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Reformmozgalom  
az Európai Unió jövőjéért

Az orosz–ukrán háború háttérrel
Nem 2022. február 24-én kezdődött…
Az Ukrajnában, közel egy éve tartó fegyve-

res konfliktus nem a két keleti szláv testvérnép 
között folyik –  ez csak a felszín – valójában a 
két globális nagyhatalom, az USA és Orosz-
ország proxy/helyettes háborúja. A háborús 
eseményekről szóló hírek elfedik azt a tényt, 
hogy gyökerei sokkal messzebbre nyúlnak 
vissza, éspedig a Szovjetunió szétesésének 
idejére. Általánossá vált a vélekedés, – Euró-
pában is – hogy az Egyesült Államok egyedüli 
győztesként megnyerte a hidegháborút, a világ 
egypólusúvá vált, beköszöntött a vetélytárs 
nélküli „Pax Americana”. A Gorbacsov–Jel-
cin-i gyengeség és káosz másfél évtizedében 
kevesen gondoltak arra, amit Antall József úgy 
fogalmazott meg, hogy „az orosz medve alszik, 
de fel fog ébredni”. Nyugat-Európa élvezte a 
Marshall-tervtől tartó prosperitást a NATO 
védernyője alatt, és a hidegháborús válságok 
ellenére is zavartalanul érkező olcsó szovjet 
olaj- és gázszállításokkal működtetett ipari ter-
melés és export előnyeit. Az Európai Közösség, 
majd Unió vezető hatalma, (a később egyesült) 
Németország F.J. Strauss ismert megállapítása 
szerint gazdasági óriás, de politikai törpe volt 
– s nem csak politikai, hanem katonai téren 
is – és ez volt a jellemző egész Nyugat-Euró-
pára: komolyan fel sem merült egy, az USA-tól 
független, össz-európai haderő terve, amit de 
Gaulle (is) javasolt.

Egyetlen felelős politikus sem vette figye-
lembe azt, hogy Oroszország Nagy Péter, a 

nagy északi háború (1700–1721) óta Európa 
része, egyik legerősebb hatalma, amelynek 
megvannak a maga biztonsági érdekei, nyer-
sen szólva nyugati hódításainak megőrzése. A 
maroknyi „russzista”, Kreml-szakértőn kívül 
senki sem tudta/-ja, hogy az orosz köztudatban 
kétféle külföld létezik: a „blizsnyejc zarubezsl-
je”/közel-külföld: az az óriási peremterület, 
amely a cári birodalom és a Szovjetunió fel-
bomlásával nyerte el/vissza függetlenségét, 
Kazahsztántól a Kaukázuson át a Baltikumig 
és Besszarábia/Moldváig, beleértve természe-
tesen Ukrajnát; és ezt a sajátjuknak, de leg-
alábbis befolyási övezetüknek tekintik. Ezzel 
a fenyegetéssel magyarázható, hogy Ukrajna 
megtámadására reagálva Svéd- és Finnország 
azonnal kérte felvételét a NATO-ba.

Ukrajna ugyanannyira különbözőségekkel 
és megosztottsággal nyerte el függetlenségét 
1991-ben, mint volt az akkori Jugoszláviában. 
Az ukránok 20%-a 1772 és 1939 között oszt-
rák, majd lengyel uralom alatt nyugatias szel-
lemben szocializálódott, míg a többségnél ke-
leti, orosz/szovjet befolyás érvényesült – ez a 
vallási megoszlásban is tükröződött (görög-ka-
tolikus-pravoszláv). Száraz történelmi-etnikai 
tények:

- a Krím a tatár kánság felszámolásától 
(1783) Oroszország része, és Hruscsov csak 
1954-ben „ajándékozta” Ukrajnának; lakossá-
gának 2/3-a orosz, Szevasztopol mindvégig a 
fekete-tengeri orosz flotta bázisa;

Széri-Varga Géza: A négyökrös szekér

A Galántai járásban Taksonyfalván tartotta 
a felvidéki Szövetség – Aliancia Párt MKP plat-
formja országos kongresszusát. A platform fontos 
témákkal foglalkozott. Legfontosabb célkitűzé-
sük, hogy mindent megtegyenek a párt szlovák 
parlamentbe kerülése érdekében a szeptember 30-
án esedékes választások után. Sor került a plat-
form nevének megváltoztatására, ezentúl Magyar 
Konzervatív Platform a neve. Az alábbiakban 
közöljük a tanácskozáson elfogadott nyilatkozat 
szövegének kivonatát.

A kormányról és a választásokról – Az MKP 
Platform köszönetét fejezi ki a választóinknak, 
hogy ilyen nagy számban szavaztak a Szövetség 
párt jelöltjeire 2022. október 29-én, az összevont 
önkormányzati és megyei választásokon. Az idei 
évben Szlovákiában előrehozott parlamenti vá-
lasztások lesznek. Az elmúlt 3 évben komoly krí-
zisek sújtották Szlovákiát is. A Covid-járvány, az 
orosz–ukrán háború súlyos gazdasági következ-
ményei nehéz feladatok elé állították a kormányt. 
Ugyanakkor mindenki számára világossá vált, 
hogy az OĽANO vezette széles kormánykoalíció 
(SAS, Sme rodina, Za ľudí) nem volt felkészülve a 
kormányzásra. Szlovákia súlyos politikai és gaz-
dasági válságban van. Az emelkedő energiaárak 
fojtogatják a kis- és középvállalkozókat, a helyi 
és megyei önkormányzatokat. Több területen ve-
szélybe került az egészségügyi ellátás, nő az ország 
eladósodása. Támogatjuk, hogy a Szövetség válasz-
tási listája nyitott legyen a nem párttagok irányába 
is. A platformunkra eső 75 képviselőjelölti helyen 
készek vagyunk indítani nem párttagokat is.

Új cseh államfő
A kétfordulós csehországi választásokat Petr 

Pavel nyugalmazott tábornok, a NATO egykori 
főtitkára nyerte, aki a szavazatok 58,3%-át kapta; 
mintegy 3,4 millió polgár szavazott neki bizal-
mat. A másik induló, Andrej Babiš 41,68%-ot ért 
el.  A választók részvétele pedig rekordmagassá-
gú volt, meghaladta a 70%-ot. Az új államfő első 
beszédében ígéretet tett arra, hogy munkáját a 
tisztesség és igazmondás jegyében végzi. Cseh-
ország most megválasztott köztársasági elnökét 
márciusban iktatják be hivatalába.

MKP helyett Konzervatív
Orosz–ukrán konfliktus – Oroszország csak-

nem egy évvel ezelőtt megtámadta Ukrajnát. A 
háború rengeteg emberéletet követelt, óriási szen-
vedést okozott a háborús övezetekben élőknek, 
de minden érintettnek is. A konfliktus kezdete 
óta kivettük a részünket az Ukrajnában élő rá-
szorultak vagy a Szlovákiába menekülők meg-
segítése terén. 

Az EU és mi – Elfogadhatatlannak tartjuk, 
hogy az Európai Bizottság és az Európai Parla-
ment a jogállamiság fogalmának félrevezető fel-
használásával politikai nyomást gyakorol azon 
országokra – Magyarország, Lengyelország –, 
amelyek nem osztják a brüsszeli bevándorlás-, 
gender-, LMBTQ+ politikát. Meggyőződésünk, 
hogy az Európai Uniónak a hagyományos európai 
kulturális, civilizációs és vallási értékekre kell 
épülnie. Minden más elképzelés erőltetése az EU 
meggyengüléséhez és akár széteséséhez vezet.

A francia–német barátság 60. évfordulója 
új magyar külpolitika születésének indítéka 
lesz. Emmanuel Macron francia elnök és Olaf 
Scholz német kancellár új lapot akarnak nyit-
ni az Európai Unió történetében, hogy meg-
őrizzék az egységet a széthúzó erők, elsősor-
ban kívülről jövő fenyegetés ellen. A január 
22-i párizsi ünnepélyes kormány- és parla-
menti találkozón geopolitikailag is „szuverén” 
Európai Unióról beszéltek. Ez nem csak azt 
jelenti, hogy az annak tulajdonított és kife-
lé igénybe vett jogai fognak megnövekedni, 
hanem a belső működési szerkezete is vál-
tozni fog. A szubszidiaritás elve megmarad, 
miszerint minden ország elvégezheti egyénileg 
azokat a feladatokat, melyekre képes és me-
lyeknek a közösítéséhez még nem járult hoz-
zá. Azonban nyilvánvaló, hogy főleg a kisebb 
tagállamok, de a nagyok is, olyan kihívások elé 
néznek, melyek meghaladják az egyes nemze-
tállamok teljesítőképességét. 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök az el-
sők között volt, akik Macron mellett katonai 
értelemben is közös biztonságpolitikát tartot-
tak szükségesnek. Ez a közös helyzetfelmérés 
mellett nem a NATO-val rivalizáló szervezet 
kialakítását jelenti, hanem az európaiak ké-
szülődését arra, hogy közös erővel és egyez-
tetve gyártsanak, szerezzenek be fegyvereket 
és más eszközöket. Orbán politikája ebben 
többféleképpen érintett; egyrészt utalhat arra, 
hogy ő a német Rheinmetallal kötött gyártási 
szerződéssel előrelátóan rendelkezett, más-
részt pedig pont ő számít azokhoz a bontó 
erőkhöz, amiket Scholz és Macron korlátozni 
akar. Mindenesetre csődöt vallott az az orbá-
ni találmány, hogy egy miniszter személyé-
ben összekapcsolja a külkereskedelmet és a 
külügyet. 

Hogyan tudna egy külügyminiszter hosszú 
távú meggondolásokat követni, ha a kereske-
delempolitikai sikere attól függ, hogy minél 
„olcsóbban” szerezzen be árukat akármilyen 
elvtelen partnerektől? Az ilyen tárcavezető 
a külföldi hatalmak által zsarolható. Orbán 
ezért bízta meg tapasztalatlan segédjét ezzel az 
ellentmondásos feladattal.  Igaz, hogy éveken 
keresztül látszólag jól mentek a dolgok. Ennek 
pedig az volt az ára, hogy a magyar külügy-
miniszter mindvégig helytelenül értékelte a 
Putyin-féle törekvéseket – miközben a német 
külpolitikában hangadó szociáldemokraták 

már 2018-ban gyanakvóbb beállításra tértek 
át Heiko Maas külügyminiszterré való kine-
vezésével. Most pedig az SPD búcsút vesz a 
Brandt/Bahr óta követett dacos jóhiszeműsé-
gétől és nem Oroszországgal együtt keresi to-
vább a biztonságot, hanem „Oroszország elől”.  

Ellentmondásosnak tűnt Scholz Párizsban 
megerősített kijelentése, hogy Putyinnak nem 
szabad győzni, és az óvatos, sőt, tétovázó hoz-
záállása az ukrán elnök követeléséhez, hogy 
Németország végre szállítson nehéz páncé-
losokat. A számos baráti országot idegesítő 
várakozásnak sokféle oka lehetett. Próbakép-
pen jelzés lehetett Putyin felé: mi mérsékeljük 
Ukrajna támogatását, mérsékeld te is a táma-
dásokat, jelezzél valami kiutat! A nyugati, fő-
leg német politikai és intellektuális hangok, 
akik az ukránoktól várják el a „saját polgárai 
életét mentő” tárgyalások kezdeményezését, 
így végérvényesen tapasztalhatták, hogy Pu-
tyin nem érdekelt kompromisszumokban.  
Ő a teljes győzelmet akarja Ukrajna felett, 
mert minden más sem az orosz közvéleményt 
nem nyugtatná meg az áldozatokat látván, 
se nem óvná meg a saját személyét végzetes 
hatalmi harcoktól.

Putyin és csapata ígérete az volt, hogy si-
keres hadjárattal szilárdítják Oroszország 
elsőrangúságát a nagyvilágban. Ez vagány 
feltételezés volt. A több mint egy milliárd 
népességű Kínához és a 330 millió lakosú 
Egyesült Államokhoz képest, melynek a 
gazdasági termelése tizenötször nagyobb, a 
140 millió lakosságú Oroszország valójában 
nem nagyobb egy másodrangú államnál – 
úgy, mint Franciaország és Németország is, 
melyeknek együtt van hasonló létszámuk. 
Putyin veresége ezt a másodlagosságot hite-
lesítené a világ színe előtt.  Ez a valódi tét, 
ezért fenyegetőzött atomfegyverek beveté-
sével. De az senkit sem győzött meg, külö-
nösen, nem győzött le, mert sem Amerika, 
sem a sűrűn lakott Kína nem akar – elvből 
sem – akármilyen atomháborút. Kínának 
nem érdeke egy gátlástalan Putyinnal szö-
vetségben, akár csak jó barátságban lenni. 
Az Amerika-Kína-bipoláriságból nem lesz 
Oroszország Ukrajna elleni háborúja után, 
akárhogy is végződik, tripoláris világ – ah-
hoz hiányoznának a nemzetközi legális fel-
tételek, melyek egy támadást végül jogilag 
konszolidálnak. Még arra sem számíthatnak 

Putyinék, hogy ilyen módon kialakíthatná-
nak egy nagyhatalmi holdudvart – arra a tá-
madó hadjárat előtt még nagyobb lett volna 
az esély, de ez már akkor sem jószóval, sem 
fenyegetéssel nem sikerült. És hány orszá-
got akarnának még megtámadni e célból? 

A Nyugat egyetért abban, hogy Putyin nem 
nyerheti meg ezt a hadjáratot – és még Ázsi-
ában sem drukkol senki sem jóindulatúan a 
Kreml urának. Biztos Lukasenka elnök sem 
úgy akar bekerülni nemzete történelmébe, 
hogy ő játszotta el a belaruszok önállóságát. 
Bár az európaiaknak is vigyázniuk kell arra, 
hogy Lukasenka iránti megvetésükből ne fej-
lődjön ki közömbösség Belarusz sorsa iránt. 
A davosi gazdasági világfórumon Henry Kis-
singer kijelentette, hogy majd fel kell venni 
Ukrajnát a NATO-ba. Az EU-tagság amúgy 
is már úton van. Kissinger követelése – ami 
nem egy az egyben Biden elnök vagy Blin-
ken külügyminiszter állásfoglalása – azt a 
célt szolgálja, vagyis Putyint arra a belátásra 
kell ösztökélni, hogy a háború után gyengébb 
pozícióban lesz, mint előtte volt, amikor a 
bukaresti döntés alapján Ukrajnát beláthatat-
lan időkre nem vették volna fel a NATO-ba. 

Az orosz vezetésnek biztos van már B- meg 
C-terve, mégis hogyan érheti el a győzelmet, 
vagy mit nyilváníthat majd valamikor annak? 
Addig is koptatási hadjáratot akar folytatni – 
koptatni az ukrán hadsereget és infrastruk-
túrát meg persze a lakosságot, aztán meg fel-

darálni a nyugati fegyverszállításokat és főleg 
kifárasztani a nyugati közvéleményt. Kézen-
fekvő, hogy ezzel Európának, az Európai Uni-
ónak szembe kell szállnia. Ezért indított Mac-
ron és Scholz reformmozgalmat. Az az Unió, 
mely a nyugati Balkán országainak és alap-
vetően  Ukrajna felvételére készül, nem adhat 
különcködéseknek játékteret, pláne olyannak, 
amelynek a célját nem látják világosan. 

Mindenki tudja, hogy ez az aggodalom ma 
elsősorban Magyarországra vonatkozik. A Bu-
dapesten összeállt parlamenti kétharmad nem 
tudta világossá tenni, hogy mi az uniós célja 
egyfajta fokozott önállóságon vagy magányos-
ságon túl – a „ne bántsd a magyart” jelszó igé-
nyével, pedig mindenféle sértődékenység kifelé 
akaratlanul is tekintély hiányáról tanúskodik. 
A magyar kormánynak ilyen körülmények kö-
zött még inkább az lesz a feladata, hogy po-
zícióját az Unión belül ne szemrehányással, 
hanem javaslatokkal igyekezzen javítani – me-
lyeket magyar és európai szakkörökben meg 
lehet tárgyalni, akár vitatni és legjobb esetben 
elfogadni. És főleg az a kormány feladata, hogy 
erre a stílus-, lényegében módszerváltásra rá-
hangolja az ország lakóit, sőt, az egész magyar 
nemzetet. Ez a feladat annál nélkülözhetet-
lenebb, minél valószínűbb vagy minél való-
színűbbnek tartják a politikusok maguk, hogy 
– jobb ellenzék híján – a következő választást 
is a Fidesz/KDNP fogja megnyerni. 

GeorG Paul Hefty



2 BÉCSI NAPLÓ 2023. január–február 2023. január–február BÉCSI NAPLÓ 3

Határok nélkül

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

nyokat – a Bécsi Napló 2022/6. számában közzétett 132.308,32 euró 2022. december 31-ig az alábbi támo-
gatásokkal növekedett:

A támogatások eddig befolyt teljes összege 134241,16 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	 Schenk Angyalka főtitkár Tánczos Zoltán pénztáros
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Szarka Hajnalka: Emlékművek

Albert	Ludwig,	Dr.	 50,00
Andreewitch	Edith	 20,00
Balog	Pál	 20,00
Bartus	Attila	 50,00
Bazsó	Ferenc	 30,00
Beck	Andreas,	Dr.	med.	 20,00
Beres	Georg	 22,00
Bodi	Franz,	DI	 40,00
Buday	Gabriella	 25,00
Czingraber	Aladár	 100,00
Duris	Paul,	Dr.	 25,00
Egyed	Barna	 30,00
Endrédi	Barnabás	 20,00
Fay	Susanne	 20,00
Forgó	László,	Dkfm.	 100,00
Gergely	András	 5,00
Gerzsényi	Enikö	 20,00
Guzi	Rosa	 20,00
Gyöngyösi	István	 20,00
Halmágyi	Ákos	 30,00

Hodor	Mária-Magdolna,	Dr.	 25,00
Hunyady	Péter,	Dr.	 40,00
Izay	Gábor,	Ing.	 25,00
János	Árpád	 30,00
János	Julius,	DI	 50,00
Kautny	Endre,	Mag.	Pharm.	 10,00
Kecskés	Illés	 30,00
Koczó	Endre	 100,84
Kriston	Ferenc	&	Eveline	 70,00
Lanzmaier-Ugri	Katalin	Mária	 20,00
László	Zoltán	 50,00
Máthé	Attila	 50,00
Nagy	Árpád	 50,00
Nagy	Judith-Liliana	 35,00
Nagy	Rozália	 15,00
Nagyné	Bojarszky	Katalin	 25,00
Németh	Ferdinánd,	Dipl.-Ing.	 30,00
Nemeth	Peter,	DI	 30,00
Németh-Török	Zsuzsanna,	Dr.	 50,00
Neumann	Etelka	 30,00

Pap	Sabine	 50,00
Passl	Mariana,	Mag.	pharm.	 50,00
Pongrácz	Vilmos	 30,00
Retek	József	 20,00
Schenk	Gabriella	 10,00
Schrott	Judit	Andrea	 10,00
Simo	Gheza	 30,00
Stipkovich	Walter,	Dr.	Dkfm.	 30,00
Szabó	Lajos,	Dr.	 20,00
Székely	Stephan	 20,00
Szöllösi	Béla	 10,00
Tápai	Ferenc	 30,00
Titz	Beata	 50,00
Tornyay	Erzsébet	 15,00
Vadász	Gabriel	 30,00
Vass	Gyula,	DI	 20,00
Vince	Gabor	 10,00
Wolszky	Kázmér	 30,00
Wüster	Márta	 35,00
Összesen 1932,84

Kettős kerek évfordulót ül idén januárban 
az összmagyarság: Petőfi Sándor és a Him-
nusz kétszázadik születésnapját. Van benne 
valami sorsszerű, hogy pontosan három héttel 
azután, hogy a kiskőrösi Petrovics-családban 
újév napján felsírt egy csecsemő, az ekkor már 
neves költő, nyelvújító és mai szóval kritikus 
Kölcsey Ferenc Szatmárcsekén pontot tett a 
magyar nép zivataros századairól szóló költe-
ménye végére. A magyar történelem menetét 
tekintve nem is lehetne másképp, hogy egy 
hónapban találkozik a szabadság eszméjével 
összeforrott költő, s nemzeti kultúránk és ösz-
szetartozásunk talán legfontosabb alapköve, 
a Himnusz. Ahogy Petőfi mint szimbólum a 
népi emlékezetben évtizedekkel 1849 után is 
eleven volt – lásd az „ál-Petőfik” felbukkanását 
vagy a meg-megújuló legendákat a költő „ha-
lála utáni” életéről –, úgy Kölcsey imáját sem 
a hatalmasságok akarata tette az „egységes 
magyar nemzet himnuszává”. Mindezt elő-
ször a népszínműíró és függetlenségi képvi-
selő Rátkay László foglalta törvényjavaslatba 
1903-ban, pontosan azzal indokolva a kezde-
ményezést, hogy „a magyar néplélek Kölcsey 
Ferenc költőnknek Erkel Ferenc dalköltőnk 
által megzenésített Hymnusz című költemé-
nyét avatta fel a magyar nemzet fohászává. Mi 
sem akadályozza tehát, hogy a magyar néplé-
leknek ezen választása törvényhozás útján is 
szentesítve legyen.” Bár a dualizmus idején 
a törvényjavaslatot csupán az Országgyűlés 
fogadta el, az uralkodó nem szentesítette, ez 
mit sem változtatott a mű magyar néplélekben 
elfoglalt helyén.

A Himnusz sorsa valamilyen formában 
mindig megmutatta a nemzet sorsának alaku-
lását is. „Megbűnhődte már e nép / A múltat 
s jövendőt” – talán nem véletlen, hogy gyer-
mekkoromtól fogva e sorokon gondolkodtam 
a legtöbbet, ezek igazságát éreztem a zsigere-
imben. Akkor még persze nem tudatosodott 
bennem, hogy amikor Kölcsey áldást kért a 
magyarra, egyben felmentést a korábban és 
ezután elkövetett bűnökért, történelmünk 
legsötétebb százada még előttünk állt. Köl-
csey nem érhette meg a nemzeti felemelkedés 
legfontosabb korszakának, a reformkornak a 
végét – azt sem, hogy Erkel Ferenc 1844-ben 
megzenésítette a verset – és a szabadságharc 
bukását sem. A „szörnyű időt”, amikor a má-
sik Költőnek nyoma veszett. A dualizmus idő-
szakát, amelynek kezdetekor és lezárásakor, 
az Országgyűlés megnyitásakor és az utolsó 
királykoronázáskor hivatalosan is felhangoz-
hatott a nemzeti imádság, még ha a hivatalos 
kanonizációt nem is sikerült elérni. A tria-
noni békediktátumot – mely után a szilágy-

A Himnusz és a történelem  
„zivataros” két százada

sági Sződemeter éppúgy román fennhatóság 
alá került, mint a segesvári csata helyszíne 
– és az annak revízióját mindenek fölötti cél-
ként meghatározó Horthy-korszakot. Annak 
idején Erkel zeneművét Dohnányi Ernő – a 
szétszakíttatás fájdalmát megjelenítve – le-
lassította. De Kölcsey nem érte meg a kommu-
nista diktatúrát sem, amelynek idején először 
„a múltat végképp eltörölni” jegyében Rákosi 
a kor meghatározó költőivel és zeneszerző-
ivel íratott volna új himnuszt – a felkértek 
állítólag keresetlen szavakkal utasították el 
a „megbízást” –, a Kádár-korszak idején pe-
dig a hivatalos protokoll idejére – legfeljebb 
a sportesemények nézőterére – száműzték a 
„nacionalizmus” elleni harc jegyében. És a 
rendszerváltást sem, amikor az azt megala-
pozó alkotmánymódosítás világossá tette a 
nemzeti lelkületben rögzült formulát: a ma-
gyar himnusz Kölcsey Ferenc költeménye, 
Erkel Ferenc által megzenésítve. 

