made in Italy címkével látják el, majd 
drágán eladják.

Kambodzsában a Szihanoukville félszigetet 
megszállták a kínaiak és impozáns világgá ala-
kították. A világ gazdagjai hetven kaszinóban, 
éjjeli klubban, uszodában szórakozhatnak, és azt 
tehetik, ami tiltva van otthonukban. A tulajdono-
sok nyereségüket például Kenyában fektetik be, 
ahonnan már saját vasútjukon szállíthatják haza, 
Kínába a nekik szükséges alapanyagokat. És mi 
hálásan fogadjuk az olcsó kínai árut.

Hollandiában a leideni és a groningeni egyetem 
aggódik, mert a Konficius Intézet – a kínai kultúrát 
képviselő irodák külföldön – mind agresszívebben 
nyomják az együttműködésre a pecsétet. Leiden 
például hajlandó kínai tanszéket létesíteni. Kína 
vállalná a költségek felét. Ez rendben is lenne, de 
annál kevésbé az, hogy kizárólag a kínaiak ha-
tározhassák meg, ki, mit taníthat, és csak nekik 
lenne joguk az érintett professzor elbocsátására.

Vajon megfontolják-e a magyarországi vezetők, 
mikor és milyen baráti szerződést kötnek a kí-
naiakkal?

mustó sánDor (Utrecht)
Az EU külügyminiszterei március 22-én négy 

magasrangú kínai személy és egy intézmény ellen 
büntető lépéseket foganatosítottak, ami az ujgurok-
kal szembeni kínai bánásmódra vezethető vissza.

Kínai barátság

Itt van most ez a márványospoloska. Két-
szeresen is most. Az első most a rovar ha-
zaszeretetével, a második pedig az ember-
szeretetével kapcsolatos. Ezek ugye szép és 
dicséretes tulajdonságok, pláne egy kis rovar-
tól. Csakhogy… Nem a saját hazáját szereti, 
ami valahol Ázsiában van, hanem a másokét.  
2013 óta a miénket is szereti, mert idejött, és 
azóta nem akar hazamenni. Jól érzi itt magát, 
a fene a dolgát. 

Most ősszel pedig erőt vett rajta az embersze-
retet. Mindenképpen ott szeretne lakni, ahol az 
emberek, és ebben a viszonzatlan szerelemben 
nem ismer sem határt, sem akadályt. Emberi 
melegségre vágyik. Persze ki nem? De a márvá-
nyospoloska azt a meleget szereti, amit az em-
berek maguknak csinálnak, ha nem akarnak 
fázni. Az lehet hát az első közgazdasági vonat-
kozás, hogy fűtünk rá, ami ugye nincs ingyen. 
Ennél persze sokkal nagyobb hatással van a 
gazdaságra az a tulajdonságuk, hogy tönkrete-
szik a kultúrnövényeket. Olyanok, mint a kom-
munisták. Amihez hozzáérnek, az elpusztul. 
Sokan vannak, tehát sokat is pusztítanak. To-
vábbá nagy világutazók, akik hajóval közleked-
nek. Persze, most már ismerik őket az emberek, 
és ha csak egyet is találnak egy hajón, akkor 
a hatóságok visszafordítják azt a hajót, amivel 
őpoloskasága méltóztatott külhonba érkezni. 
Azt olvasom, hogy már csak Új-Zélandot nem 
sikerült elfoglalniuk.

A büdösbogár közgazdasági vonatkozásai
Van tehát az ázsiai márványospoloskának 

(Halyomorpha halys)  bőven közgazdasági 
vonatkozása. Én azonban hétköznapi, egy-
szerű ember vagyok, ezért más összefüg-
gésekre szeretnék rámutatni. Amennyire 
szereti a poloska az embert, annyira nem 
szereti az ember a poloskát. Mondjuk ki 
őszintén, hogy utálja. A nők még sikoltoz-
nak is, ha rájuk repülnek. Na, ilyenkor lép 
akcióba az igazi férfi. Felkapja fegyverét, 
a papír zsebkendőt, és visszatámad. Azért 
kell a papír zsebkendő, mert, ha puszta kéz-
zel fogod meg, egyrészt olyan büdös lesz a 
kezed, hogy nőd akkor már rád fog fújogni, 
másrészt másképp nem viszi le a víz a wc 
csészében, és órákig nézheted, hogy milyen 
a medence party poloskáéknál. Na és ez itt 
a lényeg. Hány liter létfontosságú vizet és 
hány papír zsebkendőt áldoznak fel egy át-
lagos magyar háztartásban az ázsiai márvá-
nyospoloska haza- és emberszeretete miatt?

Én egyébként illatosított papír zsebkendőt 
használok. Egyrészt elnyomja a rovar bűzét, 
másrészt enyhíti a de facto gyilkosság miat-
ti lelkiismeret-furdalásomat az a gondolat, 
hogy az Európai Unió vágóállatok humánus 
megölésére vonatkozó szabályait alkalmazom 
per analogiam a poloskákra, amikor illatfel-
hővel elkábítva engedem le őket az élmény-
csúszdán.

katona anDrás

(NÖ Wirtschaftspressedienst Nr. 1.625 vom 
12.02.2021) Alsó-Ausztriának Bécs vonzáskörében 
lévő kerületei jelentős fejlődést mutatnak az elmúlt 
tíz évben, viszont ettől a központtól távol eső vidé-
kek egyre inkább lemaradnak. Ezt az egyenetlenséget 
mutatják a 2010-2020 közötti tíz év népességi adatai.

Ezek szerint a legerőteljesebben fejlődik a Bruc-
ki kerület: tíz év alatt 13.400 személlyel 14,5%-os 
emelkedést mutat a 105.600-ra nőtt a lakosság szá-
ma. A további kedvezően fejlődő kerületek adatai: 
Baden 9.500 vagy 6,9%-os szaporulat, a teljes lét-
szám1 147.100-ra emelkedett; Mödling 5.900, vagy 
5,2%, összlakosság 119.200; Gänserndorf 10.500, 
11,0%, 105.800, Sankt Pölteni kerület (Purkersdorf 
és a Bécsierdő) 6.900, 5,6%, 132.100; Tullni kerület 
9.500, 9,9%, 105.700, Korneuburg 6.900, 8,1%, 91.800. 

A tartomány legnagyobb városai egyre kedvezőbb 
fejlődési adatokkal rendelkeznek, így Bécsújhely né-
pessége 13,4%-kal vagy 5.500 szaporulattal 46.500 lel-
ket számlál; Sankt Pölten, a tartomány 55.900 lakosú 

Alsó-Ausztria tájegységeinek egyenetlen fejlődése
fővárosa 4.000 vagy 7,7%-kal emelkedett; a 24.800 
népességű Krems 900 személlyel 3,7%-os többletre 
tett szert.

A központi városi településekkel szemben annál 
sötétebb képet mutat a Duna és a cseh határ között 
elterülő Waldviertel (Erdővidék). Zwettl kerületben 
1.900, 4,4%, Gmünd kerületben 1.600 4,4%, Hornban 
600, 1,8%, Waidhofenben 1.400, 5,1% fogyást muta-
tott ki a statisztika 2010 és 2020 között. A népesség-
csökkenés legfőbb oka a munkalehetőségek hiánya.

A szomszédos Weinviertel (Borvidék) a borter-
melésnek köszönhetően megnyugtató állapotokról 
tanúskodik. 1,51 millió hektoliterrel ugyan átlagos 
eredményt értek el 2020-ban, de ez a mennyiség az 
előző évihez képest 1,6%-kal több. Erre a vidékre 
erősen a fehérborok jellemzők. Ennek megfelelő-
en 1,170.900 hektoliter fehérbor termett, de csak 
341.400 hektoliter vörös. Hektáronként 63,5 hekto-
liter átlaggal. Alsó-Ausztria borainak 60%-a itt terem 
éspedig 14.220 hektár területen. www.statistik.at

Három miniszterrel és 12 államtitkárral 
vesz részt a Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség a jelenlegi román kormány munkájá-
ban, amelynek egyik miniszterelnök-helyet-
tese az RMDSz elnöke, kelemen Hunor. Ezzel 
együtt indokolatlan lenne azt állítani, hogy el-
jött a Kánaán a romániai magyarság számára. 

A legutóbbi romániai parlamenti választás 
eredményei nyomán megkerülhetetlenné vált 
az RMDSZ a jobboldali kormánytöbbség kiala-
kításánál, így Florin Cîțu miniszterelnök ka-
binetjében saját, voksokban kifejezett erejénél 
jóval nagyobb arányban képviselt a romániai 
magyarság. Ennek következtében Cseke Attila 
a fejlesztési, Tánczos Barna a környezetvédel-
mi, a kerékpáros paraolimpiai bajnok Novák 
Eduárd pedig az ifjúsági- és sportminiszté-
riumot vezetheti. Ugyanakkor öt megyében 
prefektust állíthatott az RMDSZ, további ki-
lencben pedig alprefektust. A minisztériu-
mok közül az első kettő jelentős összegeket 
felhasználó, mondhatni stratégiai jelentőségű 
tárca, míg az európai alapok felhasználását 
felügyelő minisztériumban Hegedűs Csilla 
személyében államtitkári szinten van jelen a 
romániai magyar érdek. 

Az elvárások természetesen nagyok, ennek 
ellenére dőreség lenne azt feltételezni, hogy a 
magyar nemzetiségű miniszterek elsősorban a 
romániai magyar közösség érdekeit képvisel-
hetik a kormányban. Mint ahogyan nem egé-
szen három hónap múltán kissé korai lenne 
minősíteni a tárcavezetők teljesítményét. An-
nál is inkább, mivel az év első hetei a költség-
vetés kidolgozása és elfogadtatása, valamint a 
koronavírus-járvány elleni folyamatos harc, 
az oltási kampány minél szélesebb körű ér-
vényesítése jegyében telt. 

Magyar jelen és perspektívák Romániában 
Ezzel együtt máris több, az erdélyi magya-

rok által lakott régiókban megvalósítandó, 
állami költségvetési finanszírozású fejleszté-
si program körvonalazódik. Tánczos Barna 
célkitűzései között mindenekelőtt az állami 
erdészeti vállalat monopóliumának leépíté-
se, tisztességes piaci viszonyok megteremté-
se, a medve-túlszaporodás kérdésének meg-
oldása szerepel. Novák Eduárd részben a 
magyarországi gyakorlat „áttelepítésével” 
igyekszik rendet rakni az alulfinanszírozott 
román sport világában. Hegedűs Csilla arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a helyreállítási 
alap kidolgozásakor odafigyelnek, hogy a 
kisvárosok számára külön források legyenek 
elérhetők, amelyeket mindenki saját prio-
ritásai alapján tud felhasználni, ezeknek a 
településeknek ugyanis eddig kevés lehe-
tőségük volt uniós pénzeket lehívni. A 13 
kiemelt turisztikai útvonal közül néhány 
Székelyföld látványosságait is tartalmazza 
majd, ilyen például a háromszéki kúriák útja 
vagy a borvíz útja is. Ezeknek köszönhetően 
a települések lehetőséget kapnak arra, hogy 
felújítsák az utak mentén lévő műemlékeket, 
kialakítsák, illetve továbbfejlesszék a tu-
risztikai infrastruktúrát – mindezek pedig 
új munkahelyek megteremtéséhez is hoz-
zájárulnak. Az máris egyértelmű, hogy a 
magyar miniszterek terveikkel esetenként 
több olyan érdeket is sértenek, amelyek év-
tizedek óta táplálnak bizonyos kasszákat, 
illetve akadályozzák az uniós források ro-
mániai felhasználását. Így egyelőre csak 
szurkolni tudunk, hogy legyen kitartásuk 
és elegendő támogatottságuk célkitűzéseik 
valóra váltásához.

Ami a magyarság mindennapjainak han-

gulati javítását illeti, a kép felemás. Hivatali 
ideje alatt Klaus Iohannis államelnök idén 
üdvözölte első alkalommal március 15-e al-
kalmával a romániai magyarságot. Közle-
ményében jelentősnek nevezte a romániai 
magyar közösség hozzájárulását az ország 
európai integrációjához, a demokratikus 
értékek melletti elköteleződéséhez, illetve 
az emberi jogok és a kisebbségek védelmén 
alapuló román társadalom kiépítéséhez. A 
gesztust azonban nem érdemes kiemelni a 
politikai konjunktúra által generált környe-
zetből. Annál is inkább, mivel ezzel szinte 
párhuzamosan a megyékben a román álla-
mot és törvényességet képviselő kormány-
megbízottak közül kettő is pénzbírsággal 
sújtotta Sepsiszentgyörgy és Székelyudvar-
hely elöljáróit városaik március 15-e alkal-
mából történő fellobogózása miatt. 

A magyar „veszély” elharapózása miatt sür-
gősen lépett a Kovászna, Hargita és Maros 
Megyei Románok Civil Fóruma is, tízpon-
tos követeléslistájuk első helyén az szerepel, 
hogy a kormány sürgősen dolgozzon ki stra-
tégiát „a magyar politikai és civil szerveze-
tek által fenntartott, Budapest által támoga-
tott autonómiatörekvések ellen.” Ugyanakkor 
megszervezték a Románok a románokért ta-
lálkozó harmadik kiadását, szerintük ugyan-
is március 14-én van a minden románok szo-
lidaritásának napja a Kovászna, Hargita és 
Maros megyei „üldözött” románokkal.

csinta samu

Idén Kárpátalján már harmadszor csu-
pán csendes főhajtással került sor a már-
cius 15-i nemzeti megemlékezésre. Viszont 
annál nagyobb aggodalmat váltott ki a hír, 
hogy az ismételten napirendre került ket-
tős állampolgárságot csak az ukrajnai hi-
vatalviselés korlátozásával fogadhatják 
majd el. Ez utóbbit a Nemzetbiztonsági és 
Védelmi Tanács (RNBO) február 26-i ülé-
sén tárgyalták, a kapcsolódó elnöki ren-
deletet pedig március elején.   

A kettős állampolgárság kényes kérdését 
az ukrán parlament már többször próbálta 
napirendre tűzni, illetve törvényre emelni, 
most pedig az RNBO legutóbbi, február 26-i 
ülésén erről ismét tárgyaltak. A Tanács rende-
lete értelmében az ukrán kormányt arra szólí-
totta fel, hogy 6 hónapon belül terjesszen elő 
a parlament elé egy törvényjavaslatot, amely 
elismerné ugyan a kettős állampolgárságot, 
viszont a többes állampolgársággal rendel-
kezőkkel szemben több jogkorlátozást vonna 
maga után. A rendelet életbelépését, illetve 
annak tartalmát március 4-én tették közzé 
az ukrán államfő hivatalos online képvise-
letének oldalán.  

Március 5-én az első munkaévét értékelő 
sajtókonferenciáján Dmitro Kuleba ukrán 
külügyér a következőket nyilatkozta a kettős 
állampolgársággal kapcsolatban: „Követke-
zetes támogatója vagyok a kettős állampol-
gárság ideájának. A parlamenti képviselőkkel 
dolgozunk a vonatkozó törvénymódosításo-
kon”. Kulaba külön kiemelte, hogy „van egy 
kivétel – ez az agresszor ország [Oroszor-
szág], vele kapcsolatosan nem jöhet szóba 
semmilyen kettős állampolgárság”. Kifejtet-
te, hogy az ez irányú politikát két vektorból 
fogják megközelíteni. Egyfelől, tervezik a 
kettős állampolgárság jóváhagyását az EU 
országaival, illetve azokkal az országokkal, 
melyek Ukrajnára tekintve nem jelentenek 
veszélyt. A gyakorlatban ez azt jelentené, 
hogy azok az ukrán állampolgárok, akik le-
telepedési céllal költöznek ki Ukrajnából egy 
másik országba azzal, hogy idővel az adott 
ország állampolgárai lehessenek, megtart-
hassák az ukrán személyit és útlevelet is. 
Kuleba szavaival élve „nem szeretnénk za-
varni integrálódásukat az új környezetükbe, 
de mindent megtesznek azért, hogy megma-
radjanak az ukránság részeként.” Ezeknek 
az országoknak a listája ugyanakkor még 
„kalibrálódni fog”.