A Himnusz az országhatárok által mester-
ségesen és a különböző politikai ideológiák 
mentén veszélyesen megosztott magyarság 
egyik közös kapaszkodója. Valódi ima. Szól-
jon bár iskolai ünnepségeken, templomokban, 
sporteseményeken – magyar győzelmek vagy 
válogatott-megmérettetések idején –, nemzeti 
ünnepeken, ilyen vagy olyan politikai tünte-
téseken, határainkon és a Kárpát-medencén 
innen vagy túl, mindannyian tudjuk, milyen 
„rituáléknak” kell megfelelnünk éneklése so-
rán. Az „egy vérből valók vagyunk” érzése, 
ha máskor nem, ebben a másfél–két percben 
megvalósul. Történelmünk arra tanít bennün-
ket, hogy becsüljük meg, amikor és ahol sza-
badon énekelhetjük. A mai „zivataros” évek, 
évtizedek során is erőt ad és a mindennapok 
felé emel bennünket. „A Himnuszt éhes has-
sal csak egy bizonyos ideig lehet énekelni” 
– idézzük sokszor Szabó Dezső szavait nem 
sokkal az első világháború előttről. A szom-
szédunkban zajló testvérháborúból fakadó 
félelmek, az általános európai gazdasági las-
sulás hatásai, a megélhetési költségek itthon 
(is) tapasztalható növekedése és a középré-
tegeken való lecsapódása sokak számára te-
szi nehézzé a mindennapok fölé emelkedést. 
Imát mondani, áldást kérni, önnön hibáinkkal 
számot vetni, a történelmi pozitívumokat és 
negatívumokat összegezni azonban éppen a 
legnehezebb korszakokban a legfontosabb. Az 
elmúlt kétszáz év erre bizonyosan megtanít-
hatta a magyarságot. E tanulságok ismeretében 
ma sem kérhetünk mást:

Isten, áldd meg a magyart. Hozz rá víg esz-
tendőt.

Nagymihály ZoltáN
Nagysikerű operettműsor Tarcsafürdőn
A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 

(BMKE) első alkalommal szervezett Tarcsa-
fürdőn Operett Gálát a Reduce Kultursaal 
teremben. A hagyományőrző program a Tou-
rismusbüro Bad Tatzmannsdorf munkatár-
saival közös szervezésben valósult meg janu-
ár 22-én, vasárnap. Az Operett Gála műsora 
a legismertebb és legkedveltebb operettda-
lokból kínált válogatást a zenekedvelőknek.

A zenekar Frauer Ludwig, a Burgenlandi 
Magyar Kultúregyesület (BMKE) elnök köszön-
tője után nyitánnyal kezdte az estét. Hérics 
Tímea, fagottművész, az Operett Gála mű-
vészeti vezetője, Kálmán Imre és Lehár Fe-
renc legismertebb operettdalait válogatta be 

a műsorba. Elhangzottak a Csárdáskirálynő 
című operettből a „Jaj, cica”, az „Az asszony 
összetör”, a „Te rongyos élet”, és „A lányok, a 
lányok” kezdetű dalok. Nem maradhattak ki 
a programból Lehár Ferenc Vígözvegy című 
művéből ismert dalok sem. A színművészek, 
Debrei Zsuzsanna, Foki Veronika, Hertelendy 
Attila és Bot Gábor magyar és német nyelven 
is énekelték a dalokat. A tízfős nemzetközi 
zenekart ebben a felállásban csak ezen a ren-
dezvényen láthatja és hallhatja a közönség. 
A zenészek Burgenlandból, Stájerországból, 
Magyarországról és a Felvidékről érkeztek az 
előadásra. A közönség álló ovációval köszönte 
meg a művészeknek a kétórás előadást.

- a keleti országrész: Harkov, Donyeck, Lu-
ganszk a nagy éhínség (1932-33) és az iparosí-
tás következtében orosz nyelvűvé vált; a délke-
leti megyék: Mariupol, Herszon, le Odesszáig 
szintén – Nagy Katalin (1762-1796) óta ez az 
ún. „Novorosszija-Új Oroszország”;

- durva kerekítéssel a népesség 1/3-a uk-
ránul, 1/3-a oroszul beszél, 1/3-a kétnyelvű, 
vagy az orosz-ukrán keveréknyelvet, a szur-
zsuk/-zsikot használja;

- évszázadokon át a műveltek-városlakók 
nyelve az orosz és a lengyel volt; jelentős író-
ik (Gogol, Sevcsenko, Bulgakov, Korolenko) 
oroszul írtak. Már az 1990-es évek közepén 
elkezdődött, és 2013–14 után felerősödött az 
a folyamat, amely szükségszerűen előidézte 
az orosz válaszlépést:

- erőszakos nemzetépítéssel megteremteni 
az ukrán nyelvű homogén nemzetállamot, 
amelynek 2014 óta a keleti területeken leg-
kevesebb 14 ezer orosz áldozata volt – erről 
ukránok is írtak;

- csatlakozási szándék a nyugati integrációs 
szervezetekhez: EU, NATO; narancsos forrada-
lom, majdani események. Huntington úgy lát-
ta, hogy „…Ukrajna két külön entitássá válik 
szét kulturális határa mentén, melyek közül 
a keleti egyesül Oroszországgal”. A moszkvai 
vezetés is tisztában volt azzal, amit Brzezinski 
így fogalmazott meg: „Ukrajna nélkül Orosz-
ország megszűnik birodalom lenni” – nem 
nézhette tétlenül az egyre erősödő amerikai 
gazdasági-politikai befolyást, fegyverszállítá-
sokat, hogy rakétákat telepítsenek Moszkvától 
600 km-re. 2007-ben, müncheni beszédében 
Putyin ezt világosan megmondta, de a nyugati 
vezetők nem vették komolyan. A Krím gyors és 
vérnélküli elcsatolása után is kitörhetett volna 
a háború, de Merkel és Hollande határozott 
fellépése még útját állta ennek, és a szankci-
ók nem érintették a gáz- és olajszállításokat. 

2014 óta csendes háború folyt a szaka-
dár megyékben. Luganszk csaknem egésze, 
Donyeck közel fele orosz kézre került, jelentős 
orosz katonai támogatással („zöld emberek”, 
nehézfegyverek). A két minszki megállapo-
dás (2014, 2015) lehetővé tette (volna) a békés 
rendezést: Kijev önkormányzati választásokat 
rendez a két megyében, melyek messzeme-
nő autonómiát kapnak; kivonják a „külföldi 
csapatokat és haditechnikát”, feloszlatják az 
önkéntes alakulatokat. Ebből azonban sem-
mi sem valósult meg. Az európai „nagyha-
talmak”, a rendezésben szerepet vállalt Fran-
cia- és Németország is (normandiai formula) 
ugyanúgy tehetetlen szemlélői maradtak az 
eseményeknek, mint a népirtásba torkolló ju-
goszláviaiaknak 1991 és 1999 között. Az egyre 

szélsőségesebbé váló ukrán vezetés ameri-
kai tanácsadókkal és fegyverszállításokkal 
revansra készült, Moszkva pedig gyakorlatilag 
annektálta az ellenőrzése alá került „népköz-
társaságokat” – ezért mindkét fél egyformán 
felelős egy, korábban elképzelhetetlen testvér-
háború kirobbanásáért.

Véleményem szerint ez nem 2022. február 
24-én kezdődött, hanem 2020 novemberében, 
Biden megválasztásával; Trump, aki hivatali 
ideje alatt nem indított háborút, és Merkel ki-
erőszakolhatott volna egy, a mindkét félnél „el-
viselhető elégedetlenség”-gel fogadott, de vér 
és szenvedés nélküli megoldást. Az agresszort 
meg kell büntetni. Helyes. De a legnemesebb 
erkölcsi elvekkel sem lehet ipart működtet-
ni és lakásokat fűteni. Európa számára lét-
fontosságú az orosz (kazah, türkmén) olaj és 
gáz, amelyet nem pótolhat a sokkal drágább, 
környezeti károsítással kinyert és szállított 
cseppfolyós gáz, a „zöld” nap- és szélenergia. 
Minden eddigi embargóról és szankcióról ki-
derült, az 1930-as években Olaszország, s a 
napjainkig tartó, Irán ellen hozottakig, hogy 
hatástalanok; az Oroszország elleniek pedig 
többet ártanak az azokat alkalmazóknak, mint 
a „gonosz Putyin”-nak. Az óriási területtel, 
kimeríthetetlen nyersanyagforrásokkal, és a 
megpróbáltatásokat elviselő népességgel ren-
delkező Oroszországot fegyverekkel sem lehet 
legyőzni – ezt Napóleonnak és Hitlernek is 
meg kellett tanulnia.

A háború eddigi mérlege: az Egyesült Álla-
mok és Kína nyertesei, a semleges „harmadik 
világ” profitál belőle, Európa a legnagyobb 
vesztese. A békés megoldás a két nagyhata-
lom vezetőinek kezében van. Az események 
túlhaladták Huntington prognózisát: „Egy…
valószínű forgatókönyv szerint Ukrajna…füg-
getlen és egységes marad, miközben szorosan 
együttműködik Oroszországgal”. Kissinger vé-
leménye szerint tartós rendezés csak Oroszor-
szág biztonsági érdekeinek figyelembevételé-
vel történhet, benne – szerintem – az oroszajkú 
népesség helyzetének rendezésével. Irreális a 
jelenlegi ukrán álláspont, hogy a béketárgya-
lások előfeltétele a 2014 előtti állapotok vissza-
állítása, beleértve a Krímből való kivonulást. 
Semmilyen orosz kormányzat sem lesz hajlan-
dó feladni az elfoglalt területeket, Donyecket, 
Luganszkot, Zaporozsjét és Herszont, melye-
ket már –vitatható érvényű – népszavazással 
csatoltak a Föderációhoz. 

A mindenkit többé-kevésbé kielégítő meg-
oldás csak egy amerikai-orosz megegyezéssel 
kialakítható semleges, nem NATO, de EU-tag 
Ukrajna, egyfajta „finnlandizált” ütközőállam 
lehet(ne) Kelet és Nyugat között.                                                                                            

Dr. arday lajos

Az orosz–ukrán háború háttérrel

A GYAK (Győri Antológia Irodalmi és Művésze-
ti Alkotó Közösség) 2022. november 19-én, a Győri 
Könyvszalon keretében, vetítéssel egybekötve mu-
tatta be legújabb kiadványát. A borítón szereplő 
fotó a címmel összhangban a közelünkben zajló 
háborúra irányítja figyelmünket, azonban a cím – 
Virágot a holnapnak – és a fülszövegben található 
vers egyaránt reménnyel igyekszik megtölteni az 
olvasók szívét. A fülszövegen József Attila Kertész 
leszek c. verse is említésre kerül, ehhez kapcsol-
va bontja ki a közösség ars poetica-ját, a minél 
szebb, jobb jövőbe vetett hittel történő alkotást.  
A kötetben csatolt fejezetben kortársak, Baranyi 
Ferenc, Fülöp Péter, Kaiser László, Ködöböcz Gá-
bor munkáiból is ízelítőt kaphatnak az olvasók.

Az irodalmi alkotások műfajukat, stílusukat te-
kintve igazán sokszínűek, a lírai alkotások mellett 

Virágot a holnapnak
humoros és fantasztikus elemekkel megtűzdelt 
történetek is gazdagítják a kiadvány repertoárját. 
Az antológiát Kulcsár Nárcisz grafikái díszítik.

A kötetben az irodalmi munkák mellett jelen-
tős számban jelennek meg képzőművészeti alko-
tások is, Molnár György fotói az alkotóközösség 
rendezvényeiből adnak ízelőt, rávilágítva arra, 
hogy az alkotók évente nemcsak egy könyv erejéig 
gyűlnek össze, hanem olyan nehéz és bizonytalan 
időszakban is mint a pandémia, érdeklődéssel, 
támogatással fordulnak egymás felé. 

A Győri Könyvszalon keretében a közönség 
nemcsak a közösség gyűjteményes kiadványa, az 
alkotók két tagjának – Győri Andor: Magasföld-
szint (novelláskötet), és Gősi Vali: Emlékkönyv – 
megjelent könyvei is bemutatásra kerültek, Szigeti 
Endre zenei közreműködésével. sZabó ZsuZsa

A Lohn Annamária KCSP ösztöndíjasunk által összeállított Rendezvény-
naptár a Bécsi Napló web-oldalán található. • www.becsinaplo.eu

Wolfgang Schäuble a német politikában 
csak két dolgot nem ért el: Nem volt kancel-
lár, és nem volt szövetségi elnök. De a kon-
zervatív politikus, aki 1990 óta egy revolveres 
merénylet után paraplegikus, ezért tolószékbe 
kényszerült, a harmadik legfontosabb posztot 
legalább elérte: 2017-től 2021-ig a Bundestag 
elnöke volt.

Ebben a volt funkciójában hívta meg a nép-
párti Wolfgang Sobotka, az osztrák parlament 
(Nationalrat) elnöke, hogy tartson ünnepi be-
szédet azon az ülésen, amellyel a felújított par-
lament épületének újranyitását ünnepelték. 
Schäuble tavaly szeptemberben lett 80 éves, és 
decemberben ünnepelte, hogy 50 éven át volt 
tagja a német parlamentnek, a Deutscher Bun-
destag-nak. 1984 és 1989 között Helmut Kohl 
kancellár irodáját vezető miniszter, utána két 
évig belügyminiszter volt, 1998-ban átvette 
Kohltól a Kereszténydemokrata Unió (CDU) 
pártelnöki funkcióját. Ötévi politikai szünet 
után belépett Angela Merkel kormányába, 
előbb belügy-, később pénzügyminiszterként. 
És karrierje végén a Bundestagot elnökölte.

Mi másról beszélhetett Wolfgang Schäuble, 
mint a parlamentarizmusról? Sok udvariasság 
mellett („A képviseleti demokrácia büszke ott-
honra talál ebben az épületben”) mondott jó 
néhány kemény igazságot és néha félreérthető 
dolgokat is. Weboldalán így emlékezett visz-
sza: „Nemcsak a grandiózus épületet, hanem 
a parlamentarizmust és a demokráciát is ün-
nepelhetjük. Mert: a demokrácia nem magá-
tól értetődő, és nem jár előfeltételek nélkül. 
Mindig újra és újra meg kell dolgoznunk érte.”

A parlamentarizmus fogalmáról ma nem 
dúl túlságosan nagy vita. Arcanum.com, a 
magyar nyelv értelmező szótára szerint „az 
a kormányzati rendszer, amelyben az ország 
törvényhozó szerve a parlamentnek (országy-
gyűlésnek stb.) nevezett törvényhozó testület, 
és az állami szervek rendszerében az övé a 
vezető szerep”. A wikiszotar.hu hasonlóan fo-
galmaz: A parlamentarizmus „olyan kormány-

zati rendszer, amelyben az ország törvényhozó 
szerve a képviselőkből álló országgyűlés, és a 
többi államhatalmi ág ennek van alárendelve”. 
Ez a szótár hozzáteszi: „Magyarországon par-
lamentarizmus van. A világon ma általánosan 
elfogadott kormányzati rendszer a parlamen-
tarizmus.” De a záró szó ez: „Egy diktatúra is 
lehet formailag parlamentarizmus.”

A talán legpontosabb magyarázat a politi-
kapedia.hu oldalon található: „A parlamenta-
rizmus egy olyan kormányzati forma, amely 
három alkotmányos hatalmi ág egyensúlyán 
nyugszik: igazságszolgáltatás, végrehajtó ha-
talom és törvényhozás. „A végrehajtó hatalmat 
gyakorló kormány a parlamentnek felelős, az 
államfő pedig felfüggesztheti a parlament mű-
ködését, elnapolhatja ülését, illetve fel is osz-
lathatja azt.” Itt a végére kerül az a definíció, 
amely a másik két értelmezés magját képe-
zi: „A parlamentarizmus a polgári társadal-
mi berendezkedés népképviseleti rendszere, 
amelyben a parlament, mint törvényhozói ha-
talom és mint a nép képviselőinek tanácskozó 
testülete elsődlegességet élvez.”

Ezt az elsődlegességet sok veszély fenye-
geti, erre tért ki Wolfgang Schäuble. Az Uk-
rajnában dúló háború árnyékában kiemelte, 
hogy a képviseleti demokrácia elve, „amely a 
parlamentarizmusban jut kifejezésre, jelen-
leg súlyos bizalmi válságot él át”. Szerinte a 
nélkülözhetetlen elvet ma az a tény kérdője-
lezi meg, hogy „a reprezentációt egyre inkább 
összekeverik a reprezentativitással”. A parla-
menti képviselők nem csak bizonyos régiók 
vagy egyes társadalmi csoportok képviselői, 
hanem a nép egészének. Mióta a 21. század 
elkezdődött, egyre rövidebb időközönként be-
következett válságok „állandó válságüzemmó-
dot” hoztak létre.

Ezen a ponton érdemes egy pillanatra el-
hagyni Schäuble beszédét és példákkal alá-

A Bécsi Napló 43 éves – mai szóval – brand-
je önmagában is érték. Ennél a formai jellegű 
értéknél azonban sokkal nagyobb az a tartalmi 
érték, amit a lap képvisel. Egyedüli lapként szól 
úgy az összmagyarsághoz, hogy abba beleérti az 
emigrációban élőket is, így legfontosabb tükrét 
jelenti az anyaországnak, amely, ha nem is látja 
benne magát mindig szépnek, de legalább való-
sághű képet kaphat. Másrészt a Bécsi Napló úgy 
tudja képviselni a magyarság összetartozását 
az országhatároktól függetlenül, hogy nincsen 
mögötte politikai (sz)ámítás. Egyszerűbben ki-
fejezve: hiteles.

Előzmények. 2022. december 10. napján dr. 
Deák Ernő főszerkesztő vezetésével összeült Fará-
don a Bécsi Napló szerkesztőségének, szerkesz-
tőbizottságának és munkatársi körének néhány 
tagja, hogy kötetlen beszélgetés formájában meg-
ismerjék egymás véleményét a lap szerkeszté-
si elveivel, küldetésével és a jelen, illetve a jövő 
kihívásaival kapcsolatban. A tartalmi és formai 
megújulásra vonatkozóan megfogalmazott igé-
nyek és ötletek erőteljesen fókuszba helyezték a 
lap finanszírozási problémáit, a hosszú távú fenn-
maradás és fejlődés forrás-szükségletét.

Szubjektív problémaleltár. Jóllehet a lap meg-
alapítása óta felmerülő igény a havi rendszeres-
séggel történő megjelenés, ennek feltételrendsze-
rét – különösen a szükségképpen megemelkedő 
költségszint fedezetét – mai napig nem sikerült 
megteremteni. A finanszírozás forrásainak erősor-
rendjében első helyen áll és kiemelkedik az állami 
(ezen belül a magyar állami) támogatás, melyhez 
képest jelentősen kisebb összeg folyik be előfizeté-
sekből és egyéb eladásokból, adományokból, vala-
mint a reklámfelületek értékesítéséből. A konkrét 
számok ismerete nélkül sem túlzás azt állítani, 
hogy a Bécsi Napló állami támogatás nélkül nem 
lenne fenntartható, a kizárólag piaci finanszíro-
zás felé való elmozdulás pedig – mondjuk meg 
őszintén – egyenesen a sírba eresztő kötele lenne.

Releváns kutatás hiányában, a hallottak alap-
ján az a kép bontakozik ki előttem, hogy nem 
meghatározott a Bécsi Napló célközönsége. A cél-
közönség és a tényleges olvasói tábor nem feltét-
lenül fedik le egymást. Másképpen fogalmazva: 
az elképzelt célközönségnek csak egy része válik 
olvasóvá, főleg fizető olvasóvá. 

Politika vs. kultúra. Egy kéthavonta megjelenő 
lapnak nagyon nehéz aktuálpolitikai történéseket 

lereagálni, az újdonság erejével elemezni azokat, 
vagy – a semlegesség elvét betartva – bármely 
politikai értékrend mentén hiteles véleményeket 
közvetíteni úgy, hogy az olvasótábornak érdemes 
legyen azt akár hónapokkal később is elolvasni. 

A lap politikai ízlése, hitvallása – sosem tit-
koltan – 1956 szelleméből fakadt, és éppen ezért 
lehetett, lehet égő fáklya, örök megőrző kollektív 
emlékezet a forradalom után az anyaországban 
maradt vagy az azóta ott felnőtt nemzedékek és 
az emigrációba kényszerített nemzedék megma-
radt tagjai számára az egész világban. Ez a credo 
ab ovo nem lehet más, mint kommunista ellenes, 
nemzeti konzervatív értékrendet hordozó és köz-
vetítő, tehát – leegyszerűsítve – jobboldali. 

De mi történt az eltelt évtizedek alatt? Az 
56-osokat befogadó nyugati társadalmak (az oszt-
rák is) szépen egyre inkább balra tolódtak, és ma 
az Európai Unió legerősebb politikai pártjai (nem 
mellékesen az uniós vezetők zöme is) a globalista 
liberális eszmerendszer híve. Az 56-os szellemű 
Bécsi Naplót tehát utolérte az egyértelműen bal-
oldali valóság, ami semleges álláspontra szorítja, 
vagy akár látens identitás-válsághoz is vezethet.

Szerintem a semlegességre törekvés a politika 
területén sokkal nehezebb és frusztrálóbb, sőt 
veszélyesebb, mint a kultúra „harcmezején”. A 
laphoz közelálló eredeti értékrend mellett viszont 
kevesebb konfliktussal lehet hitelesnek megma-
radni, ha a Bécsi Napló elsősorban kulturális ér-
tékmegőrzőként és értékteremtőként vállal szere-
pet, amiben egyébként szerintem mindig is a legsi-
keresebb volt. Az anyaországi magyar társadalom 
a rendszerváltás óta pirulás nélkül vallhatja be, 
hogy a magyar kultúra a kommunisták által sze-
métre vetett kincseit éppen a magyar emigráció 
őrizte meg, és most szépen „visszaszolgáltathatja” 
az összmagyarságnak.

(Cyber)térhódítás. Fetes Kata számai alapján 
beleláthattunk a Bécsi Napló jövőjébe. Azzal, hogy 
a lap helyet foglalt magának a cybertérben, meg-
sokszorozta olvasói számát. Ez az irány tehát he-
lyes, és könnyen lehet, hogy nemcsak a fejlődést, 
hanem a túlélés legbiztosabb útját is jelenti. Érde-
mes tehát forrást rendelni hozzá, akár aránytala-
nul is több forrást, mint a nyomtatott változatra. 
A forrás alatt nemcsak pénzt értek, hanem embe-
ri erőforrást is. Ezzel kapcsolatban az a vízióm, 
hogy a lap, mint az összmagyarságot összekötő 
híd egy eddig feltáratlan területre is elvezet. Az 

anyaországi és annak határain túli egyetemek 
magyar nyelven tanuló hallgatóihoz. Ezek a fia-
talok az uniós egyetemi kooperációs lehetőségek 
(pl. Erasmus) miatt potenciális munkatársak és 
online munkavégzők lehetnek pl. fizetés nélküli 
gyakornokként (webdesign,  keresőoptimalizálás, 
social media megjelenés, fordítás stb. területen). 
Ráadásul ehhez a közeghez könnyen, gyorsan, és 
olcsón alakíthatunk ki kapcsolatokat.

Ez a felvetés elvezet a beszélgetés másik mar-
káns vitapontjához, a fiatalításhoz. Mielőtt azon-
ban belevágnék ebbe a témába, sietek leszögezni, 
hogy a printmédia visszaesése világjelenség, vég-
leges és visszafordíthatatlan. Ne tekintsünk hát 
úgy rá, mint a Bécsi Naplót sújtó átokra, inkább 
vonjuk le a helyes konzekvenciát!

Felmerült a beszélgetésen egy ötlet a riport mű-
fajának gyakoribb alkalmazásával, akár általános 
gyakorlattá tételével kapcsolatban. Ez a felvetés 
„belelóg” a lap online változatának témakörébe is, 
ugyanis lehetőséget ad egy új és viharosan terje-
dő, a fiatalok körében is nagyon népszerű műfaj, 
a podcast bevezetésére. Ami a lap print változa-
tában riport, az online változatban podcast, ami 
természetesen igényli egy bizonyos (minimális) 
technikai feltételrendszer megteremtését is. Ha a 
Bécsi Napló online változatának látogatottságát 
egy célzott és esetleg támogatott projekt keretében 
sikerülne „feltornásznunk”, el lehetne játszani 
reklámok befogadásának gondolatával is. 