A másik kategória viszont azokat érinte-
né, akik Ukrajnában élve szeretnének ket-
tős állampolgárságra szert tenni, vagy már 
azzá váltak. Bár nincsenek hivatalos adatok 
arról, hogy ez milyen számban érintené az 
ország állampolgárait, annak kisebbségeit, 

Ismét napirenden a kettős  
állampolgárság kérdése Ukrajnában

s kiváltképp a helyi magyarságot, ugyanak-
kor a hasonló rendelet törvényre emelésének 
esélye – nem alaptalanul – rendkívül negatív 
visszhangot váltott ki az utóbbiak soraiban, 
hiszen megtiltaná a kettős állampolgárok 
Ukrajnán belül történő bármilyen hivatal-
viselését. Több sajtóorgánum azt is kiemeli, 
hogy az ukrán elnök rendeletére alapozva 
az SZBU – a törvény megszületését köve-
tően már jogalapra építve – listázni fogja a 
kárpátaljai magyar állampolgárokat is. Ez 
utóbbiak pedig a jövőben nem tölthetnek be 
képviselői, miniszteri vagy egyéb magasabb 
állami hivatalt, továbbá nem láthatnak el 
önkormányzati tisztséget sem. Az ilyen sze-
mélyeknek nem lehet hozzáférésük állam-
titkokhoz, és állami vállalatok vezetői sem 
lehetnek, továbbá nem lehetnek választási 
bizottságok tagjai, de még párttagok sem. 
Amennyiben mégis ilyen tisztségre töre-
kedne egy adott esetben kettős (vagy töb-
bes) állampolgárságú személy, a várhatóan 
majd törvénybe is foglalt egyetlen megoldás 
az lenne, hogy az illetőnek írásban és hitelt 
érdemlően le kell majd mondania minden 
egyéb állampolgárságáról.

Nem meglepő, hogy a helyi kárpátaljai 
magyar kisebbségi elit tagjain túl Szijjártó 
Péter magyar külügyminiszter is nemtetszé-
sének adott hangot legutóbbi brüsszeli tar-
tózkodásakor. A magyar külügyér a március 
22-i sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az 
emberi-, azon belül pedig a kisebbségi jogok 
tiszteletben tartását nagyon fontosnak tart-
ja a magyar állam. „Azt is látni kell, hogy a 
kisebbségi jogokat az elmúlt időszakban elég 
erőteljesen diszkriminatívan kezdték el al-
kalmazni a nemzetközi politikai közéletben, 
ugyanis többféle kisebbségi jog van. […] Nem 
kell messze menni, nem kell itt ezer kilomé-
terekre példákat keresni messzi pontjain a 
világnak […], hanem elég Magyarország ke-
leti határától néhány kilométerre eltekinteni. 
Ukrajnában szisztematikusan zajlik a ma-
gyar nemzeti közösség jogainak megsértése.” 
Szijjártó kiállt amellett, hogy „Elvárjuk az 
ENSZ-től, elvárjuk az Európai Uniótól, hogy 
ebben a kérdésben legalább olyan hangos 
legyen, mint ezer kilométerekre történő vélt 
vagy valós emberi jogsértések miatt. Elvárjuk, 
hogy a nemzeti kisebbségek jogait legalább 
annyira viselje a szívén az Európai Unió és 
az ENSZ, mint ahogy szívén viseli a más tí-
pusú kisebbségi jogokat.” 

A jelenlegi helyzet szerint aligha várható, 
hogy a közeljövőben helyreállna a magyar 
és ukrán fél közötti régről ismert jó viszony. 
Ezen nemigen tudnak javítani az idén janu-
ár végén végbement magyar–ukrán külügyi 
egyeztetések sem.    PaLáDi renáta

A felvidéki magyarság számára létkérdés 
nemzetiségük vállalása Tavaly óta nemcsak a 
koronavírus-járvány, a kormány intézkedései, 
hanem a népszámlálás kérdése is nyomatéko-
san jelen van a szlovákiai közéletben. Hónapok 
óta a népszámlálás részleteit taglalta a média.

Ami pedig a felvidéki magyarságot illeti, a 
civil szervezetek, a kulturális intézmények, 
a polgári társulások, szociológusok, ismert 
személyiségek komoly érvekkel szólították 
fel a lakosságot, hogy tegyék félre kishitűsé-
güket, bátran vallják meg nemzetiségüket, a 
magyar nemzethez való tartozásukat. A kam-
pány dicséretre méltóan komolyan zajlott, a 
többségében magyar lakosságú települések 
polgármesterei, képviselői, a pedagógusok, 
Csemadok-tagok szolgáltak érthető érvekkel, 
miért fontos az itteni magyarság szempontjá-
ból, hogy bár várhatóan kevesebben leszünk, 
mint tíz évvel ezelőtt, de legalább ne legyen 
drasztikusan nagy a csökkenés..

Miért is fontos? Egyszerűen ha jogokat aka-
runk, ha a többségi nemzettel azonos elváráso-
kat kívánunk, akkor nem mindegy, mennyien 
vagyunk. Ettől függ, hogy magyar felirataink 
legyenek, a hivatalokban magyarul kommuni-
kálhassunk, magyar formanyomtatványokat 
kapjunk, megmaradjanak iskoláink, intézmé-
nyeink. A riadóztatás pedig nem véletlen, hi-
szen az elmúlt évtizedekben fájdalmas mérete-
ket öltött a népességcsökkenés. Az ok sokféle, 
elvándorlás, elöregedés és az országos átlagnál 
magasabb számú elhalálozás a szlovákiai ma-
gyarság körében. Szomorú tény az asszimiláció, 
sokan hátat fordítanak elődeik örökségének, le-
mondanak nemzetiségükről, anyanyelvükről, 
gyermekeiket szlovák iskolába járatják.

Az elmúlt hetekben a Kossuth Rádió Vasár-
napi újság című műsorában Duray Miklós és 
Gyurgyík László éppen a népességfogyás okait 
fejtegette. Duray Miklós kifogásolta, hogy a je-
lenlegi kérdőívben két nemzetiség tüntethető 
fel, amely sok ember esetében zavart okoz-
hat, és ugyanakkor homályos szándékokat is 
sejtet. Kihangsúlyozta, nemzetiség kizárólag 
egy van, ez a nemzethez való tartozást jelenti. 
Tíz évvel ezelőtt, a legutóbbi népszámláláskor 
viszont gondot okozott, hogy 382 493-an, a 
szlovákiai népesség 7 százaléka  nem vallotta 
meg nemzetiségét, ezek között lehettek romák, 
csehek, de magyarok is, így lett a hivatalos 
adat szerint mintegy 480 000 a felvidéki ma-
gyarság száma.

Gyurgyík László részletesen elemezte a né-
pesség számát a második világháború utántól 
mostanáig. A második világháború utáni első 
összeíráskor az 1950-es évek elején 319 000-en 

Népszámlálás Szlovákiában
merték magyarnak vallani magukat, nem vé-
letlen a merték kifejezés, hiszen még kísértett a 
háború utáni megtorlások, kitelepítések réme, 
és a reszlovákizációra kényszerített vagy ön-
ként vállalók száma is jelentős volt. 1961-ben 
már 561 000-en voltunk, hiszen a háborúból 
hazatért férfiak családot alapítottak, bőséges 
volt a gyermekáldás, majd ezek a gyerekek 
felnőve az 1970-es években családot alapít-
va szintén hozzájárultak a népesség számá-
nak emelkedéséhez. Mára azonban nagyot 
csökkent a születések száma; míg az 1970-
es években évente tízezer, az utóbbi években 
mindössze négyezer gyerek születik, ráadásul 
a felvidéki magyarság az országos átlagnál 
lényegesen jobban elöregedett. A szociológus 
becslése szerint a mostani népszámlálásnál 
400 000 körüli számadat várható, jó esetben 
lehet valamivel több, de azzal is számolni kell, 
hogy ennél kevesebb, a legrosszabb prognózis 
szerint csak 380 000.

 A február 15-től március 31-ig tartó nép-
számlálás először történik elektronikus formá-
ban és az adatlap kitöltése minden szlováki-
ai állampolgár számára kötelező. Az adatlap 
kitöltése nem bonyolult, névtelen, a születé-
si-személyi számot kell megadni és a kitöltés 
nyelve is  megválasztható. Rákérdeznek a lak-
helyre, életkorra, iskolai végzettségre, kivel él 
az illető egy háztartásban, a vallási hovatar-
tozásra és természetesen a nemzetiségre. Bár 
már csak pár nap van hátra a határidő végéig, 
a Statisztikai Hivatal adatai szerint az ország 
lakosságának körülbelül 75 százaléka töltötte 
ki a kérdőívet. A magyarok lakta városok közül 
a legtöbben Somorján és Szencen, a legkeve-
sebben Gútán, Dunaszerdahelyen, Kassán. 
A határidő letelte után egészen október 31-ig 
azoknak, akiknek nincs internetes hozzáfér-
hetőségük úgynevezett asszisztált kitöltés-
sel segítenek az önkormányzatok. Előzetesen 
arra számítottak, hogy segítségre a romák és 
az idősebb korosztály szorul. A legújabb tá-
jékoztatás szerint viszont meglepő módon az 
idősebb korosztály nagyon jól megbirkózott a 
feladattal, ami egyben azt is jelzi, hogy egye-
dül vagy segítséggel, de jól  kezelik a modern 
technikai eszközöket. Közben az asszisztált 
segítség időpontját úgy módosították, hogy a 
következő hét hónapban az önkormányzatok 
kijelölhetnek hat hetet, amikor megvalósítják 
az adatlapok kitöltését. A végső eredményre 
tehát még várni kell, de bizakodjunk, hogy 
számunkra kedvezően alakulnak az adatok. 
Nem mindegy, és utána már kár sajnálkozni, 
most kell meggondolni, hogy mit vállalunk.

Benyák mária 
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Első száma 1946. április 5-én jelent meg 
Újvidéken, akkor még 7 Nap néven. A heti-
lapot a következő hét évben a vajdasági szék-
városban szerkesztették és nyomtatták, majd 
Szabadkára költözött a szerkesztőség, 2019 
nyarán pedig elfoglalhatta korszerű, jól fel-
szerelt irodáit a Vajdasági Magyar Média-
házban, amely a magyar állam támogatásá-
val biztosít méltó helyet a vajdasági magyar 
közösség írott és elektronikus médiumainak, 
azaz a Hét nap mellett a Magyar Szó napilap, 
valamint a Pannon RTV és a hozzá tartozó 
Szabadkai Magyar Rádió csapatának. 

A hetilap élete az országéhoz hasonlóan 
viharosan alakult, különösen a ‚90-es évek 
polgárháborús időszakában. A 7 Nap 1993. 
augusztus 6-án megszűnt, majd három hó-
nappal később újjáalakult Új Hét Nap elne-
vezéssel. A szerkesztőség egy része Szabad 
Hét Nap címmel 1994 augusztusától új lapot 
indított, majd egy hónap múlva állami támo-
gatással újraindult a 7 Nap. A Szabad Hét 
Napból 2001 januárjában lett a mai Hét Nap, 
a hetilap alapítói jogait pedig 2004 nyarától a 
szerbiai magyarság kisebbségi önkormányza-
ta, a Magyar Nemzeti Tanács vette át. 

A jubileumi év rengeteg tervet tartogat, 
amelyet a szerkesztőség a nemrég megválasz-
tott új főszerkesztővel, Tóth Líviával kíván 
megvalósítani. 

– Szeptemberben vettem át a Hét nap 
főszerkesztését, 2001 óta vagyok a lap mun-
katársa. Sajnos, a koronavírus-járvány több 
elképzelésem megvalósításába beleszólt. Sze-
retném minél előbb visszahozni az egykor oly 
közkedvelt élőújságok hagyományát, minél 
több helyen és minél gyakrabban találkoz-
ni az olvasókkal, népszerűsíteni a hetilapot 
és a vajdasági értékeket felsorakoztató, be-
mutató külön kiadványainkat. Úgy érzem, 
hogy az elmúlt időszakban a Kárpát-medencei 
magyarság méltatlanul kimaradt a Hét nap-
ból, nagyon szeretném, ha újra lesz lehetőség 
utazni, bejárjuk a külhoni régiókat, és a di-
aszpóra magyarsághoz is ellátogassunk. Mi 
közszolgálati, magyar szellemiségű, konzer-
vatív értékeket valló és képviselő hetilap va-
gyunk – én ezeket a jelzőket vállalom –, vala-
mint értékmentő, értékteremtő és -továbbadó 
munkát végzünk.  A lap első része komoly 
közéleti, utána következnek a szórakoztatóbb 
tartalmak. Mindennel foglalkozunk, ami a 
vajdasági magyarságot érinti és érdekli, mert 
elsősorban a vajdasági magyarok a mi olva-
sóink, azok is, akik már nem itthon élnek. 
Hatalmas örökséget hagytak ránk az egykori 
újságírók, szerkesztők. Amikor a jubileumi 
év kapcsán megjelenő, a lap korábbi írásai-

75 éves a Hét Nap 
című vajdasági magyar hetilap

ból válogatásokat közlő kiadványainkat elő-
készítve lapozgatom a régi számokat, elgon-
dolkodom azon, hogyan tudnánk ötvözni a 
21. század elvárásait a jeles újságíró elődök 
által kijelölt útiránnyal.

László Edit 2012 óta áll igazgatóként a Hét 
Nap Lapkiadó Kft. élén. Elmondása szerint az 
utóbbi évek során a munkatársakkal együtt 
megpróbálták versenyképessé tenni a hetilapot. 

– A célunk ma is ugyanaz, mint 75 évvel 
ezelőtt, hogy a teljes közösséget átfogó, minél 
szélesebb tartalmat kínáló információs forrás 
legyünk minden korosztály számára. Nyilván 
1946-ban, egy internet nélküli világban más 
volt az újság szerepe, mint manapság. 2004-
től vette át a Magyar Nemzeti Tanács az ala-
pítói jogokat, ez egyfajta – nem csak anyagi 
– biztonságot jelent. Van egy olyan korrekt 
támasz, ami nagyon fontos a mai világban. 
Működésünket a vajdasági tartomány bizto-
sítja. Viszont minden pluszpénz jól jön, ezért 
is igyekszünk kihasználni minden pályázati 
lehetőséget, akár itthon, akár a magyarországi 
Bethlen Gábor Alapítványnál. Nagyon vár-
tuk ezt az évfordulót, maga a szerkesztőség 
egy olyan összetételében van most és olyan 
a légkör is, hogy ami minket illet, maximá-
lisan meg tudjuk adni a módját annak, hogy 
tisztelegjünk a Hét nap, mint intézmény 75 
éves évfordulója előtt, és mindenki előtt, aki 
eddig bárhogy is részt vett a lap írásában, 
szerkesztésében. Ilyen évforduló esetében 
elkerülhetetlen, hogy egy élő gálaműsor is 
megvalósuljon, sajnos a koronavírus-járvány 
nem teszi lehetővé, hogy az április 5-i szü-
letésnap tájékán megtartsuk ezt a személyes 
találkozót azokkal, akik együtt ünnepelné-
nek velünk, valószínűleg csak az év második 
felében kerülhet sor rá.

A Hét nap jelenleg ötezer példányban jele-
nik meg. 2020-ban, amikor elkezdődött a jár-
vány, vártuk, hogyan alakulnak majd a dol-
gok, ám hamar kiderült, az emberek többet 
olvastak, növekedett az eladott példányszám 
– mondja az igazgatónő, és hangsúlyozza, hogy 
a régi olvasók mellett, akik a közép- és az idő-
sebb generációt képviselik, a fiatalokat is sze-
retnék megszólítani, amihez a lap naponta 
frissülő honlapja és közösségi oldala biztosít 
kiváló lehetőségeket. A www.hetnap.rs oldalra 
kattintva, a Bécsi Napló olvasói is meggyőződ-
hetnek a Hét nap tartalmi sokszínűségéről, 
illetve betekintést nyerhetnek a lap elmúlt 
75 évébe, hiszen a jubileum kapcsán számos 
régi munkatárs idézi fel a múlt eseményeit, a 
fotógaléria pedig a régi fényképek megjelen-
tetésével segít együtt nosztalgiázni. 

Fehér márta

Olvasom e nagybecsű lap legutolsó számá-
ban, hogy „igazából csak az elmúlt 25 esz-
tendőben fogalmazódott meg”: a „transzszil-
vanizmus politikai projektekbe is átvihető”. 
Az erdélyi politológus szerző azt állítja egyéb-
ként nemes gondolatokat ébresztgető cikkében, 
hogy Kós Károly és társai az 1920-as évek ele-
jén „irodalmias transzszilvanizmus-fogalmat” 
használtak, vagyis nem „politikai program”-ot 
képviseltek, hanem a Romániába került ma-
gyarok „kulturális” önvédelmét kívánták elő-
mozdítani (Bakk Miklós: Politikai transzszil-
vanizmus – ma. BN 2021. 1 sz. 7. o.). Meglepő 
mondatok ezek a szakember tollából. Mára 
könyvtárnyivá duzzadt nemzetközi szakiro-
dalom foglalkozik a tárggyal. A gondosan el-
készített munkákból kiderül, hogy a Trianon 
utáni erdélyi magyarság kulturális önvédelme 
nem a politikai aktivitástól elkülönülő, hanem 
a Romániába való cselekvő betagolódást meg-
alapozó és mozgató tevékenységi körök egyik 
legfontosabbika volt. A nemzetközi transzszil-
vanizmus-kutatás jó három évtizede a kér-
déskörben különösen azt is tisztázta, hogy a 
politikai erdélyiség utólagos irodalmiasítását 
az 1970-es évek romániai tudománypolitikája 
írta elő, kényszerítette elsősorban az iroda-
lomtörténet-írás akkori művelőire. Az erdé-
lyiség egykor alapvető politikai tartalmainak 
az elfedésével és elhomályosításával sikerült 
Kós Károlyt is befogadni az erdélyi magyar 
„haladó”, vagyis kommunista hagyományok 
értéktárába, ahonnan aztán a fékevesztett na-
cionalista román diktatúra az 1980-as évek-
ben kiutasította. Elgondolkodtató, hogy az 

1990-es évek elején bekövetkezett politikai 
fordulat óta mekkora csökönyösséggel állnak 
ellen idősebb, de fiatalabb szerzők is annak a 
szakmai kihívásnak, hogy újraolvassák vagy 
egyáltalán elolvassák a korábban világnézeti 
elfogultságból és filológiai gondatlanságból is 
döntően félreértelmezett transzszilvanizmus 
alapszövegeit, így Kós Károly, Paál Árpád és 
Zágoni István 1920-ban kelt és 1921 januárjá-
ban megjelent „Kiáltó szó. A magyarság útja. A 
politikai aktivitás rendszere” hármas röpiratát. 

További számtalan korabeli forrás politikai 
programot tartalmazott és üzenetet hordozott 
az erdélyi autonómia előbb területi, majd kul-
turális válfajának a távlatában. Helyes és teljes 
megfejtésükhöz a téma rendkívüli érzékenysé-
ge, valamint a kor cenzorális szorításai miatt 
körültekintő, a filológiai szövegelemzés sza-
bályait is alkalmazó elemzésre van szükség. 
Ennek az eljárásmódnak az egyik mellékkö-
vetelménye, hogy a szerzők mindig egymás 
szövegeit is olvassák, és időnként kölcsönösen 
megvitassák eredményeiket. Máskülönben a 
kutatás szemellenzőssé válhat, és érintett ré-
szeiben vidékies lesz. 

A politikai transzszilvanizmus Kós–Zágo-
ni–Paál által becserkészett forrásvidékéről ép-
pen a Bécsi Napló előző számában volt szó. 
De úgy tűnik, mintha Kolozsváron maguk a 
mai politikai transzszilvanizmus hívei akar-
nák felfedezni azt, amibe Kósék száz évvel 
ezelőtt belevágtak, de belebuktak. Aki erről 
nem vesz tudomást, az saját szakmai hiteles-
ségét veszélyezteti. 

k. LengyeL zsoLt (Regensburg)

Mire való a szakirodalom?

Kettősbirtokosság
A határszéli úti igazolványok használata az új ál-

lamhatár rendszeres átjárhatóságát biztosította. En-
nek kiemelten fontos szerepe volt a kettős birtokos-
ság esetében. A szentpéterfai szőlőhegy Ausztriához 
került, a falu pedig visszakerült Magyarországra: de 
a határszéli úti igazolványokkal nem volt fennakadás 
a szőlőhegy művelésében. Az igazolványok az állam-
határral kettészakított, vagy az államhatár mentére 
juttatott rokonsági kapcsolatok fenntartását is bizto-
sították. A kisnardai Bauer Vince 1928-ban 8 hónapra 
kapott útlevelet, engedélye Alsócsatárra, Csajtára, 
Kisnardára és Pornóapátira vonatkozott.

A közigazgatási furcsaságokból
A közellátás és a közigazgatás területén egyaránt 

több következménye lett az új, rendkívüli helyzetnek.
Az elcsatolt majd visszakerülő települések közül 

Nagynardán és filiáiban – Alsó- és Felsőcsatáron – 
nem volt polgári anyakönyvezés, mert a felsőcsatári 
körjegyző elmenekült, az osztrákok pedig csak fél év 
múlva küldtek jegyzőt a településre. A házasságköté-
sek egyházi rend szerint megtörténtek, majd a meg-
születő gyermekeket is megkeresztelték. De polgári 
anyakönyvezés nem volt. Ez majd csak 1924 és 1927 
között valósult meg. Általában két házaspár vitette 
le magát hintón a felsőcsatári jegyzőhöz, ahol előbb 
a házasságukat törvényesítették polgárilag, majd 
a születési anyakönyvben a férj „a nevére vette” az 
időközben megszületett gyermeket. 1924. december 
18-án kötött így polgári házasságot Szuklics Gusztáv 
és Hérits Szabina, Horváth Bódog és Karlovits Anna, 
valamint Polyák Gyula és Berzsenyi Stefánia. Tanúik 
nem is rokonok voltak, hanem felsőcsatári férfiak: 
köztük Horváth Ferenc és Stier Mihály két házaspár-
nál is tanúskodott. Eközben a fenti párok már évek 
óta házasok voltak – az egyházi házasságkötést kö-
vetően. A többi, 1923-ban visszacsatolt faluban az 
anyakönyvezés német nyelven zajlott Ausztriában. 
Majd több évtizeddel később, az 1960-as években – 
szocialista címeres anyakönyvbe külön felvették a 

„kiesett időszak” anyakönyvezését: a születésekét, a 
házasságkötésekét és az elhalálozásokét is.

Egyházi érdekességek
Az elszakított területekkel együtt a Szombathelyi 

Egyházmegyétől elkerült: 75 plébánia, 301 leányegy-
ház, 45 plébános, 29 helyettes lelkész és 12 káplán. 

Az osztrák kormány már 1919 októberében kérte 
a pápától Nyugat-Magyarország érintett területének 
elcsatolását, de a Római Kúria a döntését elhalasztot-
ta. Az új pápa, XI. Piusz 1922. május 2-án hozta létre a 
Burgenlandi Apostoli Adminisztrációt, melynek élére 
hamarosan Piffl bécsi hercegérsek került. Az admi-
nisztratúra irodáját 1932-ben helyezték át Bécsből 
Kismartonba és még hosszú évekbe telt, míg 1960-
ban megalakulhatott az önálló kismartoni püspökség.

Az egyházmegyék beosztásából eredő szétszakí-
tottság is jelentkezett: például Kisnarda Csém (ma: 
Schandrof, Ausztria) filiája volt, de 1923 elején vissza-
került Magyarországhoz. Mikes püspök 1923 február-
jában a nagynardai plébánost, Kuntár Józsefet bízta 
meg a filia adminisztrálásával. Egyházi besorolását 
viszont megtartotta 1936-ig, s csak akkor rendezték a 
hovatartozását. 1936-tól lett Nagynarda filiája.

A hitélet egyes elemeit is befolyásolta a trianoni 
határhúzás mintegy három esztendeje. A szigorú 
határzár miatt például a kőszegiek a 18. század óta 
megtartott rendszeres zarándoklatai, amelyhez már 
annak idején alapítványt is nyitottak, Máriacellbe 
nem valósulhattak meg. Ehelyett a velemi Szent-Vid 
kápolnához mentek 1920-ban zarándokolni.

Befejezésül
Ha mindenre alaposan kitérnénk, vége-hossza nem 

lenne a sorolásnak. Ráadásul az egyik vagy a másik 
ország melletti kiállás, kampányolás, verbuválás – 
nem is egyszer! – emberi tragédiákhoz is vezetett.

Ám a fentiekből is kitűnik, hogy a nagy politikai 
esemény mögött, annak nyomán sokan szembesültek, 
illetve éltek vagy éppen visszaéltek a trianoni határhú-
zás következményeivel. HorvátH sánDor

A trianoni döntés emberarcú 
hatásai Vas megyében II.

Bizánc sajátos történelmi szellem, amely napjain-
kig kísérti az európai modellt. Németh László három 
esszéjében foglalkozik a probléma európai tétjével 
(Görögök, vagy a halott hagyomány, 1934; Róma 
örökösei, 1935; Nyugat és Bizánc, 1936). „Nekünk, 
magyaroknak kell a leginkább éreznünk, hogy a la-
tin keretekben Európa népei nem tudnak teljesen 
elhelyezkedni.” – veti föl a kísértés okát. A kérdés itt 
Közép-Európában, a nyugat keleti peremén az, hogy 
a hovatartozás szabadságának megőrzése érdekében 
meddig lehet elmenni a keletről jövő nedvekkel, el-
vekkel, gyakorlatokkal való barátkozásban. Németh 
szerint Bizánc bebalzsamozott élet: nem az alkotás, 
hanem a megőrzés kenőcsei jellemzik. Európában 
nem ismerünk semmit, ami a változásnak ennyire 
ellenállt volna. Egyiptomhoz hasonlítja a kultúra 
bebalzsamozásában. Ezt a balzsam-metaforát két 
komponensre bontja: megőrző merevség (rend) és 
önfenntartó hajlékonyság (humanizmus) teszi. Bi-
zánc differentia specificája Németh szerint az, hogy 
egy befejezetlen folyamatot konzervál: az átkeletie-
sedő, visszagörögösödő Róma bomlékony árnyéká-
hoz ragaszkodik. Római ízű római fogalmakkal van 
jelen vegyes népek között. Tehát nosztalgikus, de 
külsőségeiben az.

A kérdés központi figurája Némethnél természete-
sen a császár személye/intézménye, aki istenből lett 
a kereszténység elfogadásával pápacsászár, s akinek 
(szerepének, ideájának) személyes történelmi törek-
vése, hogy ne csak civilizációt (limest, utakat, vízve-
zetékeket, ellenőrzött kormányzatot) adjon a népnek, 
hanem hatalma fönntartása és növelése érdekében 
lecsillapítsa a kései ókor Mediterráneumának meg-
határozó köz-szellemét, a lelki keresés vallásáhító 
nyugtalanságát, szabályozza, állami eszközökkel 
megválaszolja és az állam életerejévé tegye a görög 
tudománnyal kielégíthetetlen démonhívő tömegek 
lelki ösztöneit. 

A császári modell rendje Némethnél: misztikus 
egybeforrottság egy személyben a két törvénnyel 
(isteni és emberi); így a császár fölmentődik minden 
alkotmányos ellenőrzés alól; ellensúlyozó ereje a for-
radalom, amely fölemeli és megbuktatja, ezzel szem-

teVeLÿ arató györgy BIz Á NcUNk
ben mentsvára az adminisztráció (protokoll, hivatali 
nómenklatúra, bürokrácia, törvénytárak, szabvány-
rendszerek, gazdaságirányító állami tulajdonrend-
szer, intervencionizmus és protekcionalizmus a társa-
dalom életében, az állami ellenőrzés kiterjesztése az 
élet hatalmi kérdéseire). Egy frappáns mondat: „Egy 
elfogulatlan szocialista, aki nem fél a Bizánc szótól, 
ebben az államrendszerben eszméi ősére ismerhet.” 
Ugyanakkor Bizánc a humanizmus előfutára is annyi-
ban, hogy identitásának elit arca a műveltségalapú 
görög nemzetköziség (kiejtés, stílus, régi mesterek 
tisztelete, filozófia és történetírás), amelyet a mellé 
belépő kereszténység szigorúbbá, ezáltal rendezetteb-
bé tesz, a görög hagyomány pedig bölcsességgel oltja 
be a keresztény szentséget. Ennek jelképe a Hagia So-
phia, amely úgy katedrális, hogy a bölcsességről van 
elnevezve: „a bölcsesség itt vallás volt, s a szentség 
ésszel tisztogatott igaztudás” (orthodoxia).

Később a dolog politikai tétjéről így szól a harma-
dik Róma kapcsán: „S míg a Nyugat nagy hajlamai 
egyre súlyosabb gúzsban vergődnek, a kulturskizma 
másik oldalán ott áll új nagy Konstantinként: Sztá-
lin... A bizánci állam sokkal közelebb áll a Szovjet-
hez, mint bármi, amit a Nyugat alkotott.” Németh a 
kiválasztott egyéniség történelemformáló szerepét 
akarja megragadni, helyenként drámai helyzeteket 
keresve a történelmi fordulópontok hátterében, he-
geli módszerrel. A bizantinizmus Hegelnek is kedves 
témája volt a világtörténet filozófiájáról szóló 1820-as 
évekbeli előadásaiban. Az a definíció, amely erről a 
viselkedésmintáról ma a szótárakban és a fejekben 
van, Hegelre megy vissza. Pontosabban mégsem, er-
ről lejjebb. Az, hogy a bizantinizmus mint személyisé-
gek viselkedésére jellemző etikai képlet hajbókolás, 
tespedtség, orvgyilkosság, hazudozás, összeesküvés, 
köpönyegforgatás, nőuralom, árnyékkormányzás 
stb., egyenesen következik a rendszernek abból a sine 
qua nonjából, hogy a dolgok valódi rendjét mindig 
a legfőbb földi hatalomhoz való személyes viszony 
határozza meg, és a dolgok középpontjában a totális 
vezető, a pápacsászár ül.