A lap és az ifjúság. André Kostolanyit, a ma-
gyar származású tőzsdegurut egyszer a hosszú 

távú befektetésről faggatta egy riporter. A válasz 
rövid, de velős volt: „Hosszú távon mindenki ha-
lott”. Mutatis mutandis alkalmazva ezt a Bécsi 
Naplóra azt mondhatom, hogy ha hosszútávon 
csak az idős generációkat akarja megszólítani a 
lap, akkor velük együtt fog elmúlni. 

Helyes és fontos tehát azzal a problémával fog-
lalkozni, miként nyerhetők meg a fiatalok a Bécsi 
Napló számára. Ez szakmai kérdés, amibe marke-
ting másoddiplomám ellenére (már elavult) nem 
merném mélyebben beleártani magamat. Ren-
geteg tanulmány, felmérés és kutatás született a 
fiatalok médiafogyasztási szokásairól. Ezek meg-
ismerésére kénytelenek leszünk időt és fáradságot 
fordítani, ha közelebb akarunk jutni hozzájuk. 
Egyben biztos vagyok: bármelyik kutatásba is 
pillantunk bele, megtudjuk, hogy a fiatalok nem 
olvasnak nyomtatott újságot, és főleg nem vásá-
rolnak. Ezért nem gondolom, hogy a nyomtatott 
változatban egy fiataloknak szóló lapoldal vagy 
rendszeres melléklet megoldja a problémáinkat.

Az üdvösséget ez ügyben is az online világban 
célszerű keresni. Ott sokkal könnyebben, olcsób-
ban, kisebb kockázattal és mérhető eredménnyel 
kísérletezhetünk a fiatalok bevonzásával. Egyéb-
ként az a sejtésem, hogy öregek nehezen tudnak 
fiatalos tartalmat előállítani. Lehet, hogy az egye-
temi hallgatókkal kapcsolatos felvetésem erre is 
jó? Mi lenne, ha feladatul kapnák, hogy az online 
változatban csináljanak őket érdeklő, nekik fontos 
tartalmat a lap küldetése és érték rendje mentén?

 dr. KatoNa aNdrás

Demokrácia az üvegkupola alatt
támasztani mondandóját. Az utóbbi években 
ugyanis a legtöbb ország fel sem tud ocsúdni 
a különböző válság- és veszélyhelyzetekből. 
Nézzük csak a magyar helyzetet. „Magyaror-
szág az elmúlt években a veszély- és válság-
helyzetek országává vált”, írta Nagy Bálint a 
Telex nevű online-lapban. A részletek az el-
lenzéki újságíró olvasatában: „Az utóbbi közel 
három évben valamivel több mint négy hónap 
volt az országban, amikor normális jogrend 
szerint működött minden. 2020. március 11-
én hirdettek először veszélyhelyzetet, ekkor 
a koronavírus járványra hivatkozva.” Ez ter-
mészetesen máshol is megtörtént, mert csak 
különleges jogrenddel lehetett a szabad moz-
gást korlátozni, kijárási tilalmat elrendelni. 
A magyar kormány Nagy Bálint szerint „ösz-
szesen négyszer hirdetett veszélyhelyzetet” az 
elmúlt három évben. Ezen kívül még a 2016 
márciusában kihirdetett „tömeges bevándor-
lás okozta válsághelyzet” is érvényben van, 
pontosan március 7-ig. „És ha az nem lenne 
elég, az országban jelenleg még úgynevezett 
energia-veszélyhelyzet is van. Még egyszer 
Nagy Bálint: „Tavaly 267 kormányrendeletet 
hirdettek ki különböző veszélyhelyzetekre hi-
vatkozva, ez az összes jogszabály 18,5 százalé-
ka, a kormányrendeletek 41,5 százaléka volt.”

Wolfgang Schäuble szerint a válságok „a 
változó körülményekhez való folyamatos és 
szükséges alkalmazkodás eszközei is lehet-
nek”. Sir Karl Popper szellemében „ezért a 
demokrácia változás- és alkalmazkodóképes-
ségére kell jobban összpontosítani”. Nehéz fel-
adat ez olyan időben, mikor „a demokratikus 
intézményekbe vetett bizalom elvesztése segíti 
a ,populista egyszerűsítőket‘ a parlamentekbe 
és kormányokba, vagy arra készteti a polgáro-
kat, hogy teljesen elforduljanak a közrendszer-
től”. Ehhez hozzájárul az a tévút is, amelyre az 
egykor „gigantikus demokratizálási gépezet-

ként” ünnepelt internet került. Schäuble úgy 
látja, hogy „ma már szinte mindenki szinte 
mindent elmond a neten. És ahogyan az lát-
szik – lehetőleg egymás mellett vagy egymás 
ellen működnek”.

Megkérdőjelezhető, amit Schäuble az alul-
ról szervezkedő mozgalmakról – olyanokról, 
mint például a Fridays for Future – mondott. 
Szerinte „a politikai ad hoc mozgósítás lehe-
tősége a hálózaton keresztül, valamint a sok 
egyén által szervezett kollektív cselekvés alap-
vető tényezője” e mozgalmak sikerének. Ezzel 
a képviseleti demokrácia klasszikus közvetí-
tő intézményei – pártok, parlamentek, szak-
szervezetek, egyházak, egyesületek – háttérbe 
szorulnának. Ugyanakkor azonban a „képvi-
selet nélküli részvétel” növeli a demokratikus 
intézményekre nehezedő nyomást. Schäuble 
nem lenne konzervatív ember, ha nem lenne 
meggyőződve arról, hogy „a demokrácia de-
mokratizálása szinte elkerülhetetlenül csaló-
dásokhoz vezetne, és hosszú távon veszélyez-
tetné a választott képviselők legitimitását”.

Schäuble szerint a képviseleti elv megerő-
sítéséhez „folyamatosan keresni kell a nagy, 
vitás viták varázsát”. A parlamentnek olyan 
térnek kell lennie, ahol a vélemények sok-
féleségét nyíltan meg lehet vitatni. A vitát 
„a társadalom közepén” kell keresni, és azt 
nyilvánosan, a parlamentekben kell lefoly-
tatni. „Parlamenti képviselőként mindig, újra 
és újra be kell bizonyítanunk, hogy korunk 
nagy kihívásait a jogállamiság, a szabadság és 
a demokrácia keretein belül tudjuk kezelni” 
– mondta Schäuble. Ebben az értelemben az 
osztrák parlamentarizmusnak „sok ragyogó 
vitát kívánt az új üvegkupola alatt, egymás 
iránti tiszteletben, egymás iránti nyitottság-
ban és a közjó iránti felelősség tudatában”.

Hogy vitázni lehessen, a képviselőknek el 
kell jutniuk a parlament épületébe. Remél-
jük, hogy nem ülik útjukat a „Letzte Genera-
tion” (Utolsó Generáció) ragasztóval felszerelt 
klíma aktivistái. martos Péter

Gondolatébresztő vitaanyag 
a Bécsi Napló jövőjéről
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: Fetes Kata

Folytatás az 5. oldalon  –>

Bodri Ferenc: Szeptember végén

Katar foci-válogatottja még a sportág szerel-
mesei számára sem ismerős. Ezért elsőre úgy 
tűnhet, csupán a véletlen műve, hogy a 2022-
es labdarúgó világbajnokság pont ebben a Per-
zsa-öböl menti kis országban került megren-
dezésre.  

De a „minden politika, fiam” – kezdetű mon-
dat (A tanú) mint, oly sokszor, itt is megállja a 
helyét, rövid, de precíz válaszként szolgálva. 

Nos, Katar bár valóban nem foci nagyhata-
lom, más kategóriában viszont annál inkább 
labdába rúg, nem is akárhogyan: az ország a 
világ egyik legnagyobb kőolaj- és földgázkészle-
tével rendelkezik, így nyersanyag „kincseinek” 
köszönhetően a katariak rendkívül jómódban 
élnek, államuk a világ leggazdagabbjai közé 
tartozik. 

De mert minden csoda három napig tart, és 
valamikor Katar nyersanyagkészletei is kifogy-
nak, az ország vezetői komoly stratégiába kezd-
tek, gazdagságuk fenntartása érdekében.  Így az 
utóbbi években óriási befektetéseket végeztek, 
valamint rengeteg részesedést vásároltak Nyu-
gat-Európa legfontosabb vállalataiban.

Tudván, hogy ez (további) pénzt hoz a kony-
hára, hírnevet viszont alig, az Emírség kiemel-
ten kezdett foglalkozni a sporttal is. A sportba 
való befektetés viszont már sokkal több szem-
pontból jövedelmező, hiszen a Föld bármely 
pontján pozitív jelentéssel bír, bőrszíntől, val-
lástól, pártállástól függetlenül, ragyogó lehető-
ség – békés úton – a világ előtt bemutatkozni.                               
Ennek teljes tudatában Katar, saját versenyzők 
híján, sorra ad otthont magas színvonalú sport-
versenyeknek. Így például 2015-ben kézilabda 
világbajnokságot szerveztek, 2019-ben atlétikai 
világbajnokságot, 2021-ben pedig először tar-
tottak Forma-1-es futamot, a győztest a „Katari 
nagydíjjal” kitüntetve. Igazán nagy színpadnak, 
a világsajtót körbe járó, embereket lázba hozó 
sporteseménynek viszont csak a négy évente 
megrendezésre kerülő olimpiák és a labdarú-
gó világbajnokságok számítanak. És mivel Ka-
tar ambíciói nagyok, meg is pályázta a 2022-es 
foci-vb megrendezését, amit még 2010-ben el-
nyert. Hoppá! Erre sokan felkapták a fejüket, 
élve a gyanúperrel, hogy valami sántít, hiszen 
a többi jelentkező ország (USA, Dél-Korea, Ja-
pán, Ausztrália) mint sport múltban, mint lé-
tező infrastruktúra tekintetében toronymagas 
előnyben volt. És valóban, számos jel utal arra, 
hogy a FIFA Végrehajtó Bizottságának tagja-
it esetleg megvesztegették. Egyszer elnyerve a 
tornát, Katar viszont ragaszkodott a megrende-
zéshez, a FIFA pedig rugalmatlannak bizonyult 
érdemben az eset ki- és felülvizsgálatához, egy-
fajta véd- és dacszövetséget képezve. A negatív 
kampány itt sajnos még nem fejeződött be, sőt, 
ekkor indult be csak igazán. Mivel Katarban 
nyáron képtelenség lett volna megrendezni a vi-
lágbajnokságot, hiszen 50 foknál nem várható el 
labdarúgás, kénytelenek voltak a történelemben 
először télen megrendezni a tornát. Ez a fajta 

TÜNDÖKLÉS BÁRMI ÁRON
A katari labdarúgó világbajnokság összegzése

gondviselés és körültekintés a munkavégzéshez 
viszont csak a focistákat érintette, a semmiből 
stadionokat építő munkásokat már nem. Katar 
területe Magyarország 1/8-át teszi ki, lakossága 
1/3-át. Az utóbbi 2,7 millió ember csupán 10% 
katari állampolgár, a többi külföldi munkavál-
laló, javuk a legszegényebb országokból jön. A 
vendégmunkások kizsákmányolását borzasztó 
szálláshelyek, minimális, sokszor elmaradó 
fizetések jellemezték, a forró napon való mun-
kából nem volt menekvés, hiszen okmányaikat 
sokszor beutazásukat követően elvették. Nehe-
zen állapítható meg pontos szám, de nem ké-
pezi vita tárgyát, hogy az óriási építkezésekért, 
amely repülőteret, metróhálózatot, szállodákat 
és stadionokat szült, sok-sok vendégmunkás 
életébe került. Az évek múltán, a világbajnok-
sághoz közeledve, állandó sajtós nyomás alatt 
Katar nagyban javított a körülményeken, a régi-
óban még nem látott reformokat bevezetve és ez 
bár figyelemre méltó, a halottak számára mégis 
későn jött. Ezentúl, újra meg újra vita tárgyát 
képezte az emberjogi helyzet Katarban, hiszen 
a muszlim ország törvényei a nyugatiakkal sok-
szor nem kompatibilisek, érintse ez a polgári 
jogot, a vallásszabadságot, a nők jogait, vagy 
akár a sajtó szabadságát is. Természetesen min-
den ország előtt ott kell, hogy álljon ilyenfajta 
világesemény megrendezésének a lehetősége és 
jót tesz a sportnak e tekintetben a sokszínűség, 
ne csak Európa és Amerika kiváltsága legyen 
ez, de ugyanakkor pár hét távolságából, meg-
állapíthatjuk, hogy a 2022-es katari foci világ-
bajnokság ára túl magas volt. 

Azért ejtsünk mégis pár szót a felsorol-
tak miatt háttérbe szoruló labdarúgásról is:  
A világbajnokság maga 2022. november 20. és 
december 18. között zajlott, és mint sajnálatos 
módon már 1986 óta megszokhattuk, Magyar-
ország válogatottja nélkül került megrendezés-
re. Sok, az utóbbi egy-két évtized legmagasab-
ban dotált focistái közül, bizonyára utoljára 
lépett vb-gyepre; legyen ez Cristiano Ronaldo, 
Robert Lewandowski, Lionel Messi vagy Luka 
Modrić. És bár a Ronaldo–Messi, vagyis Portu-
gália–Argentína álomdöntő nem történt meg, 
egyikük mégis valóra váltotta régóta dédelge-
tett álmát. Miután Franciaország az elődön-
tőben legyőzte a torna meglepetés-csapatát, 
a sok arab szívét megdobogtató Marokkót, a 
döntő, Argentína Horvátország sima legyőzé-
sét követően igazi foci-ünnepnek ígérkezett.  
Úgy is lett: Sokak szerint minden idők legiz-
galmasabb, mert legfordulatosabb meccsének 
lehettünk tanúi, mely 3:3-as rendes játékidő 
után, tizenegyes párbajban döntődött el. Itt 
viszont már egyértelmű volt a mérleg: Argen-
tína–Franciaország 4:2. Maradona odafentről 
mosolyoghatott, hiszen Messi is vb-címmel 
koronázhatta meg páratlan pályafutását. 

A torna sportbeli része, tényleg kifogásta-
lanként maradhat meg az utókornak. 

bölcsKey-molNár dávid

Tiszta edények vegyszerek nélkül
A	salzburgi	Fritz	Pattis	által	a	müncheni	és	dort-

mundi	műszaki	egyetemekkel	együttműködésben	ki-
fejlesztett	mosogatógépe	megtisztítja	az	edényeket	
vegyszerek	nélkül.	A	trükk:	a	180	fokos	forró	száraz	
mikrovízgőz	25	másodpercen	belül	elpusztítja	még	a	
hőálló	baktériumokat	is!

Összességében	a	mosogatás	folyamata	30	percig	
tart	–	de	95	százalékkal	kevesebb	vizet	használ,	mint	
a	hagyományos	módszerek.

A	száraz	mikrogőz	akkor	keletkezik,	ha	a	100	fokos	
gőzhöz	további	hőt	adunk,	de	vizet	nem.	Ez	ahhoz	ve-
zet,	hogy	néhány	másodpercen	belül	magas	lesz	az	
edények	felületi	hőmérséklete.

Mivel	a	száraz	mikrogőzben	lévő	forró	vízrészecs-
kék	olyan	kicsik,	hogy	már	nincs	felületi	feszültségük,	
behatolnak	a	legkisebb	pórusokba	is,	és	fellazítják	a	
makacs	szennyeződést.	A	magas	hőmérséklet	bizto-
sítja	a	termikus	fertőtlenítést,	mivel	még	a	makacs	
baktériumok	is	inaktiválódnak	90	fokon.

Újszerű naperőmű
A	kutatók	évtizedek	óta	álmodoztak	egy	olyan	be-

rendezésről,	amely	kizárólag	napenergiával	működik,	
felfogja	a	vizet	a	levegőből,	és	hidrogént	szolgáltat	
üzemanyagként.	Most	Kevin	Sivula	és	csapata	a	Lau-
sanne-i	Svájci	Szövetségi	Műszaki	Intézet	(Eidgen-
össische Technische Hochschule Lausanne)		EPFL	
vegyészmérnöki	részlegéről	nagy	lépést	tett	az	álom	
megvalósítása	felé.

Ötletes	és	egyszerű	rendszerük	ötvözi	a	félvezető	
alapú	technológiát	új	elektródákkal,	amelyeknek	két	
fontos	tulajdonságuk	van:	porózusak,	hogy	maxima-
lizálják	az	érintkezést	a	levegőben	lévő	vízzel,	és	át-
látszóak,	hogy	blokkolják	a	napsugárzást	a	félvezető	
bevonaton,	s	így	maximalizálják	azt.	Amikor	a	készü-
lék	napfénynek	van	kitéve,	vizet	szív	a	levegőből	és	
hidrogént	termel.

Ezek	az	átlátszó,	porózus	és	vezetőképes	elektró-
dák	lehetővé	teszik	a	víz	-	gáz	halmazállapotú	levegő	
hidrogén	üzemanyaggá	történő	átalakítását.	Ezekkel	
a	legmodernebb	elektródákkal	ki	lehet	használni	a	
nap	erejét,	és	ezzel	táplálni	a	készülékeket.

A	fenntarthatóság	megvalósításához	olyan	lehető-
ségekre	van	szükségünk,	melyekkel	megoldhatjuk	a	
megújuló	energia	tárolását	olyan	vegyi	anyagok	for-
májában,	amelyek	üzemanyagként	és	alapanyagként	
is	használhatók	az	iparban.	A	napenergia	a	megújuló	
energia	legelterjedtebb	formája.	Ez	a	folyamat	a	foto-
szintézist	utánozza,	ahol	a	növény	szén-dioxidot	és	vi-
zet	vesz	fel	a	környezetükből,	és	ezeket	a	molekulákat	
kémiai	kötések	formájában	cukrokká	és	keményítővé	
alakítják,	így	tárolva	a	napfény	energiáját.

Sivula	és	csapata	arra	törekszik,	hogy	kifejlesszen	
a	napelemek	előállítására	alkalmas	gazdaságilag	ver-
senyképes	folyamatokat.

A	kutatók	most	a	rendszer	optimalizálására	kon-
centrálnak.	Az	EU	„Sun-to-X”	projektje	azokat	a	kér-
déseket	vizsgálja,	amelyek	célja	ennek	a	technológiá-
nak	a	továbbfejlesztése	és	új	módozatok	kidolgozása	
a	hidrogén	folyékony	üzemanyagokká	történő	átala-
kításához.

Afrika Nagy Zöld Fala

E	kezdeményezés	célja	az	afrikai	félszáraz	Száhel	
övezet	elsivatagosodásának	megállítása.	Egy	fákból	
álló	óriási	zöldövezet	ültetése,	amely	átívelné	Afrikát	
Szenegáltól	Dzsibutiig.	Számos	egyéb	környezetvédel-
mi,	gazdasági	és	élelmezésbiztonsági	fejlesztési	kez-
deményezést	is	magában	foglal,	amelyek	célja	a	Száhel	
övezet	elsivatagosodásából	adódó	kihívások	kezelése.

Az	ENSZ	Élelmezésügyi	és	Mezőgazdasági	Szer-
vezete	(FAO)	szerint	az	elsivatagosodás	„a	száraz,	
félszáraz	 és	 szubnedvesség	 alatti	 területek	 talaj-
romlására	utal,	amely	olyan	tényezők	eredménye,	
mint	az	ember	hatása	a	törékeny	ökoszisztémákra,	
az	erdőirtás	és	az	éghajlatváltozás”.	Az	elsivatagoso-
dás	jelentős	negatív	hatást	gyakorolt	és	gyakorolhat	
továbbra	is	a	Száhel	vidéki	afrikaiak	megélhetésére	
és	élelmezésbiztonságára.	Az	Intergovernmental 
Panel on Climate Change (Az Éghajlatváltozással 
Foglalkozó Kormányközi Testület)	 szerint	a	csa-
padék	mennyisége	Észak-Afrikában	a	21.	század	vé-
gére,	akár	25	százalékkal	is	csökkenhet.	A	Nemzeti	
Óceán-	és	Légköri	Hivatal,	a	NOAA		kutatói	szerint	pe-
dig	„a	csapadék	több	lesz	és	a	szárazság	fokozódik.”	

A	fák	lassítják	a	szél	sebességét	és	csökkentik	a	talaj-
eróziót,	valamint	elősegítik	az	esővíz	fokozott	talajba	
szűrését.	Ez	javíthatja	a	talaj	termékenységét	a	helyi	
lakosság	javára,	akik	legeltetésből	és	a	mezőgazda-
ságból	élnek.	Az	újraerdősítés	a	vadon	élő	állatok	vé-
delmére	is	előnyös	lehet.	A	zöldövezet	a	szén-dioxid	
megkötését	is	segíti.	A	Száhel	övezetbe	ültetett	egy	
hektárnyi	famennyiség	2–3	tonna	szén-dioxiot	képes	
megkötni.

Az	övezetet	úgy	tervezték,	hogy	áthaladjon	olyan	
területeken,	ahol	a	mezőgazdaság	és	az	állattenyész-
tés	a	helyi	hagyományoknak	megfelelően	régóta	ak-
tív,	így	a	helyi	lakosok	érdekeltek	a	fatelepítésben	és	
kulcsfontosságú	haszonélvezők	is.	A	francia	sivata-
gosodási	tudományos	bizottság	szerint	„a	gazdasági	
elemzés	kimutatta,	hogy	a	támogatott	természetes	re-
generáció,	amely	csekély	befektetést	igényel,	a	legkölt-
séghatékonyabb	az	erőforrásokban	szegény	gazdál-
kodók	számára”.	A	remény	az,	hogy	a	kezdeményezés	
nemcsak	az	elsivatagosodást	fordítja	vissza,	hanem	
potenciálisan	új	üzemanyagot,	élelmiszert,	takar-
mányt,	gyantát,	építőanyagot	és	természetes	gyógy-
szereket	is	biztosít	a	Száhel	övezet	helyi	lakosainak.	

A laskagomba húsevő

A	laskagomba	(Pleurotus	ostreatus)	népszerű	ehe-
tő	gomba,	és	különösen	egészségesnek	tartják.	A	ná-
lunk	is	előforduló	fajok		általában	félkorhadt	vagy	
beteg	keményfán	nőnek,	és	a	faanyag	lebontásakor	
felszabaduló	szerves	anyagokkal	táplálkoznak.	Azon-
ban	más	növényi	szubsztrátumokon	is	termeszthetők	
–	ez	a	gomba	még	kávézaccon,	szalmán	vagy	papíron	
is	megterem.

A	laskagomba	azonban	nem	kötelezően	húsevő.	
Lehetőség	szerint	azonban	elpusztítja	és	megemészti	
a	fában	vagy	a	talajban	található	fonálférgeket.	A	ki-
szívott	fonálférgek	valószínűleg	további	nitrogénnel	
látják	el	a	gombákat.

Egy	tanulmány	szerint	ugyanis	elpusztítja	ezeket	a	
fonálférgeket	egy	idegméreggel,	majd	kiszívja	őket.	
Erre	a	célra	a	laskagomba	nyalóka	alakú	nyúlványo-
kat	fejlesztett	ki	a	hifáin,	amelyek	a	féreggel	érint-
kezve	mérgező	3-oktanon	(C	5H	11C(O)C	2H	5	)	gázt	
bocsátanak	ki.	Ez	az	idegméreg	tönkreteszi	a	fonálfé-
reg	sejtmembránját,	megbénítja	és	hamarosan	meg-
öli.	Ekkor	a	gomba	meg	tudja	emészteni	zsákmányát.

Több fiókjukat bezárják a High Street bankok

Nagy-Britanniában	felszámolja	fiókjait	a	Lloyds	és	
a	Halifax.

További	40	bankfiók	fog	eltűnni	az	Egyesült	Király-
ság	főutcáiról.	

A	Lloyds	Banking	Group	idén	április	és	június	kö-
zött	18	halifaxi	telephelyet	és	22	Lloyds-fiókot	zár	be.		
Az	új	bezárások	következtében	a	Lloyds	üzletek	száma	
693-ra,	a	halifaxi	fiókok	száma	pedig	518-ra	csökken	
az	országban.

A	csoport	szerint	a	bezárásra	kiválasztott	fiókok	
látogatottsága	átlagosan	mintegy	60	 százalékkal	
csökkent	az	elmúlt	öt	évben.	Ez	a	lépés	újabb	csapást	
jelent	Nagy-Britannia	főutcáira.	A	bankok	és	lakás-
építő	társaságok	2015	januárja	óta	több	mint	5000	
fiókot	zártak	be	vagy	tervezik	bezárni,	ez	havonta	
átlagosan	54	fiókot	jelent.