Érdekes, hogy Hegel előtt a XVIII. század utolsó 
harmadában egy angol történetfilozófus, Gibbon ezt 

már megírta a Róma bukásának okait kereső (nyilván 
a brit világbirodalom kortárs kihívásaitól is motivált) 
nagy munkájában. Bizáncnak ez az angolszász–ger-
mán szidalmazása még érdekesebbé válik attól, hogy 
egy évszázaddal korábban a francia Napkirály körül 
óriási történettudományos teljesítményt fölmutató 
jezsuiták egyike (Pierre Poussines) egy bizánci for-
rásanyag kiadása ürügyén éppen arról értekezik, mi-
lyen hasonlatos a bizánci hatalomtechnika a dicső 
XIV. Lajos kormányzásához és a francia monarchia 
történelmi hivatásához. Ha a briteket ez okkal zavar-
ta, Hegelnek éppen a nemrég levitézlett Napóleon-
feno mén adhatott elég okot arra, hogy eszükbe jusson 
a francia abszolutizmus veszélyeiről Bizánc, és örök 
etikai képletté kristályosítsa ki az ott vélelmezett ha-
talomtechnikát. Persze nem alaptalanul, hiszen itt a 
nemzet vs. birodalom problémájáról is szó van a totá-
lis vezető köré csoportosuló hatalomtechnika erkölcsi 
problémáinak boncolásakor. 

De ami a felvilágosodás nyomán Európának nem 
kellett, azt fölkapta az orosz ébredés, és 1875-ben Le-
ontyev könyvet írt a bizantinizmus és a szlávság közös 
történelmi szerepéről. És nem sokkal később, a két 
becsvágyó porosz uralkodó, IV. Frigyes Vilmos és II. 
Vilmos, valamint a vaskezű kancellár, Bismarck ter-
jeszkedése (előbb német egyesítés, aztán Franciaor-
szág megalázása) és az új porosz császárság politikai 
gépezetének kiépítése valami miatt olyan vissz hangot 
váltott ki a német ellenzéken belül és az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia egyes konzervatívabb köreiben, hogy 
a német, osztrák és a magyar sajtóban az 1900-as évek 
elejéig folyamatosan „bizantinus szellem” szókapcso-
lattal kritizálták az új német vonalat, és elkezdték ide-
haza is így ostorozni az udvari kamarillapolitikát. 
Tehát publicisztikai divat hozza be/vissza az értel-
miség köreiben nyilván Hegel alapján ismert bizan-
tinizmus-fogalmat a köztudatba a XX. század elején. 
Magyarországon a tudományból, a kritika világából 
Szekfű Gyula reagál rá, már használja és vizsgálja a 
20-as években, s nem meglepő nyilván Németh László 
szövegvilágában sem.

Persze ebben a formájában ez absztrakció lehet csu-
pán: 1944 után válik zsigerekig érezhető valósággá 

az orosz képlet (jó kérdés, milyen fogalmuk lehetett 
a magyar gondolkodóknak az orosz, román stb. va-
lóságról 1945 előtt, s itt a kérdés nem az, hogy volt-e 
fogalmuk róla, hanem hogy milyen). Ehhez akartunk 
csatlakozni a Hitel februári számában a művészet és 
a politika szempontjából ma is érvényes dimenziót 
keresve a kérdésnek: talán az „európainak lenni” 
mai tétje szempontjából sem érdektelen, hogy a bi-
zantinizmusnak nevezett jelenség a maga világában 
hogyan hat a személyközi viszonyokra, s hogy mi a 
személyiségdeformáló ereje egy ilyen rendszernek. A 
hitelfolyoirat.hu megújuló honlapján már olvashatók 
a válaszok.

(A szerző /*Bp., 1986/ történész, levéltáros, köztisztvi-
selő, a Hitel folyóirat szerkesztője.)

A népbíróságok létrejötte
Még javában dörögtek a fegyverek, amikor 1943 

októberében a szövetségesek deklarálták azon szán-
dékukat, hogy a háborús bűnösöket felelősségre kell 
majd vonni. A Debrecenben Miklós Béla vezérezredes 
vezetésével megalakított Ideiglenes Nemzeti Kormány 
erre 1944 decemberében vállalást is tett. Ezért sem 
lehetett meglepő, hogy már a januárban megkötött 
moszkvai fegyverszüneti egyezmény is arra kötelezte 
Magyarországot, hogy oszlassa fel a szélsőjobboldali 
szervezeteket. Megkezdődött a hazai háborús bűnösök 
felkutatása, akiknek letartóztatásában oroszlánrészt 
vállalt a belügyminisztérium politikai rendészeti (ké-
sőbb államvédelmi) osztálya – élén a hírhedt Péter 
Gáborral.

A népbíróságok felállításáról 1945. január 26-án 
rendelkeztek - működésük azonban sokkal inkább volt 
politikai és a második világháborút követő megtorlás 
kontextusában értelmezendő. Az ekkor megszülető hu-
szonnégy népbíróság tagjait ugyanis a Magyar Nemzeti 
Függetlenségi Front pártjai (tehát a Független Kisgaz-
da- Földmunkás és Polgári Párt, a Magyar Kommunis-
ta Párt, a Magyar Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti 
Parasztpárt és a Polgári Demokrata Párt) delegálták 
paritásos alapon, ezen felül kooptáltak még öt polgári 
tagot. Ez utóbbi gesztussal nyilvánvalóan azt a látszatot 
akarták kelteni, hogy nem csak a népet képviselik,  de 
a tagjainak is teret adnak az ítélkezésben.

Ki számított bűnösnek?
Az ítéletek ellen a Népbíróságok Országos Tanácsá-

hoz (NOT) lehetett fellebbezni, ami az esetek jelentős 
részében enyhébb döntést hozott. A politikai szándék 
felülbírálására lehetőséget adó jogi út értelemszerűen 
rosszallást váltott ki az előbbi képviselők részéről. Ries 
István, az 1945 és 1950 kormányok szociáldemokrata 
igazságügy-minisztere úgy minősítette a NOT-ot, mint 
a „hivatásos fasisztamentők gyülekezőhelye” . Ries a 
népbíróságokban az előző rendszer elszámoltatásának 
az eszközét látta, mely folyamat nem más, mint „... a 
nemzet pere megrontóival szemben...”.

Hogy ki számított háborús bűnösnek, azt a 81/1945. 
M.E. rendelet szabályozta. E szerint az a személy tar-
tozott ebbe a kategóriába, aki az 1939-ben kezdődött 
háborúba tevékenységével és magatartásával (!) Ma-
gyarország belesodródását elősegítette (pl. beszédet 
mondott, írt erről stb.), ám külön megjelöli a nyilas 
párttagokat és a német hadsereg, valamint az SS és a 
Gestapo kötelékének tagjait is. A rendelet alapján le-
hetőség nyílt arra, hogy ne csak a második világhábo-
rúban érintett személyeket, hanem az 1919 utáni poli-

A hetvenöt éve született népbírósági ítéletekről
tikai elit egészét is felelősségre vonhassák.  Pritz Pál 
történész is felhívta a figyelmet arra, hogy a bírósági 
eljárások során nem vették figyelembe a nullum cri-
men sine lege elvet, vagyis azt, hogy az elkövetés pil-
lanatában az adott cselekmény törvénybe ütközött-e. 
E helyett – véli Pritz – inkább a rebus sic stantibus 
elvét követték, vagyis azt, hogy minden esetet a maga 
körülményei között kell értelmezni.

Mit mondanak a számok?
Zinner Tibor adatai szerint 1945. február 3. és 

1950. április 1. között 59 429 személy állt a népbí-
róságok előtt, melynek harmadát (26 997 személyt) 
marasztaltak el. Börtönbüntetés kiszabására 24 014 
esetben került sor, ebből 167 volt életfogytiglani. Kény-
szermunkára 2291 személyt ítéltek. 477 halálos ítélet 
született, melyből 189-et hajtottak végre. Ezek közül 
az első kettőt a Major Ákos vezette Budapesti Népbíró-
ság hozta meg Rotyis Péter főtörzsőrmester és Szívós 
Sándor szakaszvezető ügyében, akiket 124 rendbeli 
gyilkossággal vádoltak, melyet munkaszolgálatosokon 
hajtottak végre. Akasztásukra február 4-én került sor 
az Oktogonon.

Ítélet a Horthy-korszak felett
A háborús főbűnösök perére a Zeneakadémia 

nagytermében került sor. Ahogyan Marosán György,  
a Magyar Szociáldemokrata Párt egyik vezéralakja fo-
galmazott ekkor: a „Horthy-rendszer gyermekei” ültek 
a vádlottak padján, tehát ez a per valójában az előző 
negyedszázad felett is ítéletet fog mondani.

A sort Magyarország 1941-1942 közötti miniszterel-
nöke, Bárdossy László ügye nyitotta, akit az amerika-
iak toloncolták vissza. Rákosi Mátyás izgatottan várta 
Bárdossy perét, ugyanis irigykedve (saját bevallása 
szerint: „csorgó nyállal”) figyelte, hogy a szomszéd 
országokban már sikerült háborús bűnösnek vélt po-
litikusokat bíróság elé állítani. 1945 októberétől sor 
került egy hasonló magyarországi perre is. Bárdossy 
azért volt fontos, mert őt lehetett felelőssé tenni a há-
borúba való belépésért. Rákosinak azonban hamar csa-
lódnia kellett, ugyanis Major Ákos jogi felkészültsége 
eltörpült Bárdossyé mellett. A kommunista pártfőtitkár 
arra utasította Majort, hogy az időigényes viták helyett 
inkább vonja meg a szót a vádlottól. Bárdossyt végül 
golyó általi halálra ítélték, melyet 1946. január 16-én 
hajtottak végre.

Imrédy Bélát azért állították népbíróság elé, mert 
miniszterelnökségéhez (többek között) az első zsidó-
törvény beterjesztése, a háromhatalmi egyezményhez 
való csatlakozás és a Népszövetség elhagyása fűződött. 

1945 novemberében lezajlott pere tartogatott megle-
petéseket, mert (utódaival ellentétben) ő elismerte 
politikai felelősségét, és belátta, hogy jobb lett volna, 
ha bankelnök marad. 1946. február 28-én állították a 
kivégzőosztag elé.

1945. december 17. és 1946. január 7. között zajlott 
az ún. Jaross-per, melyben a Sztójay-kormány belügy-
minisztere,  Jaross Andor volt a fővádlott. Szintén a 
vádlottak padjára került két államtitkára, Baky László 
és Endre László (utóbbit Adolf Eichmann, barátjaként 
is emlegette). A per során egyikük sem tagadta, hogy 
részt vett a vidéki zsidóság deportálásában. Mentségül 
mindhárman azt hozták fel, hogy ők csupán a kormány 
utasításait hajtották végre. Endrét és Bakyt kötél általi 
halálra ítélték, melyet március 29-én végre is hajtottak. 
Jaross két héten belül követte őket, őt kivégzőosztag 
elé állították.

A „koronaékszer” sokak szemében minden bizony-
nyal a nyilasok vezére, Szálasi Ferenc volt. Ő, szintén 
amerikai kiadatás után, 1945. október 3-án került visz-
sza Magyarországra. Közismert, hogy kivégzése előtt 
Szálasit még körbevitték a romokban álló Budapesten, 
ő azonban sem ekkor, sem korábban, a per alatt, nem 
mutatta a megbánás jeleit. Akasztására március 12-én, 
délután fél négykor került sor. Kegyelmi kérvényét a 
NOT az ezt követő napon tárgyalta (és utasította el), ami 
jól mutatja, hogy mennyire sürgős volt végrehajtani ezt 
a kivégzést. Karsai László történész szerint a kiépülő 
új rendszer számára Szálasi volt a tökéletes bűnbak, 
hiszen személyét össze lehetett mosni a Horthy-kor-
szak egész elitjével. Érdekesség, hogy a Szálasi-per nép-
bírája az a Jankó Péter volt, aki az ötvenes években a 
Legfelsőbb Bíróság elnöke lett. Ő irányította a Rajk-per 
elsőfokú tárgyalását is, amivel azonban nem tudott a 
lelkiismerete elszámolni, így 1955-ben öngyilkosságot 
követett el.

Sztójay Dömét 1946 augusztusában állították kivég-
zőosztag elé. 1944-ben mintegy fél évig volt miniszter-
elnök, ám ezalatt feloszlatták az ellenzéki pártokat, 
megkezdődött a magyarországi zsidók gettósítása és 
deportálása, miközben növelték a keleti fronton har-
coló magyar katonák létszámát. A Sztójay-per Marosán 
György szenvedélyes, ám tárgyi tévedésektől hemzse-
gő népügyészi beszédjeiről vált emlékezetessé.

A Horthy-korszak kultúrpolitikáját közel egy év-
tizeden át meghatározó Hóman Bálint történészt a 
népbíróság 1946. március 23-án életfogytiglani fegy-
házbüntetésre ítélte. Az ellene felhozott vádak szerint 
ugyanis még a német megszállás után is folytatta poli-
tikai szerepét, a kormányzati munkát. Utólag Hóman 
maga is belátta, hogy ezzel hibát követett el.

Ujváry Gábor történész a népbíróság ítéletét túl-
zónak véli. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy Hóman sze-
mélye alkalmas volt az 1919 utáni időszak diszkredi-
tálására. 2015 márciusában a Fővárosi Törvényszék 
bűncselekmény hiányában posztumusz felmentette 
a vádak alól.

Akik ellen nem emeltek vádat
A háborús évek miniszterelnökei közül nem állítot-

ták bíróság elé a „hintapolitikáról” ismert Kállay Mik-
lóst, és az 1944. október 15-re időzített sikertelen kiug-
rási kísérlet szervezőjét, Lakatos Géza vezérezredest. A 
sopronkőhidai börtönt, valamint a mauthauseni és da-
chaui koncentrációs tábort is megjárt Kállay a háború 
után először Olaszországban, majd haláláig az Egyesült 
Államokban élt. Hamvait 1993-ban szállították haza a 
kállósemjéni sírboltba, 2000-ben pedig a nyíregyházi 
megyeháza előtt állítottak szobrot neki. Lakatos több 
népbírósági perben is tanúskodott. 1949-ben nyugdíját 
megvonták, 1951-ben pedig kitelepítették Budapestről. 
1965-ben költözött Ausztráliába és ott hunyt el 1967-
ben, hetvenhét éves korában.

Horthy Miklóst nem vonták felelősségre. Javára ír-
ták a budapesti zsidók megmentését és a kiugrási kísér-
letben való részvételét. Bár Joszip Broz Tito többször 
is követelte, hogy az újvidéki mészárlás miatt adják ki 
Horthyt is Jugoszláviának, ám ez nem teljesült. A nürn-
bergi per során csak tanúként hallgatták meg. Sztálin, 
és vele egyetértésben Rákosi sem akarta kockáztatni, 
hogy egy esetleges bírósági tárgyalás esetén az idős 
kormányzó mártírrá váljon. A döntéssel Washington is 
egyetértett. Horthy 1957 februárjában hunyt el a por-
tugáliai Estorilban. 1993-ban temették újra egykori 
családi birtokán, Kenderesen.

A népbírósági perek megítélése
Romsics Ignác történész szerint 1945 annyiban 

hasonlatos 1919-hez, hogy az újonnan berendezkedő 
politikai elit leszámolt akkori ellenfeleivel. Lényeges 
különbség azonban, hogy az 1945 után elítéltek jelen-
tős része felelős volt a holokauszt végrehajtásában. 
Talán ebből is fakadt, hogy a népbíróságok működé-
sére a lakosság egy része úgy tekintett, mint a zsidók 
bosszújára.

Zinner Tibor munkáiban a népbíróságok több ellent-
mondására is felhívta már a figyelmet: a bírák hiányos 
jogi képzettségére, a NOT és a népbíróságok ítéletei kö-
zött feszülő ellentmondásokra. Mindemellett úgy véli, 
hogy a „véreskezűség” vádja a magyar népbíróságokról 
nem mondható el: az ítéletek 85%-ban ugyanis öt év 
alatti büntetést szabtak ki. Bárány Balázs

Tamási Áron szép szavát kölcsönzöm a címhez, 
mert talán ez fejezi ki legjobban mondanivalóm 
lényegét. Tíz éve tartalom nélküli szómágiának 
vélték többen a magyar országgyűlésnek azt a dön-
tését, hogy június 4-ét a nemzeti összetartozás nap-
jának minősítette. Hogy az erről szóló törvényben 
sokkal több gondolat is bujkál, azt most nem rész-
letezem, maradjunk csak a nemzetegyesítés kérdé-
sénél. 1949 és ’89 között a hivatalos Magyarország 
feláldozta a határon túli magyarságot a proletár 
nemzetköziség, szebben mondva a jó szomszédsági 
kapcsolatok oltárán. Néhány üres frázist olykor 
elpufogtattak, de még arra sem volt bátorságuk, 
hogy 1968-ban a románokhoz hasonlóan megta-
gadják Csehszlovákia katonai lerohanását. Pedig 
épp a kisebbségi magyarság léte miatt erre jó okuk 
lett volna. Csoda-e, ha aki a trianoni határokon 
kívülre született magyarnak, tehernek, hátrány-
nak érezte magyarságát? Csoda-e, ha ők 1990-ben 
ujjongva fogadták Antall József kijelentését arról, 
hogy lélekben 15 millió magyar miniszterelnöké-
nek érzi magát? Csoda-e, hogy 2004. december 
5-én minden reményük összetörött, és úgy érez-
ték, Trianonnál nagyobb tragédia történt: az anya-
ország tagadta ki őket, nem az idegenek. 

2010 óta nagyot fordult a világ, az anyaország 
figyelme és segítő keze Pozsonytól Brassóig, 
Munkácstól Lendváig, Kassától Nagybecskerekig 
mindenütt érezhető. Eközben a szomszédaink-
kal való államközi kapcsolataink is javultak, bár 
Ukrajnával sok problémánk van, és Romániában 
egyes agresszív csoportok folyamatosan keserítik 
a magyarok mindennapjait. 

Már a többedik generáció nőtt fel úgy, hogy a 
határon túli területek földrajzát soha nem tanul-
ta, hogy irodalmáról, művészeti teljesítményéről 
semmit, illetve csak nagyon keveset tud, s nincse-
nek határon átnyúló baráti kapcsolatai. Akit nem 
ismerünk, nem is szerethetünk.

Tenni kell azért, hogy ne üres szólam legyen a 
nemzeti összetartozás, vagy ne csak akkor jelent-
kezzen, amikor éppen ég a ház. Mert olyankor 
azért megmozdulnak az anyaországiak. A nyolc-
vanas években sokezer hátizsákban és csomag-
tartóban áramlott a könyv, a tartós élelmiszer és 
a gyógyszer Erdélybe, s most pedig folyamatosan 
megy a segítség a Kárpátalján élőkhöz.

Annak érdekében, hogy a Kárpát-medence egé-
szének szeretete hétköznapjaink része legyen, hogy 
láthatóvá tegyük összetartozásunkat, és növeked-
jék a térség értékeinek megismerése, elindítottuk 

Szívbéli barátságot!
a fogaDj szíveDBe egy kárPát-meDenCei telePülést kezde-
ményezést. 

Azt javasoljuk, hogy ki-ki válasszon egy várost, 
falut, amihez kötődik, vagy ami iránt érdeklődik. 
Ehhez egy honlap biztosít keretet, (fogadjszivedbe.
chartaxxi.eu) ahol a jelentkezők megindokolják a 
választásukat, és módjuk van arra, hogy az egysze-
ri indokolás után folyamosan töltsenek fel tartal-
makat, személyes élményeket, fényképeket, videó-
kat az adott településről. Természetesen nemcsak 
az anyaországban élőket hívjuk. Jó volt, hogy sok 
határon túli anyaországi települést választott, de 
talán még jobb, hogy erdélyi magyarok kárpátal-
jai települést is jelöltek. Az ukrajnai állapotokat 
ismerve tiszteletreméltó, hogy volt Kárpátalján, 
aki saját lakóhelyét „fogadta szívébe”. Indoka: 
mert itt élni jó. Igen, a magyarság megmaradásá-
nak kulcsfontosságú eleme a lokálpatriotizmus, 
s örvendetes, hogy ez a kezdeményezés ezt is a 
felszínre hozta.

Tavaly karácsony előtt indítottuk a mozgal-
mat, eddig hatodfélszáz ember jelentkezett, kö-
zülük többen a diaszpórából is: Skandináviától 
Dél-Amerikáig. Az Ausztriában élő magyarok kö-
zül ugyan még csak egy résztvevő van, de bízunk 
benne, hogy ez nem sokáig marad így. Magyaror-
szágról Burgenland iránt van érdeklődés. Kilenc 
települést már befogadtak. Ezek: Fertőmeggyes/
Mörbisch am See, Nagyhöflány/Grosshöflein, 
Szarvkő/Hornstein, Németújvár/Güssing, Frak-
nó/Forchtenstein, Doborján/Raiding, Veperd/
Weppersdorf, Alsóőr/Unterwart, Borostyánkő/
Bernstein, Őrisziget /Siget in der Wart. (Fontosnak 
tartjuk, hogy mindenütt szerepeljen a ma hivata-
los név.) 

Ajánlom a tisztelt olvasók figyelmébe a magyar 
nemzet egységének ezt a megjelenítési módját az-
zal, hogy ezt a lelki kapcsolatot, amit a fogadj a 
szívedbe kifejezés jelez, ne tekintsék titoknak, ha-
nem osszák meg, elsősorban a befogadottakkal, 
de másokkal is. A nyomtatott szó és az internet, 
a rádió és a televízió sok helyre eljut, de az embe-
rek az információk özönében jobban figyelnek a 
személyes szóra. 

Végezetül kívánom, hogy a kiválasztott tele-
pülés értékeinek feltárásakor érezzék át azt az 
örömet, amiről már többen beszámoltak, akik a 
járvány okozta szobához kötöttséget erre a célra 
is kihasználták, és amit csak a szívbéli barátoktól 
kaphatunk.

surján lászló

Család
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Üldögélő

JELEN SZÁMUNK KÉPEI
Gyermekkorában nem kapott vallásos nevelést, 

de családjával egyszer csak elkezdtek templom-
ba járni. Ott hallotta egyik alkalommal, hogy ne 
hagyjuk parlagon heverni tehetségünket, hanem 
bontakoztassuk ki. A diplomás biológus Vibók 
Ildi ezt követően éjjel-nappal rajzolt, felfedezve 
a színeket. Mert azelőtt, már gyermekkorában is 
rengeteget rajzolt, de aztán elsikkadt ez az olda-
la. csak fiatal anyaként, gyermekei mellett kez-
dett újra rajzolni; kezdetben grafittal vagy színes 
ceruzával, míg eljutott a pasztellkrétáig, akrilig. 
csak úgy kedvtelésből, amiből szenvedély lett. 

Vele kapcsolatosan fel kell tenni a kérdést: hol 
kezdődik a művészet? Rajzot nem tanult senkitől, 
s a technikát sem vette át általa ismert nagymes-
terektől. Mi hát akkor, ami eredeti, és mégis any-
nyira vonzó, mintha már ismerős lenne? Minde-
nekelőtt kiemelhető a gyermeki világ, nem csupán 
témáiban, hanem színeiben, vonalvezetésében is, 
mindamellett lágyságával, gömbölyded figuráival 
és színbőségük ellenére – bár élénk –, nagyon is 
kimérten, választékosan a gyermekmesék világá-
ból lép ki, utánozhatatlan nőiességgel. 

Ez Vibók Ildi eredetisége, édenkertinek mond-
ható gazdagsága, amiben az absztraktba hajló 
ábrázolások portrészerűen jelenülnek meg. ké-
pei az ártatlan naivitás gyönyörével hatnak, s a 
csak inkább sejthető vonalak mégis olyan kere-
tet szabnak, amiken belül jól érzik magukat az 
ábrázoltak. 

Nem meglepő, hogy a művésznő az utóbbi idő-
ben gyermekkönyvek írásában leli szenvedélyes 
örömét. 

 A biedermeier időszakban ünnepelt író, 
dalszövegíró és publicista, Johann Nepo-
muk Vogl (1802–1866), előszeretettel válasz-
tott balladát számos költeménye anyagául  
- Joseph  von Hormayr (1781-1848) felhí-
vásának szellemével összhangban, aki az  
osztrák hazafias történelemből vagy ősho-
nos környezetéből merített témát propagál-
ta. Ezt a módszert használták a dramatur-
gok és epikus költők, de a korabeli festők 
és zenészek is.

Ezért „Osztrák ballada atyja” címmel is 
megtisztelték. 

Boldogasszonyban (Frauenkirchen) szü-
letett az akkori Nyugat-Magyarországon, 
ahonnan édesanyja is származott, tempera-
mentumos és szenvedélyes természete miatt 
mélyen összefonódott az „anyaországgal”. 
Rajztehetsége miatt az alig 17 éves fiatalem-
bert befogadták az alsó-ausztriai birtokok 
hivatalába, így köztisztviselőként biztos 
megélhetése volt: a biedermeier korszak 
tipikus osztrák köztisztviselő költője lett, 
és 1859-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig 
az is maradt. 

„Részmunkaidős költő” volt, akinek te-
hetségét nagyon korán felfedezték, és két 
felettese, akik szintén verseket írtak, ele-
gendő időt hagytak részmunkaidős elfog-
laltságára, amely – ha figyelembe vesszük 
megmutatkozó hatalmas költői produkciós 
erejét,  – valószínűleg sok időt vett igénybe a 
valódi munkája mellett. Termékeny íróként 
minden műfajjal megpróbálkozott, és szinte 
semmiféle motívumot nem hagyott ki. Ami 
az önmarketingjét illeti, meglehetősen jó 
üzletember volt,  tudta, hogyan lehet ki-
adóinál a lehető legmagasabb árakat elérni. 
Verseit mindig új kombinációkban adta ki, 
és meg is zenésítette őket, ami óriási mér-
tékben növelte népszerűségüket. Számos 
bécsi zeneszerzővel való ismeretsége révén 
került természet költészete, amely kiterjedt 
az év, a napszakok dalaira, a túra- és utazási 
dalai, katonadalai, bányászdalai, vadászda-
lai, gyermekdalai, bordalai stb. eljutottak 
a kocsmáktól a szalonokig, onnan pedig a 
kórusokhoz és az énekkörökhöz. 

 Így lehetséges, hogy a mára már szinte 
elfeledett költőnek Vogl-nél a zene- és a kon-
certtermek kitérőjén keresztül sikerült ma 
is nemzetközileg fogadottá válni, és így bi-
zonyos mértékben a világirodalom részévé 
lennie. A triviális és a népszerű és tetsze-
tős ötvözésével igazi biedermeier kori népi 
irodalmat készített, amely számos fordítás 
révén ismertté vált a német nyelvterületen 
kívül is, miközben ő maga fordításain ke-
resztül külföldi anyagokat és motívumokat 
hozott közelebb olvasóihoz. De produkciói 
azért is törtek ki belőle olyan gátlástala-
nul, mert egy kritikus világnézet híján alig 
kellett félniük a cenzúrától. Vogl versei - 
mint a biedermeier költészet általában - az 
eposzhoz mutatnak bizonyos hasonlóságot, 
mint például a ballada, a verseposz vagy 
az idill formái. 

 margarete Wagner

Magyarország Johann Nepomuk Vogl „anyaországa”
A takarékos önmegtartóztatás, a szenve-

délyek megszelídítése, a sorsnak való alá-
rendelés, az „arany középútas” politikai 
álláspont, valamint a belső béke és a kevés 
boldogság megbecsülése az akkori erkölcsi 
eszmékként jelentek meg. Vogl ingerlékeny 
természete, nyugtalansága, a világfájdalom 
iránti hajlama és vadregényes külső habi-
tusa azonban nem igazán illett ehhez. Az 
„érdekes embernek” számító Vogl személye 
megtestesítette korának törékenységét. Ván-
dorló kedve miatt a romantikusok epigon-
jaként jellemezték őt. Ez igazolta érdeklő-
dését a népi, vidéki, a kisebbségi kultúrák 
és a külföldi témák iránt. Gyakran hangsú-
lyozta az érzelmi, idilli, műfajszerű, komi-
kus és historizáló dolgokat abban az időben 
megszokott „megható hangnemben”, mert 
formálhatók ezzel a kor fő témái, mint a 
szerelem, vallás, mulandóság, lemondás, a 
természet tapasztalatai, az otthonhoz való 
kötődés, a házi boldogság és a belsőség. 

1835-ben jelent meg először műve a Bal-
ladák és románcok, amelyek mind történel-
mi, mind legendás, de szentimentális jel-
legűek is voltak. Tematikailag főleg Auszt-
ria ősi területére és a korona országaira 
helyezte a hangsúlyt, de más, többnyire 
az európai országokba ismert témákra is. 
Habár ezekben a szövegekben mindig az 
erkölcsi eszmék érvényesülnek, gyakran 
komorak és rendkívül kegyetlenek, ab-
ban a „rémes hangnemben” tartva, amely 
akkoriban szintén nagyon népszerű volt. 
Ilyen például a történelmi horror és meg-
torló ballada, a Die Burgfrau zu Cseitha (A 
cseithai várúrnő), amellyet a német író, 
Mednyei és medgyesi báró Mednyánsz-
ky Alajos (1784–1844) magyar történész 
és kultura-közvetítő Báthory Erzsébetről 
szóló „történelmi” értekezése ihletett. Vogl 
azonban két megható, kissé társadalom-
kritikus egyéni sorsot vezetett be egy ide-
álisan tipikus magyar házaspár formájá-
ban, akik mint áldozatok -a remélt jövőbeli 
boldogságuk megsemmisülése ellenére- 
végül jelentősen hozzájárulnak az elkö-
vetett bűncselekmények felderítéséhez. Itt 
egyértelműen megjelenik Vogl szimpátiája 
a szenvedők és az egyszerű magyar embe-
rek áldozatkészsége iránt. 

E „rémes hangnem” segítségével Vogl tu-
datosan teljesítette kora olvasóinak elvá-
rásait. A triviális irodalom által alakított 
és elbűvölt ízlésűek minden változatban 
örömmel olvastak, mindenféle démoni sza-
kadéktól, horroregényeket a boldogtalan 
szerelmesekről, kísérteties jelenségekről, 

 Zsirai LásZLó

Közben mély bánatok

E nép felett valakik mindig áthajolnak,
akiknek biztosabb jövőt ígér a holnap
összekacsintva vidám dalokat fütyülnek.
A szél szavuknál őszintébben hegedülhet.

E nép felett valakik mindig áthajolnak,
kicsike közhaszonból is jócskán tarolnak,
míg munkától izzadsz, övüké lesz az érdem.
Közben mély bánatok hegedülnek a szélben.

Magány

Egyedül üldögélt, egész nap
a hallgatag telefont lesve,
s e semmittevésbe belefáradt.
Unta már az unalmas órákat.
Képzeletben megsimogatta este
a távirányított unokákat.