A	britek	továbbra	is	küzdenek	a	megélhetési	költ-
ségekkel,	amelyet	az	egekig	emelkedő	energiaárak	és	
az	inflációs	spirál	okoznak.

A	bejelentésre	reagálva	az	Age	UK	jótékonysági	
igazgatója,	Caroline	Abrahams	azt	mondta,	hogy	
fennáll	annak	a	veszélye,	hogy	az	idős	ügyfelek	„ki-
szorulnak”	a	banki	szolgáltatásokból.	Mindennek	
ellenére		a	bankoknak	„mindent	meg	kell	tenniük”,	
hogy	továbbra	is	biztosítsák	az	„alapvető”	szolgálta-
tásokat.

Évek	óta	csökken	a	bankokban	a	személyes	szol-
gáltatást	 igénybe	 vevők	 száma,	mivel	 egyre	 töb-
ben	 fordulnak	 online	 banki	 szolgáltatások	 felé.	
A	világjárvány	alatt	megnőtt	ezeknek	a	száma,	mivel	
az	emberek	kénytelenek	voltak	megtanulni	otthonról	
bankügyeket	intézni.

De	a	 fióktelepek	továbbra	 is	 létfontosságúak	a	
kiszolgáltatottak,	idősek	és	mindenki	számára,	aki	
személyes	tanácsra	szorul.

Alexander	Stafford	tory	képviselő	pedig	„abszolút	
szégyennek”	minősítette	a	lépést,	mondván,	hogy	a	
Lloydsnak	„gondoskodási	kötelezettsége”	van	a	helyi	
közösségekkel	szemben.

Fényképész fiam szólt, mielőtt útnak erednénk, 
még vissza kell mennie terepszemlére. Így együtt 
indultunk el Lobau felé a Duna régi árterületé-
nek töltése mentén. Egyszeriben rejtélyes füstök 
szűrődtek a fák közül, majd szokatlan látvány-
nak lehettünk tanúi. Többszáz méteren át nyár-
sak sokasága sorakozott a gát mentén rajtuk ró-
zsapirosra sült malacokkal. Körülöttük férfiak 
szorgoskodtak. Nem számoltam meg őket, de jó 
sokan csoportosultak egy-egy nyársaló csapat 
körül.  Fiam előzőleg már személyesen is meg-
ismerkedett egyikükkel, akiről kiderült, Željko 
Pinićnek hívják és 28 éves. A színhelyen nem 
volt nehéz megállapítani, hogy csupa szerb nem-
zetiségű készülődött a harmadnap sorra kerülő 
szerb ortodox karácsonyra. Szigorú böjt mellett 
a malacsütés a férfiak dolga.

Január 6, Vízkereszt. Ugyanerre a napra esik 
az ő karácsonyuk, a bécsi adottságoknak meg-
felelően azonban előbb a malacsütést ejtik meg, 
hogy aztán az utána következő vasárnap együtt 
költhessék el otthonaikban a szent eledelt. (Amit 
az angolok pulykával, azt a szerbek sült malac-
cal művelik.)

Nem szervezett, de hagyományos keretek kö-
zött ejtik meg a műveletet; egyik szól a másiknak, 
s így áll össze a malacsütő sokadalom. Szokatlan 
látvány, megérdemli a megörökítést képben és 
írásban, hiszen ki is gondol arra, hogy története-
sen a 250–300.000-re becsült szerb nemzetiségű 

Szerbek karácsonya Bécsben
közösség ennyire elevenen nyilvánítja ki az oszt-
ráktól, bécsitől eltérő életmódját, nem rejtőzkö-
dőn, hanem minden arra járónak szemeláttára.

Željko nagyon rokonszenves mosolygós arcú, 
beszédes fiatalember. Készségesen válaszol a 
bennem feltolakodó kérdésekre. A fényképezés 
ellen sincs kifogása, de nem csak neki, hanem a 
többieknek sem. Nyelvtanilag helyesen beszéli a 
németet, legfeljebb a kiejtéséből érezhető ki vala-
miféle darabosság, feltételezhetően a hangsúlyos 
nyelvhelyesség miatt.

Ha nem csak fiatal, de anyanyelvi szinten be-
szél németül, kikívánkozik a feltételes rákérde-
zés: Ugye te itt születtél Bécsben? Így tegeződ-
ve, mivel itt – úgy látszik – mindenki tegeződik. 
Az igenlő válasz már csak azért is meglep, mert 
némi hetykeséggel teszi hozzá, ő harmadik gene-
rációs. Tulajdonképpen az egyik nagyanyja jött a 
múlt század hetvenes éveiben vendégmunkásként 
Ausztriába, de végül is visszatért Szerbiába. Fia 
viszont annyira beleszokott az osztrák életbe, 
hogy itt is maradt. Félig szerb, félig bolgár lányt 
vett feleségül, s ebből a házasságból származik 
Željko.  

Még inkább meglep, amikor megtudom tőle, 
hogy hét éve őrmesteri rangban kiképzőként az 
osztrák hadseregnél szolgál, s arra készül, to-
vább képezze magát, hogy feljebb kerüljön a rang-
létrán. Ennyi tarkaság hallatán újabb és újabb 

Közép-Kelet-Európa visszatérő kérdése: mikor 
fogjuk végre ki- és átbeszélni közös gondjainkat? 
Nem az egyikét, nem a másikét, hanem a közö-
seket. A közösségek közöttieket. Miért hamis, ha 
egy többségi román-szlovák-szerb azt mondja, 
neki semmi baja a kisebbségi magyarral, s iga-
zolásul barátokat említ?... Mert a fát látja, nem az 
erdőt, nem a közösséget – azzal van baja, ha mi 
magyarok közösség akarunk lenni és maradni.

Értjük és mégsem.
Erdélyiként, temesváriként, magyarként, némi 

élettapasztalattal a hátam mögött, és a helytörté-
net búvárlójaként mit kellene, mit szeretnék, mit 
lehetne megbeszélni?

Elsőként talán azt: miért nem bízunk egymás-
ban? Fogas kérdés: kiben nem bízunk? Ki áll a 
virtuális barikád másik oldalán? Személyek? Lo-
kális politikai erők? Országosak?

A válasz nem egyszerű. Rétegzett és kontex-
tusfüggő. Talán a magam álláspontját kellene 
mindenekelőtt tisztáznom. Azzal kellene kez-
denem, mit jelent nekem ez a város, ez a térség, 
ez a kultúra? Nem a helyi magyar, nem a helyi 
román, nem a helyi német (hja, hol van az már…) 
kultúrára gondolok, hanem valami közösre, te-
mesvárira, erdélyire, közép-kelet-európaira. Ami 
összeköthetne. Van-e közös kultúránk, etnikai 
közösségekre szabott értékeink milyen mértékben 
közösek? Meg tudjuk-e beszélni, ha egyik vagy 
másik helyi etnikum átnyúl, és kisajátít? Erkel, 
Ybl, Herczeg Ferenc mennyire voltak németek? 
Temesvár magyarul beszélő zsidó elitje nem volt 
magyar? A Silbersteinról Szana családnévre ma-
gyarított temesvári bankárról és vállalkozóról 

BESzÉLjÜK MEG…
Az elkerülhetetlen párbeszéd térségünkben

miért jó, kinek jó azt terjeszteni, hogy bár van-
nak magyar írásai, dolgozatai, szerepet vállalt a 
magyar közéletben – nem volt magyar. Ha valaki 
azon munkálkodik, hogy kiszakítson a kultúra 
közös kenyeréből saját szeleteket, úgymond, ak-
kor építi azt a közöset vagy rombolja? Remélem, 
nem vagyok egyedül, amikor azt állítom, hogy 
az etnikumok egymásmellettiségének nem kell 
kötelező módon a másik gyanakvással kezelésé-
be torkollnia. Amikor eleve abból indulunk ki, 
hogy a másik mást akar. Nemcsak mást, de olyat, 
ami nekem nem jó. Ami nekem hátrányos, ami 
engem létemben veszélyeztet.

Igen, a történelem. A ki nem mondott, a be nem 
ismert másik elleni vétségek, atrocitások. De: a 
többségi/államnemzeti és kisebbségi/kiszolgál-
tatott helyzet aszimmetriája létezik. Remélem, 
legalábbis, hogy többségi oldalon is elfogadják 
állításom igazát, hogy már az alkotmány különb-
séget tesz közöttünk: a többség, a nemzet nyel-
vét védi, a kisebbségét, az enyémet eltűri. Meg-
engedi használatát, megengedi, hogy küzdjek a 
fennmaradásáért. 

Igen, a történelem. Kérdem, persze elsőként 
magamtól, van-e olyan nemzet, amely soha, sem-
milyen körülmények között nem ártott a vele 
együtt elő, vagy a szomszédságában élő másik 
nemzetnek? Szerintem nincs, főleg a nemzet-
építés közép-kelet-európai zűrös kavalkádjában, 
amikor (szinte) mindenki azt keresi, mivel bizo-
nyíthatná senki által sem tagadható módon létét 
és értékeit. A jövője alapját, a bázist. 

Igen, a történelem. Mert mi van akkor, hogy 
egy erdélyi román EP, tehát európai parlamenti 

képviselő azt jelenti ki a brüsszeli tekintélyes 
ülésteremben, hogy Iancu de Hunedoara, a ro-
mán hős tiszteletére szólnak Európában délben 
a harangok? Kérdem, mi van akkor? Ugye, min-
denkit úgy kell megnevezni, ahogyan az illető 
nevezi/-te magát. Hunyadi János bizonyíthatóan 
soha nem mondta magát Iancu de Hunedoarának, 
sem Budán, sem Nándorfehérváron, sem sehol.

Igen, a történelem. Az egyetlen tudomány, 
amelynek tanításába az állam beavatkozik: el-
várja, hogy a nemzet érdekét szolgálja az iskola, 
az ott kínált tudás egy működő hatalom „szem-
üvegén” láttatja, ami történt. Értelmez. Felmutat 
és eltakar. Így mondjuk a magyar vétségek, oly-
kor érzékletesen kiszínezve bekerülnek a törté-
nelemkönyvekbe, a többségieké visszafogottan 
kimaradnak. Önmagát ki kívánja rossz színben 
feltüntetni? Akkor pedig hol van a hitelesség és 
az igazságosság igénye és elve? Vagy egyiket sem, 
vagy mindet…

Sorolhatnék példát Felvidékről és Délvidékről 
is. Ez esetekben már a megnevezés irritál többsé-
gieket: miért nem Szlovákia? Vagy Vajdaság? Erre 
rímel: az igazi román Transzszilvániát mond és 
nem Ardeal-t, vagyis Erdélyt. Utóbbi emlékeztet, 
átvétel, fordítás – tehát zavaró.

Zavar a múlt, igen. És zavar a jelen is. Hogy 
nem vagyunk lojálisak, megbízhatóak, elkötele-
zettek. És következnie kellene a kérdésnek: miért 
nem? De ehelyett jön a dorong, olykor szóban, 
máskor tettlegesen is. Szerencsére ritkán, egyre 
ritkábban.

Mert van változás. A helyzet javul. Valóban. 
Ma már német/szász/cipszer elnöke lehet Szlová-

kiának, Romániának. Miért is? Mert a németség 
közösségként nincs már jelen. Legyek cinikus? 
Akkor leszünk igazán elfogadottak, ha rólunk 
is, közösségi értelemben múlt időben lehet majd 
beszélni?

Ezt is meg kellene beszélni.
Vajon képesek vagyunk rá? Akarjuk igazán? 

Vagy ilyen tükörre a többségnek még nincs kész-
tetése?...

bodó barNa

2021-ben nagy ünnepségek között és nagysza-
bású tartományi kiállítással Szalónak/Schlaining 
várában ünnepelte Burgenland 100 éves Ausztriá-
hoz tartozását A kiállítást kétkötetes monumentá-
lis munka kíséri „Burgenland schreibt Geschichte 
1921–2021” az új osztrák tartomány tudományos 
feldolgozásában, prof. Oliver Rathkolb vezetésé-
vel. A terjedelmes munka összhangba szeretné 
hozni a valamikori nyugat-magyarországi, a mai 
burgenlandi népcsoportok: német, horvát, magyar, 
zsidó és roma 100 éves fejlődésének történetét, 
ami önmagában véve is keserves munka. Termé-
szetesnek kell vennünk, hogy a többségi, állam-
alkotó népnek a nézete valósult meg a történelmi 
fejlődés értékelésében.

Jelen áttekintésben csak a valamikori nyu-
gat-magyarországi, ma gradistyei horvátok 100 
éves fejlődését vázoljuk. A népszámlálási adatok 
mutatják leginkább a 100 éves folyamatot. Nem 
firtatjuk a számokat a 16. századi beköltözéstől az 
Első Világháború végéig, de az egész pontos össze-
írás 1923-ban 71 869 személyt tart az osztrák-ma-
gyar határ mentén horvát ajkúnak, 2001-ben, az 
utolsó népszámláláskor 16.000, amely adat nem 
tartalmazza a Magyarországon és Szlovákiában 
élő horvátokat. A másik tényező a névváltoztatás, 
amely a nyugat-magyarországi vízi horvátokból 
gradistyei horvátokra nevezte át az egész népcso-
portot, ami ellen csak Magyarországon tiltakoz-
tak és egyes személyek Burgenlandban. Az elne-

VízIhORVÁTOKBóL GRADISTyEIEK 
vezés a német Burg szóból származik, horvátul 
grad, Gradišće (Gradistye), melléknévi származéka 
gradišćanski (gradistyanszki). Az elnevezés nem 
geopolitikailag értelmezhető, hanem kultúrtörté-
netileg. A 400 éves közös fejlődés a magyar és az 
osztrák határ mentén kovácsolta eggyé őket, amit a 
Párizsi békeszerződésekben egyszerűen szétszab-
daltak, többségben burgenlandi osztrák, magyar 
és csehszlovák részre. Ezt a felosztást az aknazár a 
kommunista időszakban még jobban elmélyítette, 
amit a népcsoport máig sem hevert ki.

Az első nemzetközi politikai csapás a horvát 
népcsoport számára, amiről ők valamit is tudtak 
volna, a „korridor” szándék volt az új Csehszlovák 
Állam részéről, amelyet a magyar-osztrák határ 
mentén akartak megvalósítani, össze szerették vol-
na kötni Csehszlovákiát az újonnan született SHS 
állammal, hogy szétválaszthassák a magyar és 
osztrák-német egységet. Szerencsére az SHS dele-
gáció a béketárgyaláson ezt elhallgatta, mivel elég 
problémájuk volt az olasz területi követelésekkel.

A nyugati határmenti krízishelyzet 1919 és 1923 
között megosztotta a horvát közösséget, és ez a mai 
napig fennmaradt. A kérdés az volt, Magyaror-
szághoz vagy Ausztriához tartozni? Messzemenő 
társadalompolitikai manipulációk indultak mind-
két részről. A horvátok Magyarországon kiképzett 
papság, tanítók, közigazgatási személyek és főleg 
a mezőgazdaságban dolgozók (akkor még a hor-
vátok zöme), a magyar opciót látta előnyösnek; 

az akkor még kisebb számú munkásság a nyu-
gat-magyarországi iparosodás hiányában az oszt-
rák iparközpontokban talált munkát, ezért az oszt-
rák megvalósítást tűzték politikai zászlójukra. Ez a 
társadalmi beállítottság a Határmegállapító Bizott-
ság munkája után (1923) meghatározta a politikai 
megosztottságot: keresztényszocialista, szociálde-
mokrata vagy nagynémet (ahol a központ elutasí-
totta a horvát részvételt). Miután a horvátoknak 
nem sikerült az osztrák keresztényszocialisták-
kal egyességre jutni, dr. Lovre Karall vezetésével 
„Horvát Keresztényszocialista Pártot” próbáltak 
1923-ban létrehozni, amely politikai tapasztalatok 
híján kárhozatra volt ítélve és 1927 után beolvadt 
a burgenlandi jobboldalba. A baloldal Koloman 
Tomsich vezetése alatt már elejétől fogva erősítette 
a szociáldemokraták sorait, annyira, hogy ő lett a 
„Republikanischer Schutzbund”-nak meghatáro-
zó vezéralakja. A háború utáni gyenge gazdasági 
fejlődés és a gazdasági világválság egyre több em-
bert kényszerített a tengeren túli kivándorlásra. A 
baloldal lázadása 1932-ben és az utána következő 
rendi állam csak súlyosbította a belpolitikai hely-
zetet. A burgenlandi horvátoknak 1936-ban ugyan 
sikerült az iskolakérdésben jelentős eredményt 
elérni, amiket a Második Köztársaságban aztán 
szép lassan aláástak. Annak ellenére, hogy nem 
sikerült pártot alakítani, 1929-ben megalakult a 
„Horvát Kultúregyesület”, amely a mai napig a 
kulturális élet meghatározó eleme.

Az 1930-as években a horvát falvakban is ala-
kultak illegális náci cellák, ami Ausztria Németor-
szághoz való csatolása után nyilvánoságra került. 
Ők főleg a német társadalomba való gyors integ-
rálódást propagálták. Ugyanakkor, mivel erősen 
megszabdalták a horvátok kulturális és társadalmi 
tevékenységét, megerősödött az ellenállás horvát 
körökben, főleg az egyházon belül és a baloldali 
illegális csoportosulásokban. Különösen, amikor 
kiszivárgott a horvátok és magyarok kitelepíté-
si terve, vagy lakosságcsere. Az ún. „Volkstums-
stelle” csak nagy nehézségek árán tudta elhárítani 
ezt a veszélyt. A kitelepítés veszélye még egyszer 
felmerül Párizsban 1947-ben a békeszerződési 
tárgyalásokon, na meg rémhírként a választások 
alkalmával.

A Második Világháború után a horvát dr. Lovre 
Karall, akinek nagy érdeme volt a tartomány újra-
egyesítésénél – talán némi politikai kalkulációból 
is – lett Burgenland tartományfőnöke. Ő a jövőre 
való meggondolásból nem akart a szovjetekkel 
paktálni. A nagy nemzetközi változás az osztrák 
1955-ös Államszerződéssel vette kezdetét, ami-
nek 7§-a, a karintiai és burgenlandi kisebbségnek 
nemzetközi védelmet ígért, amit az állam nagy 
késedelemmel valósított meg. A kétnyelvűséget, 
iskolatörvényt, egyenjogú nyelvhasználatot a bíró-
ságokon, a tömegkommunikációban a nyelvhasz-

nálat egyenlőségét és sok minden mást, amit az 
Államszerződés 7. §-ából nem lehetett, vagy nem 
akartak kiolvasni. Terézia Stoisits szerint az Ál-
lamszerződésben foglalt ígéreteket a mai napig 
nem valósították meg teljesen. 

A nyelv más eltérő fejlődése mind az anyaor-
szágban, az intenzív egyházi befolyás, a magyar 
„népszínmű” meghatározó ereje, a folklór, népies ség 
egyszerű, kényelmesebb, színesváltozatú megvaló-
sítása mind a három országrészben uralja a kultu-
rális életet, ami nagyon megtévesztő lehet a kisebb-
ségi népcsoport tényleges életének a felmérésére.  

Következtetések:
A száz év előtti békeszerződések St. Germain-

ban és Trianonban szétszabdalták a valamikori 
egységes, nyugat-magyarországi horvát nyelv és 
kultúra egységét zömében az osztrák Burgenland-
ra, nyugat-magyarországi megyékre és Csehszlo-
vákiára. Egyben új (ön)elnevezést is vettek fel: 
gradistyei vagy gradistyei horvátok, amely nem 
geopolitikai  elnevezés, hanem a közös nyelv és 
kultúra fejlődésének kifejezés. Az 1923-as  nép-
számlálásból Mersich Márton sen. 71 869 horvát 
ajkút tudott kimutatni. Az utolsó népszámlálás 
2001-ben már csak 16 334 horvát nyelvű személyt 
eredményezett Burgenlandban, nem  beleértve a 
magyar és csehszlovák részt (kb. 5–6 ezer sze-
mély). A szétszabdalt népi egység különböző tár-
sadalompolitikai irányba terelte a horvátokat, kü-
lönösen az aknazár szigetelte el egymástól őket, 
amely időszakot a mai napig nem hevertek ki. 
Csehszlovákiában a kommunista rendszer telje-
sen felszámolta a morvaországi horvát falvakat. 
A Felvidéken lévő horvát falvak már a 20. század 
elejéig elszlovákosodtak, csak az 1947-ben Szlo-
vákiához csatolt falvakban  (Horvátjárfalu, Du-
nacsúny, Oroszvár) sikerült részben megtartani 
horvát jellegüket. 

Magyarországon a gradistyei horvát falvak erő-
sen a délszláv orientálódású (szerb), sokác, bunye-
vác, drávamenti horvátok befolyása alá kerültek, 
amely kötelékből a rendszerváltás után az önkor-
mányzatok segítségével igyekeznek kibontakozni. 
Az osztrák Burgenlandban viszont  nagyon kemé-
nyen kellett harcolni, hogy a St. Germaine-ben 
(1919) és az Államszerződésben (1955) nemzet-
közileg garantált jogaikat valamennyire érvényre 
tudják juttatni. Hatalmas ára van a törvényesség 
elhúzódása és a népcsoporton belüli jobb- és balol-
dali viszály miatt. Az Ausztriában élő kisebbségi 
nyelvek részére riasztók a hírek és ha az államok 
(osztrák, magyar, szlovák) nem nyújtanak hatha-
tós támogatást a kisebbségeknek és nem fogadják 
el az anyaországok segítségét (amit idáig idegen 
ország beavatkozásának róttak fel) nem látok sem-
milyen jobbulási lehetőséget. Gondatlan sorvadás 
a kisebbségek sorsa.

beNcsics miKlós

kérdések sokasodnak bennem, főként abban az 
irányban, hogy tulajdonképpen minek tartja ma-
gát? Multikulturális besorolást emleget, nem fe-
ledkezve meg arról, hogy számára mégiscsak két 
irányzat mérvadó. Nagyanyjára hivatkozik, aki 
eljött felesketésére, majd arra hívva fel a figyel-
mét az osztrák zászlóra mutatva: erre a zászlóra 
esküdtél fel. Annyi mindent köszönhetsz Auszt-
riának, hogy osztrákként szolgáld hűségesen. 
(Második találkozásunkkor egyenruhában jelent 
meg a szerkesztőségben Željko.)

Hogyan fér meg egymás mellett a szerb és az 
osztrák? Az egyik nem zárja ki a másikat. Bár az 
utóbbi időben évente csak kétszer–háromszor lá-
togatta meg Požarevácot, ősei szülőföldjét, tudja, 
hogy ott vannak a gyökerei. Anyja erre sokszor 
felhívta figyelmét.

Mit is jelentenek a gyökerek olyan ember szá-
mára, aki Bécsben született, de a családban szerb 
nyelv járta, és csak az óvodától kezdve sajátította 
el a németet? Azóta ismeretségi köre, barátai is 
vegyes összetételűek. Soha nem járt szerb isko-
lába, mégis (részben önszorgalomból) megtanult 
cirillbetűsen írni és olvasni. Ugyancsak „magá-
núton” szerezte ismereteit a történelemből, külö-

nös hangsúllyal a törökkorra. Öntudattal vállalja 
szerb gyökereit. Megítélése szerint az itteni szer-
bek 98%-a hasonlóan gondolkodik. A gyermekek, 
különösen a fiúk szerb nevet kapnak, a lányoknál 
kissé más a kép, de az ő esetükben is inkább nem-
zetközi nevek járják, mintsem németek. Tudja és 
vallja a szerb ortodox egyház nélkülözhetetlen 
szerepét a nyelv és a hagyományápolás szem-
pontjából is. Habár egyik szerb egyesületnek sem 
tagja, hangsúlyozza az egyesületek fontosságát. 

Ragaszkodni kell a gyökerekhez. Minél keve-
sebb könyv, zene és hasonló van otthonodban, 
annál hamarabb adod fel szerb mivoltodat. An-
nak idején megragadta angoltanára kijelentése 
anyjának: gondoskodjanak arról, hogy ne felejt-
sen el szerbül a fiúk. Mégis fájt neki, amikor oszt-
rák oldalról tudomására hozták: jegyezd meg, 
hogy te sohasem leszel hozzánk hasonló.

Orbán, szuper! – szökken ki belőle, amikor 
megtudja, hogy magyar vagyok. Nem győzi elis-
meréssel illetni politikáját, különösen a szerb-ma-
gyar együttműködést, főleg gazdasági téren. A 
szerbek szeretik a magyarokat, s Željkonak is az 
a kívánsága, hogy minél szorosabbra fűződjenek 
a szerb–magyar kapcsolatok. 

-de-

–>  Folytatás a 4. oldalról
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Orosz István: A helység kalapácsa

Ausztriában a bejelentett munkával rendelkezők, 
az ingázók, a fekete munkát végzők adatait nem lehet 
pontosítani, összegezni. 30 ezertől a 150 ezerig hang-
zanak el számok. Például Burgenland tartományban: 
„Az osztrák gazdasági minisztérium szeptemberi 
adatsora szerint 21 493 magyar dolgozik, közülük 13 
028 férfi és 8465 nő, írja a nyugat.hu. A lap szerint 
bár ez önmagában is nagyon sok, hiszen gyakorla-
tilag ez két Kőszegnyi embert jelent, de még mell-
bevágóbb a szám, ha megnézzük, hogyan viszonyul 
más nemzetekéhez, elsősorban az osztrákokéhoz. A 
tartományban jelenleg 81 214 osztrák munkavállalót 
tartanak nyilván, ami azt jelenti, minden negyedikre 
jut már egy magyar, sőt kicsivel több is.” Bécsben és 
Alsó-Ausztriában is az elmúlt években egyre több 
magyar munkavállaló, diák és ezek családtagjai te-
lepedtek le, így nagyon megnőtt az Ausztriában élő 
magyarok száma. 

Mindenesetre a megnövekedett számú magyar 
munkavállalónak és a kis, vagy nagy családjuknak 
mindennapi problémájuk lehet az egészségügyi el-
látottsággal. A tájékozatlanság, a hiányzó nyelvtu-
dás – külön-külön, néha együtt – megkeseríthetik 
az életüket. Az osztrák „Gesundheitkasse” minden 
Ausztriában bejelentett dolgozót biztosít és alap-, ill. 
kórházi ellátásban részesít. A családtagok, amennyi-
ben bejelentett lakással rendelkeznek, automatiku-
san „Mitversichert” státuszt kapnak és így ellátást is.

A „Kassa” szerződésben lévő orvosok kötelesek a 
biztosítottak ellátására. Azért azt tudni kell, hogy 
krónikus és új betegségek esetén a páciens nem 
kap azonnali időpontot. A szerződés nélküli ún. 
Wahlarzt-ok, – akik egyre többen vannak, – tet-
szés szerinti honoráriumot kérnek, amit helyben 
kell kifizetni, és a számlát a Gesundheitkasse-nál 
kell benyújtani. A számla összege a biztosítót nem 
érdekli, mivel saját maga szabja meg, hogy egy-
egy orvosi munkáért, teljesítményért, mennyit 
hajlandó megtéríteni. Így már érthető, hogy egyre 
több Kassa-orvos adja vissza a szerződését és vá-
lik Wahlartzt-tá, aki a saját teljesítményéért annyit 
kér, amennyit a hozzá forduló betegek hajlandóak 
megfizetni. Mivel a Kassa elvárásai egyre nagyob-
bak és a Leistungshonorar ezt nem követi, így az 
alapellátásban egyre több lesz a választható orvos 
és egyre kevesebb a szerződésben dolgozó.

A letelepedett, bejelentett lakással rendelkezők 
többsége Ausztriában kér és kap magas színvonalú 
egészségügyi ellátást. De mi van az ingázókkal, a 
feketén dolgozókkal, akik magyarországi betegbiz-
tosítással rendelkeznek?

Akut betegség, baleset esetén az Európai Unióban 
meglévő kölcsönös kötelezettség alapján az osztrák 
kórházak automatikusan felveszik és ellátják a bal-
esetet szenvedett dolgozót, vagy azok családtagjait. 

Az Ausztriában dolgozó magyarok egészségügyi ellátása
A számlát benyújtják, amit a magyar félnek téríte-
nie kell. Ezekben az esetekben sok vita, nézeteltérés 
szokott felmerülni és a beteget, és/vagy családtagjait 
is sok kellemetlen bürokratikus eljárásba vonják be.

Érthető, hogy sokszor szeretnének magyar ál-
lampolgárok hazai orvosi ellátásban részesülni és 
a Magyarországon balesetet szenvedett külföldiek 
otthonukban, a családjuk közelében kezelést kap-
ni, meggyógyulni. Ezért az OMSZ főigazgatójával 
szerettem volna egy interjút készíteni, aminek a 
témája lett volna, hogyan zajlik a betegek határo-
kon keresztüli szállítása, a magyar mentőszolgálat 
és az osztrák mentősök együttműködése. Kíváncsi 
voltam a magyar betegek Magyarországra való ha-
zajuttatásának gyakorlatára és hogyan történik a 
külföldi betegek visszaszállítása a hazájukba. Saj-
nos megkeresésemre nem válaszolt a főigazgató úr.

A Gesundheitkasse biztosítja azt az alapot, amire 
a különböző privát betegbiztosítók kiegészítő, rá-
épített biztosítást ajánlanak. Szinte minden felvilá-
gosítást kapott magyar munkavállaló felteszi a kér-
dést: érdemes ezt megkötni? Többet nyújt, nagyobb 
biztonságot garantál a privát betegbiztositás, mint 
az alapbiztosítás? Magától érthető, hogy a szerző-
désekben minden kikötés, fizetési feltétel és ellátási 
kötelezettség benne van. Azonban ezt részletesen 
el kell olvasni, meg kell magyaráztatni, különben 
kellemetlen meglepetések érik a privátbiztosítással, 
privát orvost, kórházat felkereső magyar beteget.

Magyarországról külföldre költözött állampolgá-
rok már tudják, hogy a magánegészségügyi ellátás 
igyekszik a piaci résben a hiányokat kielégíteni. 
Az osztrák egészségügy, ha nem is tökéletesen, de 
magas színvonalon ellátja a betegeket, részt vesz a 
megelőzésben és az egészségügyi felvilágosításban. 
Magyarországon a társadalombiztosítási ellátás 
színvonalára sokan panaszkodnak, aminek az okai 
között gyakran elhangzik az orvos-, a nővérhiány, 
az alulfinanszírozott kórházak, stb. Ezért is érdekes, 
mit mond egy privátkórház igazgatója.

Magyarországon a Portfoliónak adott interjúban 
Popik Kornél a Dr. Rose Magánkórház igazgatója a 
következőket mondta: „Olyan ugrásszerű növeke-
déseket látunk egy-egy induló magánegészségügyi 
szolgáltatónál, amiket normál piacon nem lehetne 
tapasztalni. Az ügyvezető igazgató arról is beszélt, 
hogy a magánszektorban a bevétel exponenciálisan 
száguld, viszont a nyereségesség ezzel nem tudja 
tartani a lépést. Előrevetítette, hogy minden sze-
replő emelni fogja az árat, csupán az a kérdés, mi-
lyen mértékben.” A következtetések nagyon mesz-
szire vinnének, így azok levonását meghagyom 
azoknak, akik Ausztriában dolgoznak és élnek, ill. 
Magyarországon kívánják az egészségügyi ellátást 
igénybe venni. Prof. dr. birtalaN iváN

Háborút, szenvedést és az ezzel járó kü-
lönböző válságokat hozta magával a „víz-
választó” 2022-es év. Területtől függően a 
háború közvetlen vagy közvetett hozadéka 
egész Ukrajnában, azon belül pedig Kárpát-
alján is egyre erőteljesebben észlelhető, az 
ottlakók közérzetén is. Sajnos nagy eséllyel 
ezek a jelzők 2023-ban sem vesztik aktuali-
tásukat, és egyebek mellett a politika fintora 
gyanánt talán még tovább is gyarapodnak.

Találóan fogalmazott a leköszönt évet ille-
tően Roman Romanyuk politikai elemző és 
újságíró az Ukrajinszka Pravda egyik évzáró 
podcastjében. Rámutatott arra, hogyan alakult 
át az ukrán politika az utóbbi háborús évben.  
Meglátása szerint mostanra az országban nem 
politikai pártoknak vagy koalícióknak, netán 
oligarcháknak van meghatározó szerepük a 
politika alakításában, hanem egyéb, új sze-
replők léptek a színtérre, mint 1. a komoly 
tekintélyt szerzett ukrán hadsereg, 2. a kü-
lönböző segélyakciók keretében közreműködő 
önkéntesek, valamint 3. a Zelenszkij fémjelez-
te fennálló hatalom. Az elemző észrevételeit 
talán némileg alátámasztják a Demokratikus 
Kezdeményezés Fond által 2022. december 13–
21. között végzett szociológiai elemzés ered-
ményei. Utóbbi szerint a megkérdezettek (2018 
személy) 79%-a számára a múlt év a teljeskörű 
háborúval asszociálódott. 

Mostani kilátások szerint sajnos a 2023-as 
év is a háború jegyében fog telni. Az őszi uk-
rán sikerek után az orosz fél Bahmut és Szo-
ledar környékére összpontosította erőit, ahol 
az első világháború nyugati frontjának hús-
darálóihoz hasonló helyzettel találkozhatunk. 
Amint a katonai szakemberek is megjegyezték, 
a második világháború óta nem alkalmazták 
olyan intenzíven a tüzérséget, mint a mostani 
harcokban, az elkövetkező hónapokban pe-
dig valószínűleg még intenzívebb harcokra 
számíthatunk.

Vészjósló évkezdet Ukrajnában és Kárpátalján
Közben hiába fejlesztik megállás nélkül az 

ukrán légvédelmet, folyamatosan zajlanak az 
ukrán energetikai szektort érő orosz támadá-
sok. Ennek eredményeképpen gyakorlatilag 
napi néhány órára korlátozódik a villamos-
áramszolgáltatás a polgári lakosság számára. 
Az Energy-ua.info honlap adatai alapján példá-
ul Kárpátalján 24 órából a lakosság összesen 16-
18 órán át kénytelen áram nélkül boldogulni. 
A valóságban sajnos ez sokszor még rosszabb: 
egyáltalán nem ritka eset, hogy a kiírás szerinti 
barátinak amúgy sem mondható áramszünetek 
mennyisége akár napi 22–23 órán át (!) is tart. 

Emellett tovább folytatódtak a politikai 
konfliktusok a magyar és az ukrán fél között. 
Budapest és Kijev csatározásai láthatóan a 
megmaradt kárpátaljai magyarságon csattan-
nak. 2022. december 13-án Ukrajna Legfel-
sőbb Tanácsa 324 képviselő támogatásával 
második olvasatban is elfogadta az „Ukrajna 
nemzeti kisebbségeiről (közösségeiről)” című 
törvényt. Az ukrán politikum ezzel ugyan az 
EU-s csatlakozási eljáráshoz szükséges jogi 
szabályozást teremtette meg, a törvény meg-
hozásának módját és tartalmát a határon túli 
magyar szervezetek – a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai 
Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) –, kö-
zös nyilatkozatban tették szóvá. Ez utóbbiban 
abbeli sérelmeiknek és aggodalmaiknak adtak 
közösen hangot, hogy „a törvényalkotók teljes 
egészében figyelmen kívül hagyták a magyar 
és más kisebbségi szervezetek által korábban 
megfogalmazott konstruktív javaslatokat. A 
jogszabály gyakorlatilag megerősíti az okta-
tási és nyelvtörvényben korábban kodifikált 
jogszűkítéseket, illetve újabbakat is eszközöl”. 
Hasonló kritikákat fogalmazott meg a román 
kormányzat is. Viszont amíg az ukrán kor-
mányzat – sajtó hírek szerint – a lengyel és 
a román félnek felajánlotta, hogy kétoldalú 
szerződésekkel bővíthetik a vonatkozó kisebb-

ségek jogait (melyre az elfogadott törvény 2. 
szakasz 5. cikkely 3. pontja lehetőséget is ad), 
addig hasonló fel sem merült a magyar kor-
mánnyal kapcsolatban. 

Emellett folytatódott a magyarok elleni fel-
lépés a munkácsi térségben. A Turul-szobor 
eltávolítását elrendelő, Andrij Baloga által irá-
nyított helyi vezetőség a rendőrség közremű-
ködésével Fornoson és Dercenben eltávolíttatta 
a magyar intézményekről a magyar zászlót. 
Emellett puccsszerűen leváltották a Munká-
csi II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatóját, 
aki érdekében az iskola pedagógusai is petíci-
ót írtak. Továbbá, az államnyelv védelméért 
felelős biztos határozata révén 2022 végén a 
Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal Ok-
tatási Osztálya ellenőrzést tartott a járás isko-
láiban az államnyelv használatát illetően és 
a hatályos jogszabály bizonyos hiányosságait 
és annak megsértését állapította meg. Az el-
lenőrzést végzők megfogalmazták és hivata-
losan továbbították is az illetékes járás Köz-
igazgatási Hivatalának, az államnyelv védel-
méért felelős biztosnak, valamint az Oktatási 
Minisztériumnak, hogy a Beregszászi járás 
108 olyan iskolája közül, ahol az államnyelv 
mellett magyar nyelven is folyik az oktatás, 37 
tanintézményben egyetlen olyan osztály sem 
került kialakításra, ahol kizárólag államnyel-
ven folyna a tanítás. Pedig a hatályban lévő 
jogszabály szerint nincs lehetőség arra, hogy 
Ukrajnában nemzeti kisebbségek nyelvén mű-
ködő tanintézmények működjenek. Utóbbiak 
esetében csak egy-egy osztály oktatása foly-
hat az adott kisebbség nyelvén – természete-
sen az ukrán nyelv jelenlétének folyamatos, 
évfolyamról-évfolyamra történő fokozásával 
párhuzamosan. Ennek ellenére az ellenőrzés 
sérelmezte, hogy a Beregszászi járáshoz, azon 
belül pedig a Kaszonyi községházához tartozó 
négy iskola hivatalos nevében is benne van a 
„magyar tannyelvű” jelző. A helyzet pikanté-

riáját az fokozza, hogy az „xy tannyelvű” jelző 
létjogosultságának eltörlését magából a törvény-
ből felejtették ki, szóval abban – még – fellel-
hető. Az arra felkértek aggodalmukat fejezték 
ki azért is, hogy a járás egyik iskolájában sincs 
feltüntetve tantárgyak szintjén, hogy azok előa-
dása külön-külön milyen nyelven történjen, 
„mert ez visszaélésre adhat esélyt”. De törvény-
ellenesnek minősítették azt is, hogy például a 
nagyszőlősi 3. sz. Perényi Zsigmond általános 
iskolában az órákat egyszerre magyarul (70%-
ban) és ukránul (30%-ban) vezetik le – amit 
valószínűleg azért tesznek, hogy a tanulók leg-
alább valamit értsenek meg jól a tananyagból. 

2023-ban kettős nyomás alatt van az ukraj-
nai magyarság: egyszerre szenvedi meg a há-
borús körülményeket, s egyszerre válik Kijev 
és Budapest diplomáciai harcának áldozatá-
vá. Csak remélni lehet, hogy mielőbb sikerül 
rendezni a két ország viszonyát.  

Paládi reNáta

A Központi Statisztikai Hivatal felmérései alapján 
átfogó képet kaphatunk Magyarország népesedési vi-
szonyairól 1900-tól napjainkig. Ezek közül emeljük 
ki azokat a mutatókat, amelyekből tanulságok von-
hatók le a lakosság születési és halálozási arányairól, 
amiknek alapján a sorsfordulókra gondolva kikö-
vetkeztethetők a mai állapotokat befolyásoló okok.

Az ország mai területére 1900-ban 6.854.000 em-
bert lehet számítani, s ez a szám 2022-ig 9.680.000-
re emelkedett, ami 120 év alatt 41,23%-os szaporo-
dásnak felel meg. Az arányok az országcsonkítás, 
két világháború valamint 45 éves orosz-kommu-
nista diktatúra ellenére nagyon is az országlakosok 
életerejéről tanúskodnak. Amennyiben a számok 
tükrében lelki összetevőkre következtethetünk, 
legegyszerűbb magyarázatul az a feltevés kínál-
kozik, hogy a megrázkódtatások nem törték meg a 
védekező ellenállás lelkületét. 

Amennyiben eltekintünk az összképtől és a II. vi-
lágháború utáni időszakra összpontosítunk, egészen 
sajátságos fejlődési vonal ismerhető fel. Már a hábo-
rú utolsó előtti éve 1943-hoz képest érezhető fogyást 
eredményezett, s ez az irányzat 1950–51-ig tartott. 
Az emberveszteség 1946-tal bezárólag 398.000 volt. 

Szinte meglepő módon átmenetileg lendületes 
növekedés állapítható meg a diktatúra évtizedeiben 
egészen 1980-nal bezárólag, amikor 10.707.000-re 
nőtt az ország lakosainak száma. Azóta ez a kedvező 
fejlődés fokozatosan fékeződött, mígnem 2022-ben 
eljutottunk a – remélhetőleg – mélyponthoz. Ennek 
eredményeként 1980–2022 között csökkenés állt 
be (1,018.000), azaz megtizedelődött a lélekszám. 

A puszta számokkal összefüggésben feltétlen ki 
kell emelni a gyermekvállalást. 1960-ban 162.160, 
1969-ben 206.817 terhességmegszakítást vettek 
nyilvántartásba; 2019-ben már csak 25.783 nő élt 
ezzel a lehetőséggel, ami korántsem a gyermekvál-
lalási kedv növekedésére, sokkal inkább a fogam-
zásgátló szerek fokozott igénybevételére vezethető 

Magyarország népességének alakulása
vissza. A terhességmegszakításokkal párhuzamosan 
egyre csökkenő a születések száma. Az újrakez-
dés, országépítés lendületében 1946-ban anyánként 
2,38 csecsemő jött a világra, s ez a színt 2,63-mal 
1947-ben és 1948-ban tovább emelkedett, de egyben 
csúcsnak is számított. Azóta három, majd kettő alá 
esett az anyák által vállalt gyermekarány, mígnem 
2011-re 1,24 csecsemővel ezen a téren is mélypont 
állt elő. A gyermekvállalásnak is érdemes lenne 
megvilágítani a hátterét, de erre vonatkozólag is 
inkább társadalomhigiéniai tényezők említhetők. 
Ide sorolható az alkoholizmus és az öngyilkosság, 
amik nagyon is „közkedveltek” a lakosság köré-
ben. Az 1956-os forradalom évében még csak 1927 
öngyilkosságot követtek el, számuk éppenséggel a 
rendszerváltozás utáni 1992-ben 4.000-re szökött 
fel. Szerencsére azóta csökkent, 2019-ben 1.550-
nel a legalacsonyabb mutató állt elő. A „lassított 
öngyilkosság”-ot (Albert Györgyi újságíró) említve, 
bár súlyos problémával állunk szemben, eléggé be-
szédesek a számok – becslések szerint egymillióra 
tehető az alkoholisták tábora, a magyar társadalom 
21,2%-a. Világelsőként – megelőzve Oroszországot 
és Fehér-Oroszországot – 1909–1919 között 8,6%-ról 
9,3%-ra nőtt a nagyivó férfiak és 1,1%-ról 1,5%-ra a 
szintén nagyivó nők aránya.

A puszta számok felsorakoztatásához kínálko-
zik az ún. egyéb okok feltárása, ehelyütt azonban 
érjük be annyival, hogy jó és üdvös az új családpo-
litika, de nem elég ezt kizárólag anyagi előnyökhöz 
kötni. Legalább ennyire fontos az a nevelőmunka, 
ami megtanítja az egyént és az egész társadalmat 
a demokráciában még nagyobb felelősségvállalás-
ra. Nem helytálló mindent a (kormány)politikára 
hárítani. Amennyiben elfogadjuk, hogy a nép és 
az ország teszi a nemzetet, akkor a nemzet jövője 
is mindenekelőtt az egyes személyek együttes gon-
dolkodásán és felelősségteljes cselekvésén múlik.

Deák

A kiegyezés korában a lakosság száma Ma-
gyarországon egyharmadával növekedett 18,3 
millióra, viszont nem kiegyensúlyozottan. Ne-
gatív volt az ipari nagyvárosok népesedési mér-
lege. A családok elhagyottsági ügye Európa 
szerte, nemcsak Magyarországon, kizárólag 
az öntevékeny társadalmi karitászra, vagyis 
jótékony egyesületekre, nemesi arisztokrata 
vagy polgári úri hölgyekre támaszkodott, az 
állam közvetlenül még krízishelyzetben sem 
avatkozott be a családi életbe. A tagadhatatlan 
rossz szociális helyzetét volt először hivatott 
enyhíteni az 1875. évi III. törvény. Harminc 
napig terjedően kötelezte a munkások mun-
kaadóit a gyógyítással és betegápolással, vala-
mint a szüléssel összefüggő költségek megté-
rítésére, amennyiben a munkás maga, szülője 
vagy házastársa erre nem erre volt képes. Az 
ipari munkásság kötelező betegségbiztosítá-
sa az 1891. évi XIV. törvénnyel valósult meg 
és 1907-től már a családtagokra is kiterjesz-
tették a legfontosabb szolgáltatásokat. Ebben 
Magyarországot csak Németország és Ausztria 
előzte meg. 

Az Osztrák–Magyar Monarchia első évti-
zedében az állami alkalmazottak részesültek 
először gyermeknevelési pótléknak nevezett 
családi segélyben. 1913-ban vezették be a tár-
sadalom egyik lényeges szociális tartópillérét 
a nyugdíjbiztosítást. 1918 után újabb kormány-
rendeletek további juttatásokat vezettek be, pl. 
a szoptatási segélyt, kibővítették a jogosultak 
körét és időtartamát és megnövelték mérté-
két, pl. 50%-ról  60, illetve 75%-ra emelték a 
táppénz összegét. A két világháború között a 
legnagyobb erőforrásokat az állami alkalma-
zottak társadalombiztosítása emésztette fel: 
erre a célra 1932-ben pl. 304,57 millió pengőt 
fordítottak, míg betegségbiztosításra ennek egy 
ötödét – 64,17 millió pengőt –, baleseti bizto-
sításra pedig ennek is csak töredékét – 11,53 
millió pengőt. 

A második világháború után meghatározó-
vá váltak a szociális, piacgazdasági, fogyasz-
tói, valamint egészségügyi szempontok. Az 
úgynevezett klasszikus szociális politikában 
fenn kellett tartani a jóléti társadalom szociá-
lis juttatásait. Az 1950-es években kötve voltak 
a biztosítási juttatások a fizetett munkához, a 
betöltött munkahelyekhez. Viszont az 1960-as 
évektől ebben jelentős változás volt észlelhe-
tő. Míg Nyugat-Európában csökkent a csalá-
di pótlékra fordított összegek aránya, addig 
Magyarországon szolid emelkedésnek indult. 
Húsz év alatt, 1960-1980 között, a családi- és 
anyasági segélyek aránya a társadalombizto-
sítási kiadások 12,2%-ról 13,3%-ra nőttek. A 
pozitív fejlődés annak is tükre, hogy a magyar 
egészségügyi ellátás aránya ekkor még több 
mint kétszeresen meghaladta a nyugat-euró-
pai átlagot.  

A magyar termékenységi viszonyokra in-
kább állandó csökkenő tendencia volt jellemző, 
kivételt képeztek ebben közvetlen a világhá-
ború utáni évek. A társadalombiztosítás mó-
dosításáról szóló 1985. évi 1. törvényerejű ren-
delet célja a népességcsökkenés folyamatának 
megállítása, az egyszerű reprodukció elérése 
volt hosszabb távon. Bevezették a gyermekne-
velési díjat (GYED), megemelték az anyasági 
segély összegét, meghosszabbították a szülési 
szabadságot, kiterjesztették a gyermekápolási 
táppénzre való jogosultságot a gyermek tízéves 
koráig, szorgalmazták a kedvezményes lakás-
építést, könnyítették a terhességmegszakítást, 
nehezítették azonban a válás feltételeit. 