A szerző Hűséggel mért időben. Váloga-
tott és új versek c. kötetéből. Hungarovox 
Kiadó, Budapest, 2020

BaZsó ádám

Az éjszakában útrakél

Minden, amit a múltból tudok:
hazugság.
Minden,  amit a múltról tudok:
mese.
A hős lovag hűséges hitvese
hitvány huri.
A táltos férj: tulok.
Megérkezem és újra indulok.
Egy pillanatba így sűrűsödik
minden homály:
a történet tere.
Tanácstalanság és tudós vita
és számadásunk végső mérlege.
Melytől a nap a horizontra hull
(Az éjszakában útrakél a táj)
A testen túli, legvénebb terep – 
Hol fojtott hangon megszólal az Úr
(Mint akinek a csönd hatalma fáj)
Értem szavatok, újra értelek… –   

A szerző Mikro Versek prózai szövegek, 
töredékek c. kötetéből Vitos Hajnal felvétele-
ivel. Muravidék Baráti Kör Kulturális Egye-
sület, Pilisvörösvár, 2020, 99 oldal.

kegyetlen bűncselekményekről és pikán-
sak az erkölcsi törvények erotikus megsér-
téséről. A visszafogott polgár örömét lelte 
a fenyegetésben és a furcsaságban, ugyan-
akkor ez puszta félelmet váltott ki belőle, 
mert a márciusi forradalom előtti időszak a 
jogi bizonytalanság ideje volt, és gonoszság 
leselkedhetett rá minden sarkon. Vogl meg-
torló balladái többnyire a felvilágosítás, a 
józan ész és az uralkodó erkölcsi törvények 
a megsértéséről szólnak, de amit végül meg 
kell büntetni az igazság helyreállítása ér-
dekében, mert a nagy fináléban az olvasót 
mindig oktatni kell és megnyugtatni. 

Vogl vándorlásai először Bécs közvetlen 
környezetébe, de aztán Triesztbe és Velen-
cébe is elvezettek. Különösen szerette Ma-
gyarországot, és az ország és népe iránti 
lelkesedését mindenféle történelmi balla-
dában, valamint hangulat- és műfajképek-
ben dolgozta fel.  1839-ben a Klänge und 
Bilder aus Ungarn (Hangok és képek Ma-
gyarországról) című kötetében jelentette 
meg amit Magyarországról összegyűjtött, 
ezért a magyarok viszont „sztyeppe költő-
jeként” tisztelték és költészetét magyarra 
is lefordították. Ez a kötet nemcsak számos 
pogány-, cigány-, csikós-, balatoni- és egyéb 
dalt tartalmaz, hanem mindenféle balladát 
is, amelyek történelmileg jelentős emberek-
kel és eseményekkel foglalkoznak, mindig 
bátorsággal, büszkeséggel, hazaszeretettel 
és a magyarok  szigorú törvénytiszteletével 
foglalkoznak.

Bizonyos mértékig Vogl a Magyaror-
szág iránti biedermeier-lelkesedés árjában 
úszott, de végső soron anélkül, hogy sokat 
tudott volna kezdeni a magyar nemzeti sza-
badságmozgalommal. 

Legalábbis a kortársak elhitték, hogy ti-
pikus magyar vonásokat fedezhetnek fel 
benne, valószínűleg azért, mert tudta, ho-
gyan viselkedjen és külső megjelenésével  
hatékonyan testesítse meg a javíthatatlanul 
romantikusat, és szenvedélyeset. Bár Vogl 
íróként és emberként közelállt a kisembe-
rekhez, meglehetősen távol állt az 1848-as 
forradalom politikai, társadalmi és nemzeti 
aggályaitól, ezért akkor – sok más művész-
hez hasonlóan – az ő karrierje is megsza-
kadt. A közönség ízlése most új tartalmat 
és formákat követelt, ami végül múzsájának 
ellaposodásához vezetett. Már csak gyorsan 
megírt, igénytelen kis népi történeteket, 
meséket és történelmi anekdotákat készített 
a népi naptárak számára. Vogl, aki túlélte 
első feleségét és a tőle származó két gyer-
mekét, 64 éves korában szinte elfeledetten 

halt meg. A biedermeier időszakban nagy 
sikereket ért el, amelyekre a március utá-
ni időszakban nem igazán tudott építeni. 
Költőként  ma már alig ismert. Dalai azon-
ban a világ minden koncerttermében még 
mindig hallhatók. 

Fordította: Fetes kata

A közép-európai párbeszéd örvendetes pél-
dájaként említhető három szerző, a politikus 
Bába Iván, a kisebbségi szakértő Gyurcsik Iván 
és a történész Kiss Gy. Csaba közös vállalkozá-
sa. Mint az előszóban írják, könyvük mintegy 
válasz Emil Brix – Erhard Busek szerzőpáros 
eredetileg 1986-ban, majd revideáltan 2018-ban 
megjelent Mitteleuropa c. könyvére, amely 2019-
ben magyar fordításban is megjelent. „Tettük 
ezt közép-európaiakként, magyar szemszögből, 
nemzeti demokrata alapon. Annyira fontos ez 
a fajta párbeszéd, hogy a Brix-Busek pároshoz 
hasonlóan feltétlen ajánlatos a triász vizsgáló-
dásainak német nyelvű kiadása is. (Szerk.)

Lengyelország, Csehszlovákia és Magyarország 
harminc éve indult el közös úton, amelyen hol 
lassabban, hol gyorsabban ma is halad, és talán 
a legerősebb térségi együttműködés az Európai 
Unióban. Divatba jött nemcsak ez az immár négy 
ország, hanem Közép-Európa egésze, pedig néme-
lyek még a létét is kétségbe vonják. 

Jó lenne tudni azt is, hogy Magyarországon há-
nyan törődnek egyáltalán Közép-Európával, s akik 
igen, milyen jövőt szánnak neki? Egységes Uniót 
akarunk, egyformává gyúrt országokból, vagy 
két egymást erősítő erőt, ahol az eltérő történel-
mi tapasztalatok egyaránt hozzájárulnak a közös 
jövő formálásához? Avagy a csak együtt egész két 
féltüdő egyike a latin hagyományú Nyugat- és Kö-
zép-Európa, másika pedig a görög hagyományú, 
ortodox Kelet-Európa és a Balkán? 

Mi lesz így Európa jövője? A „Közép-Európa 
magyar szemmel” című, tavaly megjelent tanul-
mánykötet szerzői feltették a kérdést: Valóban 
Közép-Európában dől el Európa jövője? 

Nem a mérhetetlen nagyravágyás kifejezése 

már maga a kérdés is? Netán a történelmünk 
során sok bajt okozó magyar gőg jele? Nem. A 
szerzők három lehetséges jövőkép alapján há-
rom feleletet adnak. Az optimista jövőkép sze-
rint nyugatiak és keletiek egymást kölcsönösen 
egyre jobban megismerik, megértik és tisztelik, 
kialakul az egy hajóban evezünk érzés és a belső 
kohézió. A második változat: Közép-Európa gaz-
daságilag erősebb, politikailag egységesebb lesz, 
érdekérvényesítő képessége révén éri el céljait. 
Feszültségek árán bár, de az eredmény erős, a 
világméretű versenyben a helyét megálló Euró-
pa lehet. A harmadik változatban megerősödik 
a „mag Európa”, mi maradunk a periférián, és a 
többsebességes Európa ezáltal a kvázi szétesés 
felé halad. A közép-európaiaknak elegük lesz 
a felvevő piac szerepből, és abból, hogy olcsó, 
de minőségi munkaerővel lássák el a nyugatot. 
Megszabadulva a szovjet halálos ölelésétől, nem 
akarnak cseberből vederbe esni. 

Jelenleg a nyugatiakkal egy hajóban evezünk, 
de nem egy irányban. Nyugaton erős individua-
lista fordulat zajlik, teret nyert az antropológiai 
forradalom. Már nem a szovjet típusú természet-
átalakítás terveit dédelgetik, hanem az embert ala-
kítják át, megadva akár a nem megválasztásának 
a szabadságát is, felelőtlenségnek tartva a gyer-
mekvállalást, „hiszen épp az embernek az egyik 
legnagyobb az ökológiai lábnyoma”. 

A jelenlegi antropológiai forradalom kimene-
tele alapvetően befolyásolja a fenti válaszokat. 
Közép-Európában az antropológiai forradalom 
jelen van már, de nem áll győzelemre. Ha Kö-
zép-Európa is beáll az antropológiai forradalom 
hívei közé, akkor úgy átalakul a mai Európa, hogy 

HAjNAlRA VÁRVA

Folytatás a 12. oldalon

Ez a Görgey Gábor kilencvenedik születésnapjára 
készült, breviárum-szerű kötet, amit nemrégiben a 
Corvina kiadó adott ki Budapesten, a népszerű írót, 
költőt és drámaírót ünnepli. A könyv szerkesztő-
je, Sumonyi Zoltán jó érzékkel válogatott Görgey 
írásaiból, ő adta a kötetnek az eleve elit-olvasókat 
megcélzó „Ceterum censeo” címet, ami egy Ca-
to-idézet első két szava egy, a kötetben is közölt, 
2019-es interjúból. Ebben Görgey elmondja, nem 
akarja ő sem Karthágót, sem más várost lerombol-
ni, de egy dolgot sohasem fogadott el: a diktatúrát, 
bármilyen formában és színben próbálják azt rá-
kényszeríteni egy nemzetre. Ha valaki az ünnepelt 
részletesebben kifejtett politikai nézeteire kíváncsi, 
rálapozhat a 83. oldalon található szövegre, aminek 
Görgey a „Milyen országot szeretnék?” címet adta.

A Cetereum censeo... hat fejezetre osztva  ismerte-
ti Görgey rövid életrajzát és sokoldalú írói mun-
kásságát. Ebből az első egy „Szónoklat” című mu-
latságos szöveg, amiben egy magyar állampolgár 
próbálja elmondani (és mintegy igazolni) mindazt, 
ami Magyarországon 1949 és 1989 között történt: 
ez a dolog természeténél fogva meredek politikai 
változásokkal és szüntelen helyezkedéssel jár. Az 
„úrifiú”-nak bélyegzett Görgey Gábor nem helyez-
kedett, családját a Rákosi-korszakban kitelepítették, 
ő maga egy ideig  hivatalsegéd, majd munkaszol-
gálatos volt, később egy darabig a hittudományi 
egyetem hallgatója, utána sokáig „megtűrt” szerzője 
alacsony példányszámú lapoknak, bár munkatársa 
a régi, sokak által olvasott Mag yar Nemzetnek, míg 
végre két színdarabjával országos hírnévre tett szert. 

Politikai karrierjéről ebben a könyvben nem igen 
beszél – azt hiszem, csak másfél évig volt a rend-

Sokoldalú szerző ünneplése
szerváltás utáni évtizedben kulturális miniszter, 
de ez az idő elég volt ahhoz, hogy megszervezze és 
anyagilag lehetővé tegye a „Magyar Magic” néven 
indított programsorozatot, aminek elég nagy közön-
ségsikere lett számos angol és skóciai  nagyvárosban.

Akik eddig nem ismerték Görgey Gábort, a köl-
tőt, most több emlékezetes versét olvashatják, így a 
„Magyar homály” és az „Egy vacsora anatómiája” 
címűt – utóbbiba a szerző beépíti Jézus szavait az 
Utolsó Vacsorán. Görgey úgy keresztény és felvi-
lágosult patrióta, hogy egyszerre szól a vallástala-
nokhoz és a nemzeti érzést fetisizálók ellen, úgy 
liberális, hogy elfogulatlan; erős szociális érzékről 
és toleranciáról tesz tanúságot tárcáiban, amelyek 
egyike-másika különösen olvasmányos. Barátai kö-
zött pedig épp úgy akadnak konzervatívok, mint 
baloldaliak, amit talán az magyaráz meg, hogy akik 
ismerik, tudják – Gábor különösen szeretetre mél-
tó, kedves ember.

Két kis kritikai megjegyzéssel zárnám ismerte-
tésemet: sokallom a kötet fénykép-anyagát, ami 47 
oldalt foglal el a 183 oldalas könyvből. Amit pedig 
kicsit hiányolok, az egy jelenet volt Görgey Gábor 
valamelyik darabjából – én személy szerint különö-
sen szeretem a magyar abszurd egyik gyöngyszemét, 
a „Komámasszony, hol a stukker?” címűt, amit ré-
gen egy angolul megjelent írásomban méltattam. Így 
is köszönet a könyvért a Corvina kiadónak, amelyik 
az utóbbi időben már nem csak a külföldi, hanem a 
hazai piacra is gondol, és ad ki érdekes könyveket.

Görgey Gábor, Ceterum censeo, Corvina, 2020, 
178 oldal és Függelék

G.Gy.

A tfactory legújabb felmérése szerint Az 
ifjúság legfőbb kívánsága 2021-re: Nagyobb 
őszinteség.

A koronavírus-járvány kevés újat hozott a társa-
dalmi életbe, inkább csak megerősítette azt, ami már 
eddig is megvolt. Mindenekelőtt a retro-aktuális, 
premodern, irracionális, konzervatív, nosztalgikus 
értékek, attitűdök és életmódok. Az emberek újra 
elhatárolódnak egymástól, bezárkóznak, megpró-
bálják távol tartani az idegeneket. A begubózás 
reneszánszát éljük. Az ideálok és a mindennapi 
gyakorlat ismét visszatérőben van a hagyományos 
keretekhez. Az ember visszanyúl a bevált módsze-
rekhez, amelyeket a nyüzsgésben és a haladás eu-
fóriájában elfelejtett. 

Ez a retro-irányzat már a fiatalok körében is el-
terjedt – nevezzük őket „gyerekeknek”. Ezt mutatja 
„A fiatalok új példaképei” című jelenlegi tanulmány, 
amelyhez a felméréseket 2020 decemberében végez-
ték. 400 osztrák fiatalt kérdeztek meg a 11–17 éves 
korosztályból. A minta reprezentatív, életkor, nem 
és végzettség szerint. Álljon itt egy első exkluzív 
betekintés a legfontosabb eredményekbe: 

1. A hősök visszatérése. A fiatalok ismét régi érté-
keket kívánnak, mint például az őszinteség, az erős 
jellem, a bátorság és az ambíció. A példaképeknek 
rokonszenves és határozott hősöknek kell lenniük.

2. A hősök a közvetlen környezetből származzanak.
A fiatalok legfontosabb példaképeiket család-

jukban és barátaikban találják meg. Ezek az anyák, 
apák, nagyszülők, testvérek és barátok. 

3. A hősök ideje eg yben az antihősök ideje is. A „gyere-
kek” antihősei a politikából, valamint a modell- és 
befolyásos-iparból származnak. A tartalmatlan üres 

felület a múlté. A ma a becsületes emberekről szól, 
akiknek jellemük, alapelveik, közösségi szellemük, 
akaraterejük van, készségesek és illetékesek, azaz 
hozzáértők.

4. A példaképek tartalommal, eszmékkel és akaraterő-
vel rendelkező emberek. A fiatalok számára értékelés 
céljából bemutatott ideális típusok közül a becsü-
letes és idealista típusú tagokat választották ki legy-
gyakrabban. Ahhoz, hogy példakép lehessen vala-
ki, ma őszintének,  akaraterősnek kell lennie, vagy 
legalábbis következetesen erre kell törekednie, aki 
elfogadja a személyes hátrányokat is. A rangsor te-
tején Martin Luther King és Greta Thunberg állt. 
A negyedik legnépszerűbb Anne Frank volt. A leg-
felső mezőnyben vannak Neymar és Dominic Thi-
em sportolók, valamint Billie Eilish és Ed Sheeran 
zenei sztárok is.