A családtámogatási rendszer radikális átala-
kítása a Horn-kormány (1994–1998) stabilizáci-
ós programjához fűződik. Pénzbeli ellátásokra 
támaszkodott az anyasággal és a gyermekne-
veléssel kapcsolatban. Ösztönözték az állami 
kiadások csökkentését, ugyanakkor konkrét 
célkitűzésekhez kötötték a szociális ellátások 
javítását. 1995 márciusában a népesedéspoli-
tika ugyan nem játszott döntő szerepet, mégis 
megszületett a családtámogatási rendszer mai 
korszerű három alappillére: a családi pótlék, 
a gyermekgondozási segély (GYES), 1967-ben 
irányadóan a világban elsőként vezették be 
Magyarországon, és a gyermeknevelési támo-
gatás (GYED). 

Az Európai Tanács 2002. márciusi ülésén 
felkérték a tagállamokat, hogy számolják fel a 
nők munkaerő-piaci részvételét akadályozó té-
nyezőket és vegyék figyelembe a gyermekgon-
dozási lehetőségek iránti igényt és az adott or-
szágra jellemző gyermekgondozási rendszert, 
hogy 2010-ig a három év és az iskolaköteles 

A magyar családtámogatás áttekintése
kor közötti gyermekek legalább 90%-nak, va-
lamint a három év alatti gyermekek legalább 
33%-a számára biztosítsanak gyermekgondo-
zási ellátást. Az Európai Unió elősobájában 
járó Magyarországnak tehát figyelembe kellett 
vennie ezen intenciókat. Ezen területen a mai 
napig a helyi elosztottság képezi a legnagyobb 
akadályt, nem az intézmények létszáma. 

Az EU tagállamai a kutatások alapján négy 
csoportba osztódnak családpolitikájukat te-
kintve: a rugalmas családpolitikai rendszer, a 
kevert, de inkább rugalmas rendszer, a kevert, 
de inkább tradicionális és a tradicionális rend-
szer. A kevert, de inkább tradicionális rend-
szerre jellemző általában, hogy alacsony a nők 
foglalkoztatottsága, kevés gyermek vesz igény-
be gyermekgondozási szolgáltatást és hosszú a 
gyermeknevelési szabadság időtartama. Ezzel 
a modellel lehet a legjobban jellemezni Ma-
gyarországot. 

A mai magyar kormányzati családpolitika 
pronatalista, így ehhez alkalmazkodik sokrétű 
és szerteágazó családtámogatási rendszere. A 
kínálat nemcsak a különböző családi formákat 
ölel fel, végig kíséri a családot a még meg nem 
született gyermektől egészen a felnőtté válásig. 
Ugyanakkor a különböző élethelyzetekben más 
és más az igénybevehető támogatások köre és 
mértéke. Főként a fizetett munkához kötött in-
tézkedések bővültek, pl. az adókedvezmények 
köre, de nem emelkedtek a minden család, ill. 
gyermek számára elérhető juttatások, beleértve 
a rászorulókat. A középosztályhoz tartozó csa-
ládok kívánt fertilitása nőtt, ugyan így viszont 
a fiatal alacsony iskolai végzetséggel rendel-
kező nők, ill. családok körében is. 

2023-ban a támogatások száma csaknem vál-
tozatlan az előző évekhez, a gazdasági helyzet-
re való tekintettel viszont bizonytalon, hogy 
így is marad. A támogatások lehetnek közvet-
lenek, egyszeriek, rendszeresek vagy kedvez-
ményesek mind pénzben, mind természetben. 
A legközkedveltebb az otthonteremtési, ill. az 
otthonfelújítási támogatás az ú.n. CSOK. Ez 
lehet kamattámogatott többgyermekeseknek 
vagy a falusi CSOK. A nem lakáscélú támoga-
tások körében a babaváró és a nagycsaládosok 
autóvásárlási támogatása a legnépszerűbb. A 
pénzbeli támogatásokhoz tartozik pl. a hiteltar-
tozás-csökkentő támogatás, a jelzáloghiteltar-
tozás csökkentés, valamint a diákhiteltartozás 
felfüggesztése, csökkentése vagy elengedése. 
A családokat továbbá segíti az adóvisszatérí-
tés, az illetékkedvezmények, az ingatlanhoz 
kapcsolódó kedvezmények, a négy- vagy több-
gyermekes anyák jövedelemadó alóli élethosszi 
mentesség, anyasági támogatás vagy a KRESZ 
vizsga és nyelvvizsga díjának visszatérítése.     

A sikeres családpolitika árnyoldalán állnak 
viszont azok a magyar családok, sokszor gyer-
mekek, akikről az állam, súlyos mulasztást 
elkövetve, nem él kötelességével. Ellátandó 
feladataihoz tartozik a nem elhanyagolható, 
megfelelő nővédelem. Úgyszintén hiányzik a 
sajátos nevelést igénylő gyermekeket ténylege-
sen felfogó rendszer. Hozzájuk párosulnak a 
családi tabu és közöny áldozatai, a bántalma-
zott nők és gyermekek, hiszen a társadalom-
ba beágyazódhatott az erőszak, párosulva a 
kífelé ideális családképpel. Az alternatív ne-
velés hiánya, a Rosenberg féle erőszakmentes 
kommunikáció ismeretlensége nem mentesít 
a társadalmi felelősség alól. „Sérült” gyerme-
kek kiszolgáltatottság tekintetében a rendszer 
stratégiája következtében a jótékonysági szer-
vezetek, a lakosság és az alacsony állami hoz-
zájárulások kiszolgáltatottságában működnek.     

Ezért a gyermekvállalási döntést befolyá-
solni szándékozó politikának számolnia kell 
azzal, hogy csak akkor számíthat tartós siker-
re, ha komplex családpolitikai stratégiát állít 
fel és stabil intézményi környezetet biztosít a 
gyermekvállalást tervezőcsaládok számára. 
Már több mint 20 éve fogalmazott ezzel Gábos 
András és Tóth István György. 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal; Szi-
las István, Sikeres-e a magyar családpoliti-
ka, Pénzügyi szemle 2015; Tomka Béla, Jólé-
ti rendszerek a 20. századi Magyarországon: 
nemzetközi összehasonlítás, Történelmi Szem-
le 2001, Medgyesi Márton, Disadvantages in 
starting a family in Hungary, Perspectives on 
Human Development, 2022, Kozma Ágnes, 
Petri Gábor, Bernát Anikó, Kiszolgáltatottság 
és stagnálás: fogyatékos emberek társadalmi 
helyzete a 2010-es években, Társadalmi Riport 
2020, Budapest 

rumPler diáNa

Az 1989-es rendszerváltás óta tartott három 
népszámlálás közül a koronavírus-járvány miatt 
a tervezettnél egy évvel később elvégzett, 2022-es 
cenzus mutatta ki a legnagyobb mértékű népes-
ségfogyást Romániában. A magyarság létszáma 
kevéssel az egymillió fölött ingadozik.

A vártnál „meredekebb” számokat hozott a bu-
karesti Országos Statisztikai Intézetnek 2022 utol-
só munkanapján nyilvánosságra hozott jelentése, 
amely a múlt év folyamán elvégzett népszámlálás 
első körös eredményeit tárta a nyilvánosság elé. 
A 2011-es népszavazáskor regisztrált 20,12 millió 
fős lakosság tavalyra 19,05 millióra csökkent; a 
népességveszteséghez sajnos a magyarság is ala-
posan „hozzájárult”: a tíz évvel korábban még 
1.227.623 fősre mért közösség 1.002.151-re apadt. 
Bő tíz év alatt tehát 225.472 fővel csökkent a ro-
mániai magyarság létszáma, ami azt jelenti, hogy 
a magyarság számarányának fogyása meghaladja 
a románokét: az ország össznépességén belül egy 
évtized alatt a korábbi 6,5 százalékról hat száza-
lékra zsugorodott.

Az önmagukban igencsak ijesztő számokon 
túl azonban a képletben meglehetősen sok az is-
meretlen tényező. Már az 1,1 milliós népességfo-
gyás összetétele is furcsa. Az ugyanis minimum 
megkérdőjelezhető, hogy az ország migrációs 
vesztesége mindössze 423 ezer fő lenne. Ennek 
a nagy-britanniai, franciaországi, németországi, 
olaszországi, illetve egyéb nyugat-európai orszá-
gok hivatalos bevándorlási adatai is ellentmonda-
nak, hiszen az Európai Unióban, illetve az EU-n 
kívüli országokban mintegy négymillió külföldre 
távozott román állampolgárt tartanak nyilván. 
Ha a többségük nem is az elmúlt tíz esztendőben 
telepedett ki, a közelmúltban kivándorlók száma 
így is jóval nagyobb lehet a hivatalos bukaresti 
statisztikákban szereplőknél. A helyzet pontosabb 
felmérése érdekében fel lehetett volna használ-
ni a nyugat-európai országokban rendelkezésre 
álló tükörstatisztikákat is, mindez azonban nem 
történt meg.

Növeli a homályt, hogy 2,48 millió személynek 
nem ismerni a nemzetiségét, ilyen léptékű „nem-
zetiség és vallás nélküli” tömeg még nem fordult 
elő a romániai népszámlálások történetében. Egy 
részük nem nyilatkozott a nemzetiségi hovatarto-
zásáról, egymillió személy pedig semmilyen for-
mában nem vett részt a népszámláláson, utóbbiak 
adatait közigazgatási adatbázisokból emelték át. 

Romániai népszámlálás:  
zavaros számsorok, fogyó magyarok

A közel 2,5 millió fős tábor nemzetiségi összeté-
teléről csak azt követően tudhatunk meg többet, 
miután a statisztikai hivatal a települési és megyei 
számadatokat is közzéteszi.

A Kronikaonline.ro című erdélyi hírportálnak 
nyilatkozó Kiss Tamás szociológus, a kolozsvá-
ri Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársa 
szerint a hasonló „statisztikaszépítésnek” mély 
gyökerei vannak Románia elmúlt kétszáz éves 
történelmében. A módszert Nicolae Ceaușescu 
kommunista diktátor is használta, ennyire „kétes 
számokat” azonban még az ő korában sem enged-
tek meg maguknak. A szakember úgy tartja, a 
romániai népszámlálásról közzétett eredmények 
célja nem a pontos kép kirajzolása, inkább repre-
zentációs eszközként akarják használni. Romá-
niának ugyanis nem érdeke, hogy 16-17 milliós 
lakosságú országként tartsák számon az Európai 
Unión belül, az ugyanis kevesebb EP-képviselőt 
feltételezne, valamint a kohéziós alapok csökkené-
sét, következésképpen „kisebb súlyú” Romániát. 

Ilyen körülmények között mennyire tekinthe-
tők reálisnak a magyarok fogyását tükröző szám-
sorok? Az még így is valószínűsíthető, hogy na-
gyobb arányú a létszámapadás, mint a többségi 
román nemzeté. Az utóbbi évtized Romániájá-
ban 644 ezer főt tesz ki a demográfiai mínusz, 
azaz ennyivel haltak meg többen, mint ahányan 
születtek, ám az erdélyi magyarok számaránya 
kétszeres az elhalálozási statisztikákban: tíz év 
alatt 85 ezer erdélyi magyart temettek el, a Romá-
niában elhunytak 13 százalékát. A fogyás egyik 
alapvető oka a kivándorlás, és bár az elmúlt tíz 
esztendőben ez az arány valamennyivel kisebb, 
mint a románoké, a korábbi évtizedekből megörö-
költ kedvezőtlen korszerkezet negatív demográfiai 
következményei egyre inkább érzékelhetők. Egyes 
becslések viszont a „névtelen” tömegben plusz 112 
ezer magyarral számolnak, ami 1,114 millió főre 
emelné a romániai magyar közösség lélekszámát. 

Az első reakciók között szemelgetve: Markó 
Béla, az RMDSZ volt elnöke a jelenségért a magyar 
kormány által bevezetett kettős állampolgárság 
intézményét, annak nagy elszívó hatását okolja. 
Az RMDSZ ellenzéke, az Erdélyi Magyar Szö-
vetség országos elnöksége szerint viszont Markó 
közel két évtizedes szövetségi elnöki tevékenysé-
gének következményeit nem heverte ki az erdélyi 
magyarság. 

csiNta samu

Napjainkban a világ történései nem halad-
nak az emberiség számára kedvező irányba. 
Felütötték a fejüket olyan problémák, ame-
lyek a testi nehézségek mellett a szellemi po-
tenciált is erőteljesen igénybe veszik, s ame-
lyeknek „köszönhetően” a vitakultúra újfajta 
testet öltött, s kezd áthidalhatatlan nézetkü-
lönbségeket generálni. A valódi gyógyír pedig 
lehet, – az alkimisták bölcsek kövéhez hason-
lóan – már csak a képzelet szülötte marad. 

2020 első napján a többség egy lyukas ga-
rast sem fogadott volna arra, hogy két év le-
forgása alatt a botrányoktól cseppet sem men-
tes közéleti diskurzus tárgyát nem az egyes 
politikai oldalakhoz való tartozás, vagy az 
azokból eredő teljes kiábrándultsághoz kap-
csolódó vélemények végeláthatatlan cunami-
ja fogja dominálni, hanem beköszönt egy új 
korszak, amely az eddigiekhez képest gyöke-
resen átrendezi az eddigi nézetkülönbségek 
témáját, s mindnyájunkat komoly próbatétel 
elé állít. Ha valaki a képzeletbeli lottón az 
utóbbi alternatívát tette volna meg, ma már 
anyagi problémák nélkül módfelett élvezhet-
né szerencséjének gyümölcsét. 

Valójában már csak a józan paraszti ész-
ből fakadó gondolatiság is azt diktálná, hogy 
próbáljunk meg a régi, közéleti spontán pár-
beszédekhez hasonló magatartást gyakorolni 
egymás irányába, s ne akarjuk a másik felet 
pusztán azért földbe döngölni, mert bizo-
nyos kérdésben ellentétes álláspontot kép-
visel. Azonban úgy tűnik, a pandémiával, 
s mostanság a nem is oly messze dúló hábo-
rús haddelhaddal kapcsolatos vélemények 
ütköztetésének ügye túlnőtt rajtunk, s az a 
bizonyos mécses nem csak megrepedt, de 
hatalmasat huppanva el is tört, méghozzá da-
rabokra. Az emberek közötti megosztottság e 
kérdéskörökben egyre inkább kezd egészség-
telenné válni, valamint kíméletlen gyűlöletté 
transzformálódni, s ritka kivételtől eltekint-
ve emiatt évtizedes barátságok bomlanak fel, 
s bár a háborús állapot a gyakorlatban még 
nincs jelen, sok családtag szürke hétköznap-
jai gyökeresen felbomlottak, hiszen nem túl-
zás azt állítani, hogy a családi harmóniába 
valódi, olykor hús-vér konfliktusokkal tar-
kított frontvonalak fészkelték be magukat, 
olyannyira, hogy bármelyik nap becsapódhat 
a nem várt atombomba. 

Egészségtelen szembenállás
A kedvezőtlen attitűd egyik ékes példája 

a virtuális térben és olykor azon túl lezaj-
ló, a beoltottak és beoltatlanok közötti kés-
hegyre menő ütközetek párviadala, amellyel 
majdnem arányosan az orosz verzusz uk-
rán pártiságból fakadó, szűnni nem akaró 
civódás is tovább súlyosbítja a manapság 
amúgy is lecsökkent józan emberi beszédet. 
A viták átmeneti győztese – a szétszakítás 
kontextusában – tulajdonképpen mindegy, 
hogy kicsoda, hiszen egy csata megnyeré-
sével a háborút még nem lehet befejezett-
nek elkönyvelni. Ellenben lehet bizonytalan 
személyeket viszontagságos irányba terelni, 
akik akarva-akaratlanul egyik vagy másik 
oldal mellé sodródnak, s akik akarva-aka-
ratlanul tovább mérgezik a mindennapok 
viszályos légkörét.

Sokakat egyfajta nosztalgikus érzés karol 
át, s visszavágynak abba a nem túl távoli idő-
szakba, amikor bár szintén igazi odavágós 
véleménykülönbségek voltak, de azoknak 
a pillanatnyi lelkiállapot ingerültebb foko-
zását leszámítva komolyabb utózöngéje nem 
volt. A világjárvány, s a  szomszédságban 
kirobbant háború okozta rendkívüli állapot 
a veszélyes fertőzés esetein, s az esetleges 
gazdasági árrobbanáson túl egy sokkal ko-
molyabb negatívumot is magában hordoz, 
mégpedig azt, hogy a közösség tagjai között 
– az érzelmek viharában – olyan mélyrenyú-
ló árkok keletkeztek, amelyek betemetésére 
igazi férfiasságot követel majd meg a mun-
kabrigád csapatának nem csak újbóli meg-
szervezése, hanem kibékítése. 

A világtörténelem során a sikeres jövő 
záloga mindig az alkotó, racionalitást nem 
nélkülöző egyének kezében volt, kiknek út-
jára szép lassan maga a közösség is rálépett. 
Nyújtsunk, s fogjunk hát egymással kezet, 
buzdítsuk erre a környezetünkben élőket 
is. Legyünk mi azok, akik a jobb holnap re-
ményében leülünk az addig kígyót-békát ki-
abáló másik féllel egy asztalhoz rövid esz-
mecsere reményében. Hiszen ki tudja, lehet, 
ebből valami jó is kisülhet, valami olyasmi, 
amin az előttünk álló jóslatok fényében ta-
lán kicsi-középkorú-aggastyán kölcsönösen 
osztozhat, s amiből egyformán erőt meríthet.

varga dávid
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Amikor Phoenix Arizonából autóval a Grand 
Canyon déli oldalához autózik a turista, útba 
ejti Sedona városát. Az út bal oldalán a vörös 
sziklák tetején kimagaslik egy betonkeresztet 
ábrázoló modern, nagyságot, egyszerűséget és 
csodálatot keltő építmény, ez a Szent Kereszt 
kápolna.  

 Marguerite Brunswig Staude (1900–1988) 
helyi szobrász fejében született meg az ötlet, 
egy felhőkarcoló katedrális templom megépíté-
sére. Szüleivel körbeutazta szinte egész Euró-
pát, tanult Svájcban, majd Amerikában szob-
rász lett. A híres Taliesin, arizonai Frank Lloyd 
Wright vezette művésztelep növendéke volt.

 New Yorkban a Metropolitan múzeumban 
művészettörténetet és rajzot tanult, amikor 
1932-ben meglátta az Empire State Building 
épületét. Akkor a világ legmagasabb vasbeton-
ból készülő építményének szerkezete inspirálta 
az éppen várandós anyát egy felhőkarcoló-ka-
tedrális  templom megépítésére.  Amikor egy 
bizonyos szögből nézte ezt az elbűvölő épüle-

A KÁPOLNA, AMELY A GELLÉRT-HEGY HELYETT ARIZONÁBA KERÜLT
tet, úgy tűnt, hogy a szerkezet középpontjában 
egy kereszt húzódik át. Egy vasbeton keresztre 
épített katedrálist látott, hiszen európai utazá-
sai során a legmagasabb épületek mind kated-
rálisok voltak. 

Marguerite képzeletében kereszt alakú szer-
kezetben megépítendő modern katedrális öt-
lete fogant meg. Ezt az építményt kezdetben 
Budapestre, a budai oldal egyik dombjára, va-
lószínűleg a Gellért-hegyre tervezte. 

Vázlatát odaadta Lloyd Wrightnak, Frank 
Lloyd Wright fiának, aki  megtervezte és meg-
építette számára ennek az álomkatedrálisnak 
a makettjét.

Marguerite édesapja híres gyógyszergyáros 
volt, cége a mai napig a Fortune 500 vállalat 
első harminca között van, így álmát könnyen 
megvalósíthatta. 

A háború azonban megakadályozta a tervet, 
és csak később és nem Budán, hanem Arizon-
ában került felépítésre.

Azt nem sikerült kikutatni, miért épp Budára 

A Németországi Magyar Szervezetek Szövet-
sége, német nevének rövidítése BUOD (Bund 
Ungarischer Organisationen in Deutschland), 
1993-ban alakult. Aachen, Frankfurt, Freiburg, 
Hamburg, Hannover, Köln, München, Stuttgart 
és Ulm városok összefogásaként.

Ma 39 tagszervezete van, melyek kulturális 
egyesületek és intézmények, hétvégi magyar 
iskolák, cserkészcsapatok, zenei- és tánccso-
portok, egyházi közösségek, német–magyar tár-
saságok.

 A BUOD mint csúcsszervezet segíti és ösz-
szehangolja tagszervezeteinek a magyar nyelv 
és kultúra ápolása érdekében kifejtett munkáját, 
szükség esetén képviseli őket állami hivatalok-
nál és intézményeknél.

A BUOD tagszervezetei rendezvényeihez a 
koordináció mellett társrendezőként anyagi se-
gítséget is nyújt. Ezt a magyarországi Bethlen 
Gábor Alap Zrt. évenkénti anyagi támogatása 
teszi lehetővé. Számos program csak ezzel a 
segítséggel valósítható meg.

 A mögöttünk álló több mint két esztendő 
komoly nehézségek elé állította a szervezeteket, 
sokszor fennmaradásukat is veszélyeztetve. Az 
egyesületi élet a személyes találkozás hiányában 
online térbe került. A BUOD zoomon keresztül 
szervezett összejövetelekkel igyekezett tagjaival 
a kapcsolatot fenntartani. Az első zoom „találko-
zás” alkalmával a tagegyesületek képviselőivel 
élénk beszélgetés alakult ki. Nagy lelkesedéssel 
számoltak be tevékenységeikről, a vírushelyzet-
tel kapcsolatos problémáikról, a nehézségeket 
kihívásnak tekintve, találékonyságukról, hogy 
megakadályozzák – amennyire csak lehetséges 
– tagjaik egymástól való elszigetelődését.

Pereszlényi Erika, a Magyar Kultúrát Támoga-
tó Egyesület elnöke Nürnbergből, a BUOD Iskola 
Munkacsoportjának vezetője beszámolt a hétvé-
gi magyar iskolák járvány-okozta problémáiról, 
melyek mind a gyermekeket, mind a szülőket 

NÉMETORSzÁGI MAGyAR ESEMÉNyEK
és tanárokat komoly nehézségek elé állították. 
Ugyanakkor új utakat és lehetőségeket keresve 
új megoldások születtek.

Számos egyesületi rendezvény is csak on-
line keretek között valósulhatott meg. Korábbi 
együttműködések, pl. Hannover, Hagen, Ham-
burg városok között, online térbe kerültek. A 
hannoveriek zoom tapasztalatának köszönhe-
tően a Magyar Kultúra Napja alkalmából ko-
lozsvári művészek zenés-verses előadását élvez-
hettük Dózsa Éva szervezésében. Gazdagodtak 
a tapasztalatok az online tér alkalmazásában. 
Nagy előnye ennek, hogy a világ minden tájáról 
bekapcsolódtak nézők.

2021-ben együtt ünnepeltük nemzeti ünne-
pünket, március 15-ét. Erre az alkalomra György 
Levente operaénekes művészeti vezetésével és 
Deli Csanád volt Körösi Csoma ösztöndíjas szer-
kesztő-vágó tehetséges munkájával egyórás film-
összeállítás készült felkért hivatásos művészek 
mellett a három város beküldött anyagából.  
Nem volt könnyű, de még online néptánc okta-
tást is szervezett a hageni Vadrózsa tánccsoport 
vezetője, Münnich-Ákonz Ildikó.

A cserkészcsapatok számára a személyes ta-
lálkozás elmaradhatatlan feltétel, nehéz vagy 
teljesen lehetetlen online térbe helyezésük. A 
nyári könnyítések, feloldások Berlin, Drezda, 
Frankfurt, Hamburg és Mainz cserkészcsapa-
tai számára lehetővé tették, hogy a nyári cser-
késztábort megtartsák. A helyszín a Hárshegy 
Cserkészpark Kastlban volt. Az eredeti épületet 
kinőtték a cserkészek, több éve tart annak ki-
bővítése. A BUOD ezt aktívan támogatja nem 
csak anyagilag, fizikailag is. Sok-sok önkéntes 
kétkezi munkája rejlik a falakban, a területren-
dezésben, de sok öröm is, látván az eredményt. 
A cserkészpark  a BUOD rendezvények helyszíne 
is lesz a jövőben.

A frankfurti Lehel Vezér Cserkészcsapat 2022-
ben ünnepelte 50 éves fennállását.

A pék nem tudta, hogy Vincent van Gogh 
lépett be hozzá az üzletbe. Egy festményt szo-
rongatott a hóna alatt. Mentségére szolgáljon 
a péknek, hogy maga van Gogh sem tudta, 
hogy egykor ő lesz majd a „van Gogh”. Maga 
is csak egy vöröshajú, szakállas férfit látott az 
ajtó ablaküvegében visszatükröződni, mielőtt 
belépett a boltba. Egy fáradt és éhes férfi ho-
mályos képmását.

Mikor belépett a péküzletbe, a kis csen-
gő élesen megszólalt. Előbb nem is a pékre, 
de a polcokon sorakozó, illatozó árura esett 
a pillantása, csak azután nézett a pékre. A 
pék a belépő tekintetét viszonozta, de nem 
tetszett neki a férfi. Néhányszor látta már a 
faluban, hallott is róla valamit. Két messziről 
jött idegent emlegettek, akik együtt laknak, 
de ki nem állhatják egymást, akár ökölre is 
mennek olykor. A múltkor vér is folyt, de sen-
ki nem tudott semmi biztosat. Azt mondják 
róluk, párizsi festők. Szép kis éhenkórászok! 
Maradtak volna a nagyvárosban, kolduljanak 
csak ott a Szajna-parton vagy a Montmartre 
alatt, és hagyják békén a csendes falut, nincs 
szükség itt rájuk. Azt mondják, az egyik el-
utazott. Tessék, most a másik itt áll előtte, a 
boltban. Ez is jobban tenné, ha elmenne… 

- „Pipacsok és százszorszépek” – ez a címe a 
festménynek, szólalt meg van Gogh, és letette 
a festményt a kenyerek közé a pultra. - Kérek 
egy kenyeret!

- Fél frank a kenyér, a cipó pedig tíz sou – 
hadarta a pék.

CSEND-ÉLET: PIPACSOK ÉS SzÁzSzORSzÉPEK
S. Csoma János költő 80. születésnapjára

- Nincsen pénzem. Ezzel fizetek! - bökött 
kedvetlenül a festményre a vöröshajú.

- Nem kell! Mit csináljak a maga gyomjai-
val?

- Milyen gyomokkal? - kérdezte van Gogh, 
és érezte ahogy elzsibbad keze, lába.

- Hát a pipacsaival meg a százszorszépeivel? 
Van elég kerti virágunk a ház mögött, a fele-
ségem minden nap új csokrot tesz a vázába. 
Azért mondom, hogy lássa, kivel van dolga. 
Mi aztán szeretjük a szépet!

- Akkor vegye el a festményt és adjon egy 
kenyeret.

- Tudja mit, nekem itt ne követelőzzön, de 
gyorsan hordja el magát! Ne házaljon minden-
féle pingálmányokkal! Hogy meri ezeket a gyo-
mokat ide hozni és letenni a kenyereim közé?

- Éhes vagyok! Adjon egy kenyeret! Egy ci-
pót adjon legalább! Azt mondja, hogy maga 
szereti a szépet. Ez a kép szép…

- Maga megbolondult! - nyerített fel a pék. 
- De ha maga meg is bolondult, nekem sze-
rencsére még megvan a józan eszem: felszó-
lítom, ne nézzen hülyének! Ha kenyér kell, 
hát fizessen…

- Nincsen pénzem…
- Koldul és kéreget? Nem szégyelli magát?…
- Nem kéregetek, üzletet ajánlok: festmé-

nyem adom kenyeréért cserébe. Valamit va-
lamiért!

- Csakhogy nekem nem kell a maga festmé-
nye! Gyomok egy cserépvázában!

- Ha tudtam volna, hogy ennyire lenézi a 

pipacsokat és a százszorszépeket, mást hoz-
tam volna -  sóhajtotta a vöröshajú. - Mondja, 
szereti a napraforgókat?

- Mondja, maga csakugyan megőrült? Ki-
nézek az ablakomon, és ott látom az ezer meg 
ezer napraforgót eredetiben, minek nekem ró-
luk kép?! Legalább maga pingálta ezt a képet, 
vagy csak házal vele?

- Én festettem. Minden nap járom a mezőt…
- Hát járkáljon csak, csavarogjon nyugodtan 

tovább. Pingáljon míg felkopik az álla! Nem 
kell senkinek! Miért nem olyasmivel foglal-
kozik, amire az embereknek szüksége van? 
Legyen például suszter vagy hagymakereske-
dő, esetleg pincér vagy szakács, mit tudom én!

- Én tisztességes cserét ajánlok… éhes va-
gyok… - dadogta van Gogh.

- Fessen kenyeret magának aztán egye meg! 
De most aztán takarodjon, mégpedig gyor-
san…

Van Gogh kilépett az üzletből. Csendesen 
betette maga mögött az ajtót. A kenyérre gon-
dolt. Meg arra, hogyan lehet az, hogy valaki 
ennyire ne szeresse a pipacsokat, százszor-
szépeket? Az 1890 júniusában általa festett 
„Pipacsok és százszorszépek” című festményt 
62 millió dollárért adták el a Sotheby’s auk-
ciósházban, New Yorkban, 2014. november 
4-én. Ennyi pénzért hány kenyeret adott vol-
na a pék? Sok évvel halála után híres ember 
lett végül a vöröshajú, de ki emlékszik a pék-
re? Persze, mióta világ a világ, kenyéren él 
az ember… másréti Kató ZoltáN

A nyári könnyítéseknek köszönhetően meg-
valósulhatott az Ulmi Magyar Kultúregyesület 
Trianon 100 éves évfordulójára a 2 napos, kü-
lönböző programokból álló ünnepségsorozata.

A 2022-es megemlékezést az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharcra a BUOD szerve-
zésében és a helyszínek összehangolásával 5 
városban, dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért 
felelős helyettes államtitkár meghívásával és 
ünnepi beszédeivel sikerült megtartani.

Az 1956-os forradalom hőseire emlékeztünk 
Marosán Csaba erdélyi színművész osztatlan 
sikert aratott előadásával szintén több város-
ban. A forradalom erdélyi vonatkozásairól hall-
hattunk prózát, verseket, népdalokat megható 
összeállításában.

2022. október végén Stuttgartban a BUOD 
tagszervezete, a Kemény József vezette Csöbör-
csök Néptáncegyüttes szervezésében immáron 
ötödik alkalommal került sor a méltán híres 
Nyugat-Európai Magyar Néptáncfesztiválra. A 
fesztivál 2016 óta ad teret néptánccsoportok be-
mutatkozására. Az elmúlt évek gálaműsorain a 
környező országokból, Hollandiából, Franciaor-
szágból, Svájcból, Angliából érkező néptánccso-
portok is léptek fel.

A felsorolt, valamint az itt kimaradt rendezvé-
nyekről a BUOD Körkép oldalain bővebben tájé-
kozódhatnak az érdeklődők. A kiadvány évente 
kétszer jelenik meg mind nyomtatott, mind on-
line formában, Baczur Magdolna, a BUOD pénz-
tárosa szerkesztésében. Ez is szünetelt egy ideig, 
s végre 2022 decembere óta újra olvashatjuk.

Az idén 16. kiadását érte meg a Szilágyi Sza-
bolcs, a BUOD alelnöke szerkesztésében megje-
lenő kétnyelvű BUOD naptár. Magyar feltalálók, 
Hungarikumok témakörök után 2022-ben Híres 
Magyarok címen. Nem csak hasznos, de kitűnő 
ismeretterjesztő ajándék is.

A BUOD tagja a Nyugat-európai Magyar Szer-
vezetek Szövetségének (NYEOMSZSZ). Dr. Kle-

ment Kornél BUOD elnök, a NYEOMSZSZ alel-
nöke mellett két személyesen jelenlevővel, vala-
mint egy online küldöttel képviseltette magát a 
Bazelben megtartott közgyűlésén.

Júniusban a kétszer elhalasztott BUOD kon-
ferencia és közgyűlés is újra személyes részvé-
tellel kerülhetett megrendezésre Frankfurtban. 
Az online részvétel is lehetséges volt annak, 
aki személyesen nem tudott jelen lenni. Mint 
az előző évek során, most is Baczur Magdolna, 
a BUOD pénztárosa szervezése és precíz előké-
szítő munkája előzte meg. 

Meghívott vendégek voltak dr. Szilágyi Péter, 
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, 
dr. Izsák András stuttgarti főkonzul, Szilágyi 
Gergő düsseldorfi főkonzul, dr. Gerhard Papke, a 
Német-Magyar Társaság a Német Szövetségi Köz-
társaságban elnöke, a müncheni főkonzulátusról 
Kárpáti-Bátri Zita nemzetpolitikai összekötő, dr. 
Schultheisz Csaba berlini főkonzul, dr. Reményi 
György a NYEOMSZSZ képviseletében. 

Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetes előadá-
sa, kérdések megválaszolása zárta az első napot.

A tagszervezetek lelkes beszámolói és a BUOD 
elnöksége újraválasztása után – a leköszönő dr. 
Barcsay Ákos elnökségi tag helyett dr. Konthur 
Zoltán, a Berlini 86. sz. Apáczai Csere János 
Cserkészcsapat elnöke került az elnökségbe – a 
jövőbeli tervek kerültek napirendre.

Folytatódik a Körösi Csoma Sándor Program,  
mely a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Ma-
gyar Diaszpóra Tanács kezdeményezéseként 
2013 óta évente valósul meg. Németországban 
a BUOD koordinálja a KCSP programot, egyez-
teti közösen a helyi mentorokkal és fogadószer-
vezetekkel. 

A taggyűlés fontos pontja volt a BUOD 30 éves 
fennállásának méltó megünneplése. Az emlé-
künnepség valószínűleg már a Hárshegy Cser-
készparkban Kastlban kerül megrendezésre.

friedrich ireghy aNNamária 

gondolt. Édesapja, Lucien Napoleon Brunswig 
(1854–1943), aki elzászi francia volt, és 1871-
ben a porosz háború idején menekült el szü-
leivel Franciaországból.  A martonvásári grófi 
Brunszvik  (negyvenféleképpen írták a nevü-
ket) család a 19. század végére férfi ágról kihalt, 
a női ágról Mária is elhagyja az országot, tehát 
rokonai nem lehettek már Magyarországon, 
de nagy valószínűséggel Budapest különleges 
földrajzi fekvése hatott a művész képzeletére.

A háború után 1954 és 1956 között való-
sult meg Marguerite Brunswig Staude álma 
az arizonai Sedona vörös szikláiba, a Coconi-
no Nemzeti Park, Oak Creek Canyonjában. A 
vezérvonal, vasbeton keresztre épülő kápolna 
megmaradt, a mérete ugyan kisebb lett, de a 
látvány a környezet és a kápolna szerkezete 
miatt elkápráztató.

Az American Institute of Architects azaz 
Amerikai Építészszövetség 1957-ben a kápolnát 
nagydíjjal jutalmazta..

2007-ben az arizonaiak a kápolnát Arizona 

hét, ember-alkotta csodája közé választották.
Egy 460 méter magasságú vörös szikla te-

tején lévő kápolnához érkezéskor a látogatók 
a parkolóból ívelt rámpán mennek fel, amely 
texturált betonból készült. A kápolna fő jel-
lemzője egy közel 28 méter magas vaskereszt a 
délnyugati falon, amely esztétikai és szerkezeti 
célokat egyaránt szolgál. Az épület belsejében a 
kereszt tartja az oltárt és a korpuszt is. A falak 
és a kereszt 1 láb (0,3 m) vastag vasbetonból 
készültek. Kívül-belül a falakat texturált be-
ton adalékanyagokkal fújták be. Az építmény 
két oldalát csodás kilátást biztosító füstszürke 
színű üvegfalak alkotják, melyek mesés kilá-
tást adnak a vörös sziklás hegyekre.  A padló 
betonozott, a raklap hatása a kápolna egyszerű 
szögletes formáival kombinálva a vörös homok-
kő-óriások hegyoldalába épülve a nagyszerűség 
és az erő benyomását keltik.

A kápolna 150 fő befogadására alkalmas, 
2011-ben felvették a Történelmi Helyek Nem-
zeti Nyilvántartásába. biKa juliaNNa

Prof. Dr. Krausz Csilla
jelenleg endokrinológia professzor és kuta-

tócsoport-vezető Olaszországban, a Firenzei 
Egyetemen, valamint társigazgatója a Firenzei 
Európai Andrológiai Akadémia (EAA) Andro-
lógiai Képzési Központjának. Fő kutatási terü-
lete a spermatológia volt, különös tekintettel 
az oxidatív stresszre és a spermiumok funk-
cionális paramétereire. 1995-től a férfi med-
dőség, a centrális hipogonadizmus, a kriptor-
chidizmus, a heretumor genetikai hátterével 
és a hím ivarsejtek genomiális instabilitásával 
és epigenetikájával foglalkozik. Legfontosabb 
tudományos eredményei az X- és y-kromoszó-
mákhoz kapcsolódnak. 

- Professzor asszony, ön Magyarországon szüle-
tett és nevelkedett, minek köszönhető, hogy most 
Olaszországban él és dolgozik?

- Olaszországban élek, mert a férjem olasz. 
Vele 1980-ban azért találkoztam, mert ő volt az 
én levelező barátom. Annak idején zongorázni 
tanultam, zongoraművész szerettem volna lenni. 
A Győri Konzervatóriumba jártam, és ott olaszul 
tanultam. Az olasz tanárnő kezdeményezte, hogy 
mindenki levelezzen olasz fiatalokkal. Amikor 
behozta a levélcímeket, én egy arezzóit válasz-
tottam, mivel éppen akkor tanultuk Petrarca 
verseit, aki ebben a városban született. Ez a leve-
lezés azzal végződött, hogy mi ’85-ben összehá-

Magyar tudós Firenzében
zasodtunk, és én ’86-ban eljöttem Olaszországba.  
Akkor már a negyedik évet kezdtem Firenzében, 
az orvosi egyetemen, amit aztán itt is fejeztem be.

- Mivel a Firenzei Egyetemen végzett, így ott is 
maradt kutatóként az Egyetemi Klinikán?

- Igen. Én elvégeztem ezt az ötéves endokrino-
lógiai képzést, de közben már elkezdtem kutatni. 
A kutatásom főleg a férfimeddőség genetikájával 
kezdődött és folytatódott. Amikor végeztem, ak-
kor utána pontosan ezért, mert már párhuzamo-
san kutattam a klinikán, bekerültem a Pasteur 
Intézetbe, Párizsba, ahol az Y kromoszómával 
foglalkoztam, abból írtam aztán a PhD-tézisemet.

- Említette, hogy kutatási területe a férfi meddő-
ség feltárása, illetve annak genetikai problémái. 
Milyen intenzitással foglalkoznak manapság 
Európában az intézetek ezzel a kérdéssel?

- Néhány évvel ezelőtti statisztika szerint a 
párok 15 százaléka meddő,  de sajnos ez az arány 
folyamatosan emelkedik és valószínűleg már 18-
19 százaléknál tartunk. 

Ha megnézzük, hogy a pároknál mi okozza a 
meddőséget, akkor a felében vagy egyedül a férfi 
problémája, vagy pedig közösen férfi-női problé-
ma áll fent. Tehát körülbelül 50 százalékában a 
meddőségben van egy férfi komponens, ami azt 
jelenti, hogy a hímivarsejt képződéssel, illetve a 

hímivarsejteknek a minőségével, tehát a mozgá-
sukkal, vagy a morfológiájukkal van probléma. 
Nagyon sok veleszületett vagy szerzett  oka lehet 
a férfimeddőségnek. Például vannak olyan esetek, 
amikor infekció okozza a meddőséget, vagy ha 
nem szállnak le a herék. Ez a criptorchidizmus, 
amit ha nem kezelnek időben, akkor megtermé-
kenyítési problémák lehetnek. Az utóbbi években  
főleg Európában és az USA-ban megfigyelt átlagos 
hím ivarsejt koncentrációcsökkenés részben a kör-
nyezeti hatásoknak is betudható. A hormonrend-
szert károsító vegyi anyagok (endokrin diszrup-
torok: ED) olyan környezeti vegyszerek, amelyek 
befolyásolják a szervezetben található hormonok 
működését. Ezek a különböző kémiai anyagok, 
amik a műanyag üvegtől kezdve a krémekben is 
megtalálhatók, nagyon elterjedtek a környeze-
tünkben. Például a mezőgazdaságban használt 
permetezőszerek nagy többségének is van ilyen 
endokrin interferenciája. 

Mi most itt Firenzében a homo sapiens körül-
belül 20 ezer génjét, tehát az összes fehérjét kó-
doló génünket tanulmányozzuk. Az utóbbi 4–5 
évben felfedeztünk olyan géneket, amelyek kü-
lönféle hímivarsejtképződési zavarokat okoznak. 
Ezeknek a problémáknak a diagnosztizálása és 
kivizsgálása határozza meg a terápiát. Európában 

jelentősen fejlődik az andrológia ami, vagy az 
endokrinológiának, vagy az urológiának az ága. 

Nem csak Olaszországban, hanem Magyaror-
szágon is nagyon előrehaladott az andrológia. 
Az Európai Andrológiai Akadémiának van egy 
EAA centruma Budapesten a Semmelweis Egye-
temen. De fontos andrológiai klinikák vannak 
Debrecenben, Pécsett és Szegeden is.

- Milyen kapcsolata van Magyarországgal?
- Az anyukám, a bátyám és anyukám húgai, 

azaz a nagynénik mind Budapesten és környékén 
élnek. Velük nagyon szoros a kapcsolatom. Szak-
mai szinten a magyarországi endokrinológus és 
andrológus kollégákkal folyamatosan együtt-
működöm.Tiszteletbeli tagja vagyok a Magyar 
Andrológiai Társaságnak és a Magyar Onkoló-
giai Társaságnak is. Kopa Zsolt kollégám, a ma-
gyar andrológiai társaság elnöke, minden évben 
meghív a társaság konferenciájára előadóként. 
Kopa tanár úrral szervezzük évente, március-
ban, az Európai Andrológiai Akadémia (EAA)  
keretében a Budapesti Andrológiai Iskolát „EAA 
Budapest School”. Én nyolc évig voltam az elnö-
ke az EAA-nak, ez a tisztségem most ért véget 
2022 októberében. 

Szerkesztőségünk nevében további sikereket kí-
vánva köszönöm az interjút!
A teljes szöveg olvasható a www.becsinaplo.eu web-
oldalon.

 
fetes Kata

Telkes Mária magyar származású amerikai 
tudós professzor és feltaláló volt. Szültetett 1900. 
december 12-én, Budapesten, meghalt ugyanott, 
1995. december 2-án. Kezdetben a termokémi-
ában volt ismert, később a biofizikában, majd 
a nap energia kutatásának egyik úttörője és fel-
fedezője lett. Telkes Mária az egyike azoknak 
a kutatóknak, akik megalapozták a hőtároló és 
hőátadó rendszert, amivel elnyerte a „nap ki-
rálynője” becenevet. Telkes termékeny feltalálója 
volt a gyakorlati hő szerkezeteknek, mint pl. a 
miniatűr sótalanító egység, amellyel napener-
giát használnak ivóvíz készítésére a mentőcsó-
nakokban. 1939-ben megalkotta a napenergián 
működő desztilláló berendezést, amivel életeket 
mentettek meg a 2. világháború folyamán a lelőtt 
pilóták között az óceánok fölött.  Életében több 
mint 25 szabadalmát fogadták el, beleértve egy 
hordozható napsütőlapot is, amelyet Ameriká-
ban Telkes-sütőnek neveztek el. Megtervezte az 
első napsugárral fűtött házat, és számos elisme-
rést nyert el, többek között elsőnek a Society of 
Women Engineers Achievement Award (A Női 
Mérnökök Társaságának Sikerdíját) 1952-ben, és 
a Charles Greely Abbot Award of the American 
Section of International Solar Energy Society (A 
nemzetközi szoláris energia társaság amerikai 
szekciójának Charles Greely Abbott díját).

Telkes Mária az elemiiskolát és a középiskolát 
Budapesten végezte. Korán érdeklődést mutatott 
a tudományos kérdések iránt. Azt mondják, hogy 
az első kémiai laboratóriumát 10 évesen építette. 
Alig volt 16 éves, amikor beiratkozott a Budapesti 
Tudományegyetemre, ahol megszerezte a fizikai 
kémiai doktorátust. majd 1920-ban a Budapesti 
Tudományegyetem matematika-fizika szakára 
iratkozott be, később diplomát szerzett fizika sza-
kon, és Rybár István professzor tanársegédeként 
dolgozott. 1924-ben szerezte meg a doktori képe-
sítést a fizikai kémia területén. Telkes nagybácsi-
jának unszolására 1925-ben emigrált az Egyesült 
Államokba. Az Ohio állambeli Clevelandban a 
magyar konzul nagybácsija volt, és segítségével 
sikerült elhelyezkednie a clevelandi klinika biofi-
zikai laboratóriumában, ahol George W. Crile 
mellett dolgozott. Clevelandban telepedett le, a 
helyi egyetemen megalkotta az infravörös agy-
hullámokat mérő fotoelektromos műszert. Másfél 
év elteltével már az intézet biofizikai osztályának 
vezetője lett. Telkes első felfedezése az volt, hogy 
az agy is rendelkezik infravörös sugárzással. Itt 
szerkesztettek meg egy érzékeny fényelektromos 
műszert, amellyel sikerült bebizonyítaniuk Crile 
professzor tételét, hogy az állati sejtek protoplaz-
mája visszasugározza a nap fényét. Ugyanakkor 
a műszer alkalmasnak mutatkozott a látható és 
az infravörös hősugarak mérésére is, amellyel az 
agy hullámait is lehetett mérni. Közös eredmé-
nyeiket a Phenomenon of Life (Az élet jelensége) 

Telkes Mária a napenergia királynője
c. könyvben foglalták össze.

Az amerikai állampolgárságot 1937-ben sze-
rezte meg, és érdeklődése a napenergia felé for-
dult.  Még ebben az évben befejezte kutatásait a 
clevelandi klinikán, és a Westinghouse Electric 
vállalathoz ment dolgozni, mint kutatómérnök. A 
következő két évben folytatta kutatásait, és több 
szabadalmat nyert el az új termoelektromos be-
rendezésekre, amelyek a hőenergiát elektromos 
energiává alakították át. 

1940-ben bekapcsolódott a Massachusetts Ins-
titute of Technology Solar Energy Conservation 
Projectbe (MIT Napenergia Megőrzés Projekt-
be), amely egész életen át tartó kutatásában és 
fejlesztésében jelent meg az új procedúrák iránt 
a nap energia kinyerésében és alkalmazásában. 
Felhasználva tudását a fizikai kémiában kidol-
gozott egy eljárást a napenergia felhalmozására, 
és átadására a nátrium szulfát oldat (Glauber-só) 
segítségével. A Glauber-só hő hatására megolvadt, 
és lehűlésekor kikristályosodott. A felszabaduló 
dermedő hőt aztán értékesítették. Ezt a kémiai 
módszert használta ki dr. Telkes egy építész kol-
léganőjével Eleanor Raymonddal megépített MTI 
Dover House fűtésére. A Massachusetts állambeli 
Doverben 1948-ban épített ház kizárólag nape-
nergiával volt fűtve, és két és fél éven keresztül 
működött. 

Tudományos felfedezései között a hideg tá-
rolásának technikája is szerepel. Telkes Mária 
találmányaival a légkondicionáló ipart is forra-
dalmasította.  Ő volt az első, aki felhívta a világ 
figyelmét a napenergia kutatásának jelentőségére. 
Eredményei vezettek a termo-elem, és a fotó-tran-
zisztor kialakításához is, amely nap sugárzását 
villamos árammá tudta átalakítani. A világ sok 
országában a napenergiával nyert meleg víz vagy 
elektromos áram majdnem minden ház tartozéka, 
valamint a klimatikus berendezés, ami rendkí-
vül fontos pl. az Egyesült Államokban. Az egyre 
növekvő energiaárak követeztében Telkes mun-
kásságát egyre inkább értékelik. 

Dr. Telkes a negyvenes években elkezdett dol-
gozni a napsütőlap elvén. A feltaláló célja az volt, 
hogy bárki számára lehetővé tegye a gyerekeket is 
beleértve, biztonságosan főzni bármilyen ételt füg-
getlenül a tüzelőanyagtól. További jó tulajdonsága 
a napsütőnek bármilyen betakarított termés gyors 
szárítása. Ugyanakkor sikerült megteremtenie a 
szoláris desztillációs berendezést, amelyet az ame-
rikai katonák alkalmaztak a 2. világháborúban.