5. Hag yományos értékek és poszttradicionális szabadidős 
tevékenységek.

Annak ellenére, hogy a fiatalok az értékeket egyre 
inkább a hagyományokban látják, szabadidős gya-
korlatuk hipermodern. A szabadidőt túlnyomórészt 
média- és digitális médiaidő tölti ki. Ha nem hallgat 
zenét, akkor a közösségi média platformjain van, 
szörföl az interneten, online-, vagy számítógépes 
játékokat játszik. A fizikai vonzerő kompenzálásá-
ért és fenntartásáért sportolnak. A szabadidős tevé-
kenységek rangsorának végén áll a folyóiratok olva-
sása, a színház, a koncertek és az opera látogatása. 
Az elmúlt hónapok zárlatai a főzés fellendüléséhez 
vezettek. A gyerekek egy harmada gyakran főz, má-
sik harmada néha. „Főzz magad” lett a korona-idők 
mottója a gyors étterem helyett.    

Fordította: Fetes Kata

A 11–17 évesek példaképei 2021

pÁlyÁzAt
A Pázmaneum Társulás – csatlakozva a Gróf Széchenyi Család Alapítvány által meghirdetett emlékévhez – rajz-
pályázatot hirdet külhoni és anyaországi alapiskolás és középiskolás diákok részére Széchenyi öröksége cím-
mel. A rajzpályázat védnöke Dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa.
A rajzpályázat témája: Széchenyi István öröksége, avagy mire lehetünk büszkék magyarként. Mit köszön-
hetünk Széchenyi Istvánnak? A gazdaság, a közlekedés, a lótenyésztés, sport terén végrehajtott reformjai, 
alkotásai, illetve vele és családja történetével kapcsolatos események is megjeleníthetőek a rajzpályázatban.
Pályázni lehet bármely, szabadon választott technikával. A munkákat A/4-es vagy A/3-as méretben, passz-
partu nélkül szükséges beadni. Az alkotások hátoldalán fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát, lakcímét, 
a kép címét és technikáját. Ha iskolán keresztül pályáznak, az iskola nevét, az osztályt és a felkészítő tanár 
nevét. Egy pályázó gyermek összesen egy pályaművel indulhat.
Korcsoportok: 6–10 évesek; 11–14 évesek; 15–18 évesek. A beadott munkákat szakmai zsűri javasolja ki-
állításra és díjazza. Az elkészített műveket legkésőbb 2021. június 4-ig kell eljuttatni az alábbi címre: Páz-
maneum, Fő utca 47/22, 92901 Dunaszerdahely (Szlovákia). A borítékra, kérjük, írják rá: „Széchenyi örök-
sége” rajzpályázat.
Díjazás: A kiválasztott alkotások egy kiállítás keretén belül kerülnek bemutatásra 2021 októberében a Csaplár 
Benedek Városi Művelődési Központban. A fent felsorolt korcsoportokból az első három alkotás könyv- és 
tárgyi jutalomban részesül. A különdíj győztese családi belépőt kap a nagycenki Széchenyi-kastélyba és a fer-
tődi Esterházy-kastélyba. A díjazottak ezenfelül a Nemzetpolitikai Államtitkárság ajándékában is részesülnek.
Eredményhirdetés: 2021. szeptember 21. A nyerteseket e-mailben értesíti a pályázat kiírója. A nyertes 
pályázatokat emellett megjelentetik a Pázmaneum honlapján (www.pazmaneum.com) és Facebook oldalán 
(https://www.facebook.com/pazmaneumpt/), valamint kiállítás formájában megtekinthetőek majd a Csaplár 
Benedek Városi Művelődési Központban. További információ: info@pazmaneum.com – Pázmaneum Társulás

A több mint egy éve velünk lévő, most éppen újra 
fokozott erőre kapó vírusjárvány nemcsak minden-
napjainkat, de ünnepeinket sem kíméli. Immár a má-
sodik március 15-én vagyunk túl, amikor nem em-
lékezhettünk közösen a százhetvenhárom évvel ez-
előtti márciusra, nem idézhettük meg együtt a „nagy 
napok” emlékét. Csak képzeletben látogathattunk el 
a Nemzeti Múzeum lépcsőihöz, Petőfi szobrához, 
Kossuth Lajos teréhez, a már jócskán átalakított Pil-
vax kávéház is zárva maradt. Az ünnep a családokba, 
a bensőnkbe szorult.

Sok víz lefolyt a Dunán és a Tiszán is azóta, hogy 
Szendrey Júlia és Laborfalvi Róza a nemzeti mitoló-
gia szerint Petőfi és Jókai mellére tűzte a háromszínű 
kokárdát azon az esős tavaszi napon. „Úgy éreztem, 
ha ezt a jelet viselem, nem tehetek úgy, mint egyéb na-
pokon. Megjelöl a kokárda; ha kitűztem, vállalok vele 
valamit. Odakerülök annak a nagy napnak a fényébe. 
[…] A kokárda kötelez. Kitűzhetem, ha akarom. Mi-
lyen szerencsés véletlen, hogy e tragikus században 
soha nem jutott eszébe a hatalomnak a kokárda vise-
lését megparancsolni! […] Vagyis: a kokárda vállalás 
dolga” – írja Kiss Gy. Csaba 1998-ban, a százötve-
nedik évfordulón. Vállalás dolga volt mindig: ha süt 
a nap, fúj a szél, netán esik a hó – akkor is, amikor 
„emelkedik” a nemzet, és akkor is, amikor éppen 
nehéz idők járnak. A kokárda nemcsak kötelező, de 
– legalábbis a kiegyezés után – tiltott sem lett, még ha 
volt is idő, amikor a nemzeti színek „demonstratív” 
megjelenítését gyanúval szemlélte az aktuális hata-
lom. Az 1970-es évek elején tetőpontjára érő spontán 
ifjúsági mozgolódásokra adott aránytalan hatalmi 
reakciók a hatalom „nacionalizmussal” – valójában 
az egészséges nemzeti érzéssel – szembeni averzióját 
igazolták. „Mindig kitettem a kokárdát, tulajdonkép-
pen öreg fejjel is. Sőt emlékszem, volt úgy, a hetvenes 
évek végén, hogy egy hétig le sem vette az ember, és 
már gyanúsan néztek ránk a buszon, villamoson, és 
ez jó érzés volt” – emlékezik vissza Nagy Gáspár.

Rögtönzött „társadalmi” kutatást végeztem az idei 
március 15-én: két szomszédos külső-budapesti kerü-
let 1848-hoz kötődő emlékeit jártam végig. Figyeltem 
az embereket: a szembejövők közül alig valaki viselt 
kokárdát. (Egy ismerős bácsi megállított, megdicsérte 
az enyémet, jelezve, hogy ő maga kitűzte a zászlót a 
házára, mondván: „ennyit legalább tegyünk meg”.) 
Közeledve Petőfi és Kossuth kerületi szobrához az 
arányok is javulni kezdtek, a szobrok elé leszúrt kis 
nemzeti zászlók talán a szüleikkel, esetleg tanáraikkal 
ottjárt fiatalok jelenlétét jelezhették. A még nem túl 
meleg, de jóleső napsütés a régi, iskolai március 15-
éket idézte. Emlékszem: gyermekkoromban termé-
szetes és egyben jóleső érzés volt a kokárda viselése. 
Az érzés maga mit sem változott: a különbség az, 
hogy akkor nem gondoltam rá, hogy volt idő, amikor 
gyanúsan néztek viselőjére, amikor az igazi március 
15-ére való emlékezés a valódi bátrak kiváltsága volt. 
Akkor nem gondoltam arra sem, hogy napjainkban is 
van, aki nacionalizmust, „magyarkodást” lát a nem-
zeti színek mögé.

Kár lenne persze ideológiát gyártani, okokat 
keresni erre a „kokárdátlan márciusra”. A magyar 
társadalom nagy része közönyös és fáradt – ahogy 
alighanem mára Európa minden nemzete. Testileg, 
lelkileg és szellemileg kizsigerelt bennünket az el-
múlt év állandó készenléte, a korlátok között élés, 
a nyitások és zárások néha nehezen érthető dina-
mikája. E keretek között alighanem az átlagosnál 
kevesebben érezték fontosnak az emlékezést, az ösz-
szetartozás kinyilvánítását. Nincs tétje – valahogy 
ezt mondhatjuk. Más a helyzet a határainkon túl – a 
Kárpát-medencében és azon túl, a kis magyar közös-
ségekben minden március 15-e a megmaradás üze-
netét is hordozza. Volt szerencsém látni az észak-né-
metországi diaszpóra egyik ünnepségét: a csillogó 
arcú fiatalokat és lányokat, a bölcs gondolatokat, 
szavalatokat és énekeket – Petőfit, a Bánk bánt, a 
magyar táncokat és a Szózatot. Van hát, ahol Petőfi 
és az örök március sem alkuszik – jutott eszembe. 
(Úgy lenne, ahogy kiváló színművészünk, Eperjes 
Károly mondja? Magyarország Trianon óta olyan, 
mint egy kenyér: a héját levágták róla, de „a héjában 
van több vitamin.”) 

A Kassán született, élete jó néhány évtizedét 
emig rációban élő Márai márciusköszöntése talán 
sosem volt ilyen aktuális: „Nagyon boldog vagyok, 
hogy még egyszer megéltem érkezésed, Március! Az 
influenzán át gázolunk feléd, a tél dögvészén, a sö-
tétség alvilági birodalmán át. Mint aki tárnából, bá-
nyalégből érkezik, sáros lábakkal és elfulladt tüdővel 
megállok a napvilágon, kifújom magam és énekelni 
kezdek. Ezt éneklem: üdvözöllek, Március! Időbe 
telik, amíg az ember megtanulja, hogy lehet örülni 
egy naptári adatnak is. Március külön évszak, sem-
mi köze a télhez, tavaszhoz. Külön világítása van.” 

Nagymihály ZoltáN

Kokárdátlan 
március

HÍR EK

KovÁcs istvÁn

Ifjúságunk cenzúrázatlan krónikája

Árpád és Erzsébet emlékének 

Árpád és Erzsébet…
Nem a középkori krónikák lapjain, 
hanem valahol a Maros partján
a Noé bárkaétterem fedélzetén,
amelyet felver a lóti-futi pincérek trappja…
Hiába… megannyi a rendelés
az utánunk- a-vízözön előtti korszakban,
a kiégett fények századában,
kis híján ezerkilencszázhatvan…nyolc és félben!
Ki nem állhatom
a deszkalének csúfolt fenyővizet…
de ha valaki egészségéről van szó,
akkor mégis… állnom kell…
állnom… vagyishogy innom illik…
A visszhangos helyfoglalók vagy honfoglalók
percnyi nyugalmat se hagynak 
a párosával bezárt élőlényeknek
odalenn,
se az egymásra lelt családtagoknak idefönn,
a Noé bárkaétterem fedélzetén.
Mindent eltüntető időtlenségbe sodorhat
megmenekülésünk jegenyekörökkel meggyűrűzött
ki-tudja-hány-hónapja…
és negyven napja.
A remény levélkéit vesztett olajága 
göcsörtös gondolatjel csupán
az Ararát fuldokló csúcsai között.
Ideje lekászálódni a meg feneklett bárkáról…
De előbb fizetni kell!
Vagy már fizettetek?

Árpád hallgatása, 
Erzsébet törtarany-kacagása,
zsivajjá morzsolt szavak
az emlékezés felrázható hangdobozában.
Fehér ballonkabát
és a májusi esőtől
még zöldebb felöltő.
Csak semmi pironkodás…
E színek más változata
ránk nézve még veszélyes lehet…
Különösen ezerkilencszázötvenhat
kaloda-zászlajában.

A Mindenség rejtekének mélyén
papírból kivágott játékruhák,
a gyermekkor göncei,
amikor a mese még valóság.
Ákom-bákom betűkkel
beléjük róva sorsunk…
Egyszer majd bevégeztetve mind…
Egyként,
ha egyenként máshogy is.

Árpád és Erzsébet távolodóban…
búcsút intve
mint messzi pusztaságok kunbabái
ezen az erdőn túli hegy-völgyes vidéken,
az anyanyelvet védők
halálpatkó hegyszorosában,
ahol utolsó harcos a hírvivő lesz.
Ne hidd, hogy feltartott kezük
a megadás jele.
Oszlopok, 
hogy az új évezred-ég
ránk ne szakadjon.
Mennyboltot tartó csillagkép-tenyerükön
a pirkadat hajszálrepedései
tűzpróba-jelek:
ifjúságunk cenzúrázatlan krónikája.

FarKas ÁrpÁd (1944. április 3. – 2021. február 
7.), erdélyi költő, a Háromszék c. lap főszerkesztője, 
a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Munkásságát 
József Attila-díjjal (1993), Balassi Bálint-emlék-
karddal (2002), Kossuth-díjjal (2018) ismerték el 
és jutalmazták.

A New York Timesban Rebecca Makkai, 
a nemrégen elhunyt Makkai Ádám lánya is-
merteti  és ajánlja az olvasóknak Dragomán 
György „Máglya” című regényének amerikai 
kiadását. Dragomán Erdélyből áttelepült sike-
res prózaíró, Szabó T. Anna költő férje.

•
Erdős Kristóf 2021. február 8-án summa 

cum laude elismeréssel védte meg az ELTE 
Bölcsészettudományi karán Magyar menekül-
tek Ausztriában (1945–1947) címmel benyúj-
tott doktori disszertációját. A tárgykörben éve-
ken át folytatott kutatómunkát Ausztriában.
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BÉCSI NAPLÓ

Mondd meg, mi a kedvenc ételed, és én meg-
mondom, ki vagy. De éppenséggel úgy is fogalmaz-
hatnánk, áruld el, ki a kedvenc íród/költőd, és én 
megmondom ki vagy. Általánosítva: mondd meg, 
szeretsz-e olvasni, és én kikövetkeztetem identitáso-
dat. Meglepő, de eredeti megközelítés, hozzá olyan 
tudós szociológus részéről, aki fél évszázadon át 
könyvek olvasásából következtette ki, hogyan is áll 
a magyarok lelkülete országhatárokon belül és túl.  
Gereben Ferencről van szó, aki talán más is lehetett 
volna, végül is nem egészen kenyérkereseti okokból 
az olvasáskultúra vizsgálatába fektette idejét és ér-
deklődését. Akinek idegen ez a vidék, rákérdezhet, 
hogyan lehet ún. másod-, harmadlagos jegyekből, 
tünetekből valakinek a jellemére, lelkületére, vagy 
éppenséggel magyar mivoltának milyenségére kö-
vetkeztetni?

Már pusztán a kérdés feltevése is kíváncsivá tesz, 
amikor viszont bárki kézbe veszi a szerző gondo-
san összeállított kötetét, kutatásai eredményeinek 
feltárását, igaz, másodközlésben, olyan területre 
lép, ahonnan nem könnyű kilábolni. Mielőtt ebbe 
belemerülnénk, fontos megjegyezni, hogy a szimpla 
foglalkozásbeli megjelölés sok más mindent takar, 
jelesen az irodalommal való bensőséges kapcsolatot 
kritikusként és szerzőként. 

Igazi kaland, amint nagyanyja levelező partnerei 
nyomára bukkan, s az első világháborús „tábori pos-
ta” üzeneteiből, beszámolóiból a harctér és a hátor-
szág összeszövődéséből könyvet ír, természetesen 
nem érve be a szövegek egyszerű dokumentálásá-
val, hanem levéltári utánajárások eredményeként 

Olvasáskultúra és identitás
kikövetkezteti a levélírók mibenlétét, sőt, figyelem-
mel kíséri életük menetét a Nagy Háború után is, ha 
lehet, egészen halálukig, ha csak lexikálisan is. A 
szerző Most minden valamirevaló férfinek itt a he-
lye c. könyve alapján jelen kötetben folytatta Boka 
János (Keresztesi István) történetét a Nagy Háború-
ban, majd utána.

Visszafordulva az alkotási időben arra lehet követ-
keztetni, hogy Gereben Ferenc legszívesebben iro-
dalomkritikus, vagy legalábbis irodalomtanár lett 
volna. Olyan behatóan boncolgatja, elemzi Radnóti 
Miklós Razglednicáit, mintha együtt haladt volna 
erőltetett menetben a költővel. Pilinszky János Négy-
sorosának lehetséges olvasatával foglalatoskodik, 
meg Nagy László Ki viszi át a szerelmet c. versével, 
olyan fokon, hogy az ember katedrára képzeli a fiatal 
tanárjelöltet, akit mégis más vágányra terelt az élet. 

Ennek a tudóspályának szinte törvényszerű kiala-
kulásába ad betekintést Az olvasáskutató olvasás-
története a kisgyermekkortól kezdődően. Csak oda 
kell figyelni olvasásakor, és elevenen besorolható, 
megállapítható, mint ember és tudós ki lett olvas-
mányai alapján abból a gyermekből, aki egyszerűen 
szerette a könyveket. Ebből nem nehéz kikövetkez-
tetni Gereben Ferenc elméletét a már elöljáróban 
felvetett kérdés alapján. Félreértések elkerülése 
végett meg kell jegyezni, hogy nem betűkből, szö-
vegekből összeállt olvasmányokról, könyvekről, ne-
tán szakszövegekről van szó, hanem többé-kevésbé 
szépirodalomról, méghozzá prózáról. Szerzők és mű-
veik kerülnek glédába, hogy aztán megkérdezések, 
interjúk alapján megállapítást nyerjenek bizonyos 

kortünetnek számító jelenségek. Gereben Ferenc és 
kollégái annyira mélyrehatóan, módszeresen mű-
velték a szociológiának ezt az ágazatát, hogy szinte 
az antik világ haruspex-eire kell gondolnunk. 

Milyenek voltak az olvasási szokások a múlt szá-
zad hatvanas-hetvenes éveivel kezdődően egészen 
az ezredfordulóig, kiket és mit olvastak rangso-
rolva a kortársak Magyarországon, majd később 
kiterjesztve a kutatási területet, a határokon túl? 
Egyáltalán milyen szerepet töltött be a diktatúra év-
tizedeiben az irodalom? Feltolakszik ugyan a kérdés, 
fő-, vagy segédtudomány-e az olvasásszociológia, 
Gereben Ferenc összehasonlító ismérvei azonban 
annyira meggyőzőek, hogy aligha támadhat kétely 
bizonyító erejüket illetően. Azon ugyan el lehet tű-
nődni, mennyire mondhatók reprezentatívnak 17, 
500 vagy 1000 megkérdezett válaszai, csakhogy any-
nyira óvatos a tudós, hogy kijelentéseit, következ-
tetéseit nem tekinti cáfolhatatlan tételeknek, ami 
annál inkább is csábító, mert továbbgondolkodásra 
készteti az olvasót. Teljes józansággal következtet a 
késő-kádári korszak sajátos mentalitására, „amely 
ragaszkodott a nehezen megszerzett szerény javai-
hoz, és úgy kívánta helyzete jobbrafordulását, hogy 
közben félt mindenfajta társadalmi megrázkódta-
tástól vagy jelentősebb változástól.”  Ehhez hozzá-
fűzhető Antall József „elszólására” utalva, 1989-ben 
ezért nem volt forradalmi helyzet Magyarországon.

Kiemelhető Gereben Ferenc „továbbgondolá-
sa”: eltávolodás a könyvektől, különösen a klasz-
szikus-hagyományos szépirodalomtól, közelítés az 
elektronikus információ felé, olyannyira, hogy a 

Hiánypótló kötet jelent meg Réthy Endréné pro-
fesszorasszony, az ELTE és a hallgatói nemzedékek 
kiváló oktatáskutatójának tollából a magyar gyógy-
pedagógus-képzés XX. századi történeti múltjának 
és gyakorlati eredményeinek tanulmányozásához, 
értékeléséhez. A szerző a gyógypedagógiai profesz-
sziónak egy adott korszakban betöltött szerepét, az 
1963-ban bevezetett felsőoktatási reform hatását 
vizsgálja. A felülről szerveződő, ideológiailag ala-
pozott reformfolyamat következményeként indult el 
a gyógypedagógiai tanárképzés átszervezése, meg-
újítása 1963-ban. A szerző a már feltárt tényeket, a 
kritikus időintervallum eddig kevésbé ismert mik-
ro-történéseit új nézőpontból - politikai, ideológiai, 
szakmai - mindenekelőtt személyes, elemző vizsgá-
lat tárgyává tette. A korabeli események hatását az 
első „reformévfolyam” hallgatóival és tanáraival 
készített 21 interjú tartalomelemzésén keresztül 
ismerhetjük meg. A kötet eredetiségét gazdagítja, 
hogy a szerző a korszak első „reformévfolyamának” 
hallgatója volt.

A kilenc fejezetből álló mű minta a tudományos 
kutatás megalapozottságára. Tanulságos a gyer-
mekkép társadalmi megítélésének változásai, 
különös tekintettel a fogyatékosságra, és a gyógy-
pedagógiai rendszer kiépülésének kezdeteire. Réthy 
Endréné hangsúlyozza: a 21. században el kell érni, 
hogy „a fogyatékosság ne alkalmatlanságot jelent-
sen, hanem olyan állapotot, mely a körülmények 
alakításával lehetővé teszi azt, hogy az egyén a 
társadalom hasznos, aktív, megbecsült tagjává 
váljon.” A magyar gyógypedagógus-képzés 120 év-
vel ezelőtt, 1900-ban kétéves képzéssel kezdődött 
Vácon a Gyógypedagógiai Tanítóképzőben. A két-
éves tanfolyami képzés 1922-ben realizálta a tanári 
minősítést, miután az intézmény Gyógypedagógiai 
Tanárképzővé alakult. 1928-ban kapta meg a főisko-
lai címet négyéves képzési idővel. 

Réthy Endréné bemutatja azt a történelmi hát-
teret is, amely az 1949-es fordulat éve után gyöke-
resen megváltoztatta a magyar oktatási rendszert 

struktúrájában, tartalmában. A gyógypedagógiai 
főiskolai képzés 3 éves lett, a tantervben minimá-
lisra csökkent a lélektani tárgyak oktatása, eltűnt 
a szakmai autonómia, a kritikai szellem, s kicse-
rélődött az „egyetemi elit”. Az ideológia és a poli-
tika uralma meghatározó lett, a pedológiát áltudo-
mánynak nevezték, a pszichológiát betiltották. A 
szerző kiválóan szemlélteti a tantervi koncepciókon 
(1952 és 1958) keresztül a párthatározatok erőteljes 
meghatározottságát. 1961-ben jelenik meg az első 
törvény a Magyar Népköztársaság oktatási rendsze-
réről, mely az intézmények gyakorlatorientációját 
és a szocialista embertípus kinevelését preferálta. 

1963-ig egységes gyógypedagógusi képzés folyt 
a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, az akkor 
végzett szakemberek képesítése bármelyik gyógy-
pedagógiai intézetbe megfelelt. „A képzés  nem-
zetközileg is egyedülálló koncepciót jelentett.”  A 
gyógypedagógiai reformokat előkészítő bizottságba 
azonban a minisztérium nem kérte fel Bárczit, sőt 
1963-ban nyugdíjazták. A főiskolán lezajló, s az 
1963-as évhez kötődő legnagyobb változások: a 
megelőző és széles körben megvitatott Reform Bi-
zottsági munkálatok (1960-1961) figyelmen kívül 
hagyása, Bárczi nyugdíjazása, az új reform beve-
zetése, az új tanterv, új oktatók a gyakorlatból, új 
főiskolai vezetés, az ideológiai és szakmai viták. Az 
ideológia által erősen megterhelt szakmai vitaso-
rozat erősen igénybe vette a Főiskola szakmai – tu-
dományos - oktatói kapacitását. A szerző kérdése: 
„Felvethető az a kérdés is, hogy egyáltalán megre-
formálható-e a felsőoktatás, vagy csupán a reform 
illúziója létezik?

Az izgalmas felvetésre remek választ ad Réthy 
Endréné empirikus kutatása, melyben az első 80 
hallgatóból 26-ot sikerült felkutatnia, s közülük 
21-en vállalták a részvételt a vizsgálatban. A vizs-
gálat narratív autobiográfia bekérésével történt. 
Az adatok feldolgozásának első lépése a főiskolára 
kerülés motívuma volt; a belső motivációs jegyeknél 
döntő volt az intézmény adta lehetőségek; a szociális 

motivációt a mintakövetés jellemezte; a presztízs 
motivációt a közepes teljesítménnyel is főiskolai 
végzettség szerzése.  Elemzi a szerző a volt hallga-
tók élményeit - az évnyitóval kapcsolatosan, Bárczi 
ravatalánál - melynek szimbolikus jelentősége utat 
nyitott a gyökeres változás felé. S mire emlékeztek 
a vizsgálati személyek a főiskolai reformról? A 
hallgatók többsége általában keveset tudott a re-
formról, azt is többnyire hallomásból, elsősorban 
tanáraiktól hallották, s nem voltak tisztában a hát-
tér eseményekkel. A nagy mennyiségű tananyag, 
a sok hospitálás és a gyakorlat lekötötte a figyel-
müket. Ugyanakkor csoportonként más-más, de 
összességében örömteli diákköri munka folyt. 
Érdekes, hogy senki nem említette a KISZ-életet, 
egyébként a reformévfolyam KISZ titkára disszi-
dált. Nagyon tanulságos a vizsgált személyek meg-
ítélése az oktató tanárok hatásáról. Ebben az ún. 
felemás, ideológiai hatást egyértelműen közvetítő 
rendszerben 31 tanárt említettek a volt hallgatók, 
akik pozitív hatást gyakoroltak rájuk a későbbi 
életükben is elsősorban személyiségük „varázsa”, 
illetve oktatói profizmusuk okán.  Értékes emlé-
kek az esetleírások, melyek gazdagították a szerző 
sokszempontú kutatásában a metaforák – érzelmek, 
jelenség, alkotás, fogalmak, tevékenység – struktú-
ráját. A gazdag vizsgálati anyagban a szerző értékel-
te a szociokulturális különbségek befolyását a volt 
évfolyamtársak értékalapú barát választásában, a 
reform hatását a hallgatók személyiségére, pálya-
futására, professziójára. A máig igaz titkok közül 
csak kettő:  „Ne ítélkezzek, ismerjem meg a gyer-
meket!” „Dicsérjem, bíztassam, próbáljak meg 
örömet szerezni a tanulásban!”

A vizsgálatot a szerző fókuszcsoportos inter-
júval zárta a saját lakásán. A megbeszélés 7 fővel 
másfél óráig folyt. A ráhangolódás után direkt, majd 
mélyítő, indirekt (puhatolózó) és pontosító típusú 
kérdések izgalmas tanulmányozását csak javasolni 
tudom! Egyértelmű lett, hogy a reform elvi, lénye-
gi, konceptuális kérdéseit senki nem tisztázta az 
évfolyammal, a koncepcióhoz kapcsolódó árnyalt 
feszültségeket sem érezték. Negatívumként azt élték 
meg, ami személyesen érintette őket.

Összefoglalva: Fontos megállapítása a szerzőnek 
az empirikus vizsgálat eredményei alapján, hogy a 
gyógypedagógia eszmetörténeti mélyrétegeit nem 
befolyásolták a társadalom nagyobb horderejű 
változásai, s nem befolyásolták a négy évig tartó 
reform útkeresései sem. A Gyógypedagógiai Tanár-
képző Főiskola szellemiségével, küldetéstudatával, 
elkötelezettségével olyan erősen hatott, hogy meg-
határozó volt az 1967-ben végzett hallgatók későbbi 
szakmai életében, szakmai professziójában. A hu-
manizmus, a gyermekközpontúság, s differenciált 
pedagógiai fejlesztő hatások, a gyógyítás vezette 
őket sikeresnek mondható pályájukon. Ezen gondo-
latok jegyében ajánlom a kötetet a gyógypedagógia 
szakembereinek és a hallgatóknak egyaránt.

Réthy Endréné: Néhány adalék a gyógypedagógus-kép-
zés történetéhez 1963-1967 Palatia Nyomda és Kiadó Kft., 
Győr, 2020

Kováts-Németh mária
     

 „ne ítélkezzek, ismerjem meg a gyermeket!”

„az édesanyja sem ismerne rá”. Feladja elveit és 
értékeit, és lelkes építője lesz ennek a furcsa új vi-
lágnak, amelyben még a sportból, sőt a nyelvből 
is kiirtják a nemi különbözőséget. Nem lesz He és 
She, sem Er és Sie. (Esetleg javasoljuk a magyart, 
mint kötelező nyelvet az egész unió számára, hi-
szen nálunk csak Ő van.) Ez a negyedik változat.

Az ötödik, s egyben a szememben legjobb válasz, 
hogy megindul és győz az antropológiai ellenforra-
dalom. A természetellenes dolgok nem tartósak, a 
józan többség ellenáll az abnormitásnak. A legkö-
zelebbi magyar parlamenti választás alighanem 
a negyedik és az ötödik jövőkép közötti választás 
lesz. Túlzó önbizalom azt képzelni, hogy a józan 
ész nevében a normalitásért síkraszálló ellenfor-
radalomnak Közép-Európa lehet a központja? A 
kishitűségünket le lehet, sőt le kell győzni. Egy len-

gyel, igaz nem akárki, már megrengette a világot 
azzal, hogy kimondta: Ne féljetek. Valakinek ki kell 
mondani azt is, hogy a mai királyok mezítelenek. 
Bátorításul idézzük Zygmunt Krasiński verssorát: 
„Lengyelország, Lengyelország, sírod csupán / új 
hajnal bölcsője volt.”

Jó lenne tudni végül, hogy a Krasiński-féle vers 
„bölcsőjében” ki fekszik. Nem tudjuk, illetve a ta-
nulmánykötet olvasói nyilván a maguk szemléle-
te szerint képzelik el az új hajnalt. Egy azonban 
biztos, a tanulmányok hozzásegítik olvasóikat 
ahhoz, hogy hiteles ismeretekre támaszkodva 
képzelődjenek. Nagy értéke a könyvnek, hogy 
erre a jövőt fürkésző szemlélődésre késztet. 

Bába Iván – Gyurcsik Iván – Kiss Gy. Csaba: Közép-Eu-
rópa magyar szemmel. Felsőfokú Tanulmányok Intézete 
(iASK), Kőszeg 2020, 187. oldal

surjáN LászLó 

Hajnalra várva

könyvek háttérbe szorulásával fordulat következett 
be az olvasás terén is. A ma embere egyre keveseb-
bet olvas, többnyire beéri a világhálózatról lehalá-
szott hírekkel, amiknek sok esetben alig lehet elle-
nőrizni forrásvidékét, hitelességét. Gereben Ferenc 
kezdetben figyelmeztetően, majd egyre inkább bele-
nyugodva veszi tudomásul, hogy végeredményben ő 
is a számítógép kínálta lehetőségekkel él, ezért meg 
kell tanulni bánni a digitális korszak vívmányaival.  

Végezetül afölött sem szabad átsiklani, hogy a 
könyv befejező része a szerző publikációit tartal-
mazza. Itt lelhetünk olyan írások nyomára, amelyek 
eredetileg a Bécsi Naplóban jelentek meg.    

Gereben Ferenc: Boldogult olvasókoromban. Írások a 
magyar olvasáskultúráról. Ĺ harmattan – TIT Kossuth 
Klub, Budapest, 2019, 297 old. DeáK erNő

Folytatás a 11 oldalról
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