 1953-ban mérnöki laboratóriumot hozott létre 
a New York-i Egyetem mellett, amelynek célja a 
napenergia kutatása volt. A Curtiss-Wright kor-
porációnál végzett munkája alatt 1958-1963 kö-
zött, hőtároló anyagokat fejlesztett ki hőérzékeny 
műszerek szállítására, olyan tárolásukhoz alkal-
mas technológiát, amely nagyban hozzájárult a 
Polaris, Minuteman és Apollo programok sike-

reihez. Mint a napenergia laboratórium vezetője 
a MELPAR, Inc. társaságnál, 1963-ban visszatért 
a víz desztillációjához, felhasználva a szoláris 
technológiát az édesvíz nyerésére napenergiá-
ból. Az általa kifejlesztett technológiát használ-
ják a trópusokon, de a tenger fölött közlekedő 
repülőgépeken is. Ezt követően, mint az energia 
átalakításának vezető kutatója lett 1969-ben a 
Delaware állambeli Egyetem melletti Institute 
of Energy Conversion-ben (Energiát Átalakító 
Intézet), ahol nyugalomba vonulásáig 1978-ig 
működött. 

Dr. Telkes folytatta munkáját, mint konzultáns 
Budapesten, ahová röviddel halála előtt tért visz-
sza. 2012-ben beválasztották az amerikai Natio-
nal Inventors Hall of Fame (Nemzeti Feltalálók 
Hírességének Csarnokába), „a nemzet jólétének 
és a tudomány fejlődésének szolgálatáért”. Meg-
álmodója volt a napenergiából gyártott elektro-
mosságnak. Aktív tevékenysége és hozzájárulása 
a napenergia hasznosításában lényegesen segített 
valóra váltani ezt az álmot. Azon kívül sok-sok 
nőnek segített érvényesülni a tudományban. 

dr. Palágyi istváN györgy

Az utóbbi időben kulcskérdéssé vált Európa 
gázellátása. A főleg metán tartalmú (köznyelven 
földgáz) lelőhelyek az európai kontinensen vagy 
kis hozamúak, mint a magyarországi Algyő, vagy 
kimerülőben vannak (Lacq Franciaország, Gro-
ningen, Hollandia). Az Északi-tengerben Norvé-
gia rendelkezik tenger alatti lelőhelyekkel, de a 
kontinens igényeit nem tudja kielégíteni. Európa 
importra szorul.

A földgázimportot évtizedeken át szárazföldi 
csővezetékeken szállított oroszországi források 
biztosították. Oroszország és Ukrajna háború-
jával új helyzet állt elő. Európa az orosz katonai 
ambíciók gazdasági fékezése céljából a napokban 
embargót vet ki az orosz szénhidrogén importra. 
A hiányzó gázmennyiséget más kontinensekről 
lehetne pótolni, pl. az Arab Emirátusokból, vagy 
a klasszikus lelőhelyek mellett az Amerikában (a 
környezetre káros technológiákkal) kitermelt pa-
lagázzal.  A főgond nagy mennyiségű gáz szállítá-
sa a kontinensek közti tengereken át (egy mol = 16 
g normál állapotú metángáz (CH4) egy atmoszféra 
nyomáson és szobahőmérsékleten 24 liter térfoga-
tot foglal el, lehűtve, -162°C-ra és cseppfolyósítva 
600-szorosát lehet ugyanakkora térfogatba sűríte-
ni. Hűtött, cseppfolyós formában hajón szállított 
metán gázzal lehetne leváltani az oroszoktól szá-
razföldi csővezetékben érkező importot.

Ehhez az újonnan feltárt gázmezők mellett óriási 
cseppfolyósító üzemeket építenek az Arab Emirátu-

A kontinensek közti gázutánpótlás bonyodalmai
sokban. Ezek termékeit különleges, óriási, kitűnően 
hőszigetelt «dewar » termoszokba kell áttölteni. A 
cseppfolyósított földgázt (angol rövidítése LNG) 
szállító hajóknak különleges biztonsági kritériu-
moknak kell megfelelniük. A gáz+levegő elegye 
könnyen, a bányákból ismert, sújtólégrobbanást 
eredményezhet. A szállítás során biztonsági prob-
lémákra is ügyelni kell. Egy úszó tankhajó egy 
nagyváros egész évi energia szükségletét (~200 000 
m³ gáz) szállítja. Az iszonyú energiamennyiség, 
úszó bomba! A gázszállító hőszigetelt óriástartá-
lyok komoly biztonsági előírások szerint csak kü-
lönleges dupla hajótesttel szállíthatók, az esetleges 
hajózási balesetek során előálló robbanás meg-
előzése céljából. Ezért a „légifolyosók” mintájára, 
a cseppfolyósított gázt LNG szállító tartályhajók 
külön, kizárólag számukra rezervált biztonságos 
hajózási útvonalakon közlekedhetnek, ahol más 
vízi jármű nem közlekedhet. A hetekig tartó út 
során a tartályokból párolgó gáz hajtja a hajó tur-
bináit, amit a kikötőben pedig a «Titanic » hajó 
kéményeihez hasonló, magas kéményeken át en-
gedik ki biztonságos magasságban.. Az „LNG” = 
az elsősorban cseppfolyós (metán) földgázt fogadó 
hajóállomásokat – hasonlóan biztonsági okokból 
– többnyire a szárazföldtől elkülönülő hosszú mó-
lókra, kis félszigetekre telepítik. Tengeri hőcse-
rélőkkel ott alakítják át a rettentő hideg folyadé-
kot szobahőmérsékletű, atmoszférikus nyomású 
légnemű halmazállapotba, ahonnan szárazföldi 
csőhálózatokon továbbítják az elosztó centrumok-
ba a fogyasztókhoz.  

Az LNG gázszállítás hirtelen felfuttatását két 
tényező korlátozza: ezek speciális hajók és a szük-
séges fogadóállomások egyelőre nem túl nagy 
számban állnak rendelkezésre. A világ első LNG 
importálója a közeli Algériából a Földközi-ten-
geren át Franciaország, Anglia, Hollandia, Por-
tugália, Olaszország és Finnország rendelkezik 
LNG fogadókapacitással. A Magyarországhoz leg-
közelebbi LNG tengeri kikötő Horvátországban 
Rijeka/Fiume, aminek legnagyobb felhasználója 
Magyarország. Németországban hat hónap után 
most fejeződött be az első fogadóállomás építé-
se, és további négy LNG kikötő gyorsütemű épí-
tését tervezik. A cseppfolyósítás azonban nem 
olcsó, és ehhez jön a szállítás; így adódik, hogy a 
hajón Európába érkező ugyanaz a gáz négyszer 
annyiba kerül, mint Amerikában, vagy az orosz 
csővezetéken. reméNyi györgy

Olasz Valéria

REMÉNY

Telihold világít. Téli csend övez.
A trombitavirág ásít,
és becsukja szirmait az est.
Rád gondolok.
Közös csillagunk felgyúl szememben.
Hosszú ideig takarta sötétség,
most lelkem újra felkeres.
Imbolygok magányomban,
tétován nézem az eget.
Holnap felvirrad arcod is,
amikor ébredek.

Borsos Miklós rajza a János vitézből
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JELEN SZÁMUNK KÉPEI

Az első, ami eszembe jut, vajon 2022. de-
cember 30-án bekövetkezett halála végső/
végleges szabadulást hozott-e számára, vagy 
legfeljebb megnyugvásul szolgál azoknak, 
akik gáncsoskodásukkal, rosszindulatú meg-
alkuvásukkal igyekeztek távoltartani, sőt, 
kiközösíteni abból a közéleti tevékenységből, 
amire 15 éves korában elkötelezte magát? 
Nem idegen számunkra, hogy jelentős szemé-
lyiségek távozásakor felnagyítódnak a betűk, 
felerősödnek a hangok, amiken keresztül az 
emlékező szónokok álságos módon úgyis saját 
személyüket szeretik éltetni. Sokszor jó al-
kalom erre a temetés, ami a felejtésnek első, 
elterelő mozzanata. 

Pedig mennyire egyszerűbb és őszintébb a 
köszönetmondás, felhívva a figyelmet arra, 
hogy áldozatvállalás, példamutatás nélkül 
lélekszegény minden közösség, különös-
képpen a felaprózott, szétszóródott magyar 
társadalom. És ilyenkor egyedül őszinte, ha 
beismerjük, hogy lapításainkkal, megalkuvá-
sainkkal, sőt, árulásainkkal mennyit ártunk 
önmagunknak, rombolva a lelki függetlennek 
vélt ember méltóságát.

Bármennyire megrökönyítő is: Duray Mik-
lós hamvait szórhatjuk homlokunkra, csak 
hogy engesztelően vezekelhessünk mindazért, 
amit életünkben ellene hibáztunk. 

Elgondolkodva arcán: zárkózottságában is 
ellenállhatatlanul karizmatikus személyiség 
volt. Ezt még azok is megérezték és tudták, 
akik éppen ezért ellene fordultak, vagy eny-
hébb kifejezéssel cserben hagyták. Így volt 
ez már első kezdeményezésekor is, amikor 

Mindvégig kutyaszorítóban
Duray Miklós halálára

a magyar iskolák védelmére kelt – sikerrel! 
Amikor meg hétpecsétes titoktartás mellett 
megalakította a Csehszlovákiai Magyarok 
Jogvédő Bizottságát, szűkkörű környezetéből 
kerültek ki az árulók.

Duray Miklós mindezt mégis túlélte: börtön 
és elszigeteltség ellenére lábra állt és belépett 
a közéletűség arénájába. Nyitott könyv egész 
élete; nem titokban, hanem nyilvánosan cse-
lekedett. A kisebbségi élet poklában kevésbé 
termett számára babér, de annál inkább tövis. 
Leginkább megalázó volt számára a növekvő 
mellőzöttség, amit nagyon is érzett, de csak 
nagyon mérsékelten tett róla említést. 

Így hát egész élete a hiábavaló kezdeménye-
zések sorozata? 

Biztosan nem, hiszen cselekvően adta bi-
zonyságát hitének, meggyőződésének, olyan 
ügyekben, amelyek minden félreismerés és 
félremagyarázás ellenére egész közép-euró-
pai térségünk javát szolgálták. Igéi, példája 
messze túlível a biológiai léten, ha másként 
nem, mint kísértés, netán rossz lelkiismeret.

És mit tehetnek a méltatlan (?) túlélők, ha 
nem is tekinthetők Duray Miklós örököseinek? 

Ha másként nem, legalább nyugtassák lelki-
ismeretüket, és ennek érdekében vezekeljenek. 
Mert csakis lelki tisztulással, merészséggel és 
bátorsággal lehet megcélozni azokat a távlato-
kat, amik nélkül menthetetlenül elmerülünk 
az öncélú helyezkedésben, elviselhetőnek, sőt, 
kényelmesnek vélve a kutyaszorítót, ahova – és 
ebben legalább legtöbben egyívásúak vagyunk 
– Duray Miklóssal együtt belekényszerültek.

Deák ernő

Valamikor réges-rég kapcsolatteremtés cél-
jából érdeklődtem egyik Grácból Bécsbe köl-
tözött hazánkfiánál, kit tud ajánlani? Hatá-
rozottan rávágta az illető: feltétlen Ugri Mis-
kát, ugyanis nélküle nincs Grácban magyar 
élet. Kijelentése, ha túlzott lelkesedésről ta-
núskodott is, később többszörösen beigazoló-
dott. Nemrég az európai katolikusok lapja, az 
Életünk a gráci magyarok lelkét láttatta meg 
személyében. A Gráci Magyar Újság legújabb 
számában pedig  „a gráci (magyar) közösség 
őrangyala” jelzővel illette. 

Hogy mennyire helyállók Ugri Mihály sze-
mélyének és jelentőségének díszítő jelzői, mi 
sem bizonyítja jobban, mint a telt templom, 
ahol felravatalozott teste előtt fejezték ki tisz-
teletüket magyar és német nyelvű családtag-
jai, rokonai, barátai, ismerősei és négy lelkész 
mutatta be a feltámadás miséjét. Amikor az 
utóbbi években egyre-másra elhangzott a ki-
öregedő, haldokló magyarság, különösképpen 
a nyugati szórványokban, igazi cáfolat volt az 
ünnepélyes ceremónia, annál inkább is, mivel 
91 éves korában mennyire szokták számon 
tartani az embert?

A Szombathelyen, 1931. november 19-én 
született és Grácban 2022. december 10-én 
nyugovóra tért Ugri Mihály emberként és ma-
gyarként annyira teljes személyiség volt, hogy 
példaként lehet, sőt, kell vésni az emlékezet-
be: hogyan lehet helytállni, a hazátlanságban 
gyökeret verni hitben és hűségben magyarként 
megmaradni. Ebben egyetlen mondatban fog-
lalta össze az egyik vele készített interjúban 
az ő természetességében egyszerű, de annál 
tanulságosabb hovatartozását: Grác „kedves 
városom, amely családok és osztrák baráta-

im által otthonom lett. Szeretem utcáit, ódon 
házait, mert közöttük sétálva magyar emlé-
kekre találok”. Magyar-stájer kettős identitást 
emleget, ami bizonyos lokálpatriotizmusra 
vall, kiemelve stájer (nem osztrák) kötődését. 

Az utókorra kell hagyni örökségül azt a 
személyiségéből fakadó titkot, hogy annyira 
megszerettette a magyarságot, hogy felesége, 
Ingrid kifogástalanul elsajátította a magyar 
nyelvet, s gyermekeiket is kétnyelvűként ne-
velték fel. Ingrid a maga szerénységével soha-
sem tolakodott előtérbe, mégis mindig jelen 
volt férje oldalán, együtt szervezték meg a ren-
dezvények láncolatát. Ez akkora érdem, amit 
nem lehet kellőképpen méltányolni. 

Egyik látogatásuk alkalmával kertjükből 
nagy zacskó papírhéjú dióval ajándékoztak 
meg. Az egyikből két hajtás kelt ki, s amikor 
helyet kerestünk nekik, meghagytuk őket egy-
ben. Életrevaló csemeték lettek, ezért úgy ha-
tároztunk, hogy az egyik „Kufstein” Tanácsko-
zás után ausztriai, magyarországi, csehországi 
és szlovákiai magyarok társaságában meg is 
kereszteljük őket. A műveletet Ibi végezte vö-
rös borral Brünnből. A névadás bizonyos ha-
tározatlanságot váltott ki, hiszen kettős nevet 
kellett választani az ikreknek. Addig bizony-
talankodtunk, mígnem Ingridből pattant ki 
az ötlet: mivel mind Misi, mind pedig Ingrid 
fája, nevezzük el Mischingnek. Az ikrek azóta 
felcseperedtek és teremnek. Így nem csupán 
jelképesen, de fává változva valóságosan is 
élnek tovább, legfeljebb évszakonként válto-
zik megjelenésük. Minden csak átmenet: a tél 
után következik a tavasz. A változás állandó-
ságában élnek/élünk tovább.

amicus

Ugriék ikerfái

Hány festmény, grafika, kompozíció, és leg-
főképpen hány szobor hirdeti emlékét? Utcák, 
terek világszerte. Kötetnyi vers szinte minden 
költőutódtól. Petőfi-rádió, Petőfi-híd, Petőfi tv és 
mindannyi más. Mind jelei benne megtestesült, 
tőle örökölt  szabadságszeretetünknek. 

Egyik legrövidebb verse hozta meg számára a 
világsikert, tudomásom szerint azt fordították a 
legtöbb nyelvre. Azt ismeri a világon a legtöbb 
ember.  Szabadság, szerelem. Csak kínaiul több 
változata létezik a hat sornak: Szabadság, szere-
lem! / E kettő kell nekem. / Szabadságért feláldo-
zom / Szerelmemet, / Szerelmemért feláldozom 
/ Életemet. 

A legszeretőbb anya, Hrúz Mária arcvonásai 
körül formálódik, Füstbe ment terv „számta-
lan, szebbnél szebb gondolata”: hogy végül ki-
mondhatatlanná legyen egy néma ölelésben. Apja 
szigorú, módos mészáros volt. Egyszer mégis 
ráfizetett a jószívére. Petőfi emlékként írja meg 
apja tragédiáját, a család csődjét. Az Egy estém 
otthon-ban, a hazalátogató fiú szavait elnéző 
szelídség lengi át. 

 Öt éves korában szülei „elengedik a kezét”. 
Félegyházára iratják iskolába. Tíz évesen már 
Sárszentlőrincre kerül, több mint egynapi járás-
ra. Egy évre rá Pestre, majd három évre, 15 éves 
koráig Gödöllőn is túlra, Aszódra. Egyre távolabb 
és távolabb szüleitől. Az önállóságra szokás és 
a feltűnő viselkedés különös ötvözetévé serdül a 
vándorszínészettel is kacérkodó legény… Derűs, 
megnyerő természete számos barátot szerez szá-
mára, igaz, kapcsolatait pillanatok alatt le is képes 
rombolni. Életre szóló barátságot köt a rokonnal, 
Petrics Somával és az iskolatárssal, Jókai Mórral. 

A „nagy öreg” Vörösmarty szárnyai alól nő 
ki 1844-45-ben. Ő tette lehetővé, hogy a Pesti 
Divatlap-hoz beajánlott „kezdő újságíró” anyagi 
biztonsága árnyékában egy év alatt megírja több 
egész életművét meghatározó fontos művét, A 
helység kalapácsát, A hóhér kötelét, a Tigris 
és hiénát, és utóéletét bearanyozó János vitézét.  

A János vitéz máig irodalomtanításunk örök 
kötelező műve. 27 részben meséli el Kukorica 
Jancsi történetét. A háromszor háromszor három 
csodája egyúttal regényében, A hóhér kötelében, 
ebben az egyenetlenül izgalmas történetben is 
fölfedezhető. A juhászbojtárságtól Tündéror-

  

„Alárivall egy égi harsona: Petőfi”
     (Ady Endre) 

szág trónusáig ívelő 19. századi bestseller cso-
da, amivel Petőfi ajándékozta meg mindenkori 
olvasóközönségét. A bűbájos varázs, amely túl-
lendít a valós helyszíneken, a névváltozáson át 
a képzelet világába, hogy ott kiteljesedhessen 
az emberi élet. „Ilyesmi, mint a János vitéz, a 
legnagyobbaknak is csak egyszer sikerül”, jelenti 
ki Szerb Antal. 

A humor alig érzékelhető, szájszéli arcmoz-
dulat-változata, mint triangulum jó zeneműben, 
többször megpendül nála. A vándorlegény (1847 
augusztusából) a szerelmes búcsúzkodás utáni 
gyaloglás emlékétől lesz tán még sűrűbb-gaz-
dagabb: „Nincs zsivány, de a helyett a / Szél ku-
tatja zsebemet. / Szél barátom, ne kutyálkodj’, 
/ Megütöm a kezedet.”  Ezt a tizenegynehány 
szakaszon végigdidergő humort kevesen élték 
át – folytatták irodalmunkban.  E szükséget – 
szűk-séget? – szembekacagó magatartásban in-
kább elődei vannak, mint utódai.  

A szerelem eleinte felszínes vonzalom és 
versbéli póz, később hiteles, mély szenvedély. 
A Fa leszek, ha fának vagy virága lassú ívű, 
Haydn-dallamként emelkedik csillag-magasig, 
és bukik pokoli mélységbe. Máskor A négyök-
rös szekér tempójában döcög a sor is „Én ábrán-
doztam s szóltam Erzsikéhez: / Ne válasszunk 
magunknak csillagot?”  Életének legmeghatá-
rozóbb egyénisége Szendrei Júlia. Mindketten 
úgy érzik, a másikban találtak igazi társukra. 
Kinyomtatják a Reszket a bokor, mert… sorait, 
valamikor 1847 elején: „Ha már nem szeretnél, 
/ az isten áldjon meg, / de ha még szeretsz, úgy / 
ezerszer áldjon meg!”, és nemsokára érkezik rá-
juk a válasz: „Ezerszer, Júlia”. 

A lendületes és lobbanékony ifjú, röviddel hu-
szonnegyedik születésnapja után, önzetlen ba-
rátkozni akarással nyújtja ki kezét Szalonta és 
Arany János irányába „Más csak levelenként kapja 
a borostyánt, / S neked rögtön egész koszorút kell 
adni.” Toldi  ennek a nagykedvű és -ívű ölelésnek, 
holtig tartó barátságnak – és  a két utána követke-
ző Toldi-történetnek – az előlege.  A későbbiek-
ben Aranyékra bízza imádott feleségét és kisfiát.  

A Pilvax-beli tíztagú társaság alaptagjaként, 
az országos elismertség magaslatán ajándékozza 
meg időtlen közösségét. Nemzeti dalával hite-
lesíti a szabadságvágyat, és jogot formál az érte 

vívott forradalomhoz. Arca gyarlón emberi és 
zseniálisan költői. Egy gondolata láttatja, forra-
dalmár volt, magyar, és egy megálmodott szabad 
világ polgára… 

Az általa pallérozott közérthetőség ösvényén 
nőttünk nyelvünkben felnőtté. Laci, te, / Hallod-e? 
– Ej, mi a kő! – kapa-kaszakerülő – kicsinyecske 
– jöszte, jöszte – megmormol (egy komondor) – Itt 
az idő: Most vagy soha! stb. – kifejezései, szófor-
dulatai fennkölttől a póriasig nyelvünk minden 
árnyalatán végigvonulnak. Egyik legkülönösebb 
szavunk, nem tudom, nem gunyoros-keserű nem-
zeti önarckép-e? Ő alkotta: Okatootáia. 

A jövendölés túlmutat a fiatalságon. Shakes-
peare-rel mérhető a szintje, még ha szófordulatai, 
mint ruha a testet, szépen eltakarják is lényegét. 
A Szeptember végén angol romantika és kegyet-
len-reális jövőt sejtés ötvözete, világirodalmi-
lag ritka bevezetőjével: nyolcsoros, négytornyú 
vers-templomtornyával.  Akad műve, mely még 
mindig irodalmi és nyelvi kultúránk bújdosó 
kincse, a Bolond Istók ezek egyike. 

A népélet részese, benne forgolódó derűs ke-
délyű legénye ő; akár a konyhában gyújt rá a 
pipára, akár a szomszéd bácsit látja csókolózni, 
akár Csokonai malheurjére gondol, minden hely-
zetben a mosollyal mossa tisztára a gyarlóságot. 

A természet nála ezerarcú. Derűs a tavasz a Tedd 
le bojtár a subádat legelején: „Mennykő szántsa 
meg a hátad, / Látod már a patak is letette, / Vele a 
langy tavasz letétette.” Hétágra derűs nyárban vált 
A Tisza hirtelen árvízi indulatba. Mindig-szép bo-
rongós őszi pillanat „a fák lehulló levelének lágy 
neszét” hallgatni a domboldalon. A puszta télen? 
Két elmozdulás a mozdulatlanságban: végzetébe 
lovagol a betyár és „Mint befagyott tenger, olyan a 
sík határ, / Alant röpül a nap, mint elfáradt madár.”  

Petőfi egyfajta panteizmussal áthatott alkat. 
„Halhatlan a lélek, hiszem, /De más világba 
nem megy át, / Csak itt lenn a földön marad, / A 
földön él és vándorol. / Többek közt én, emléke-
zem, /Rómában Cassius valék, / Helvéciában Tell 
Vilmos, / Párizsban Desmoulins Kamill... / Itt is 
leszek tán valami.” leNgyel fereNc

Az Országos Széchényi Könyvtárban restau-
rátorként eltöltött csaknem 24 év alatt többször 
kerültem kapcsolatba a grófi családhoz fűződő 
dokumentumokkal. Erre lehetőség nyílt a könyv-
tár, azaz az egykoron Bibliotheca Hungaricának 
nevezett gyűjtemény (az alapítólevél 5. pontjá-
ban szerepel az elnevezés) történetét bemutató, 
személyes tárgyakat is tartalmazó házi múzeum 
létrehozásakor. Egyedülálló, speciális kiállítás, 
amelynek a célja elsősorban nem a könyvek, ha-
nem a könyvtári enteriörnek és környezetének be-
mutatása eredeti tárgyakkal, keletkezésétöl 1985-
ig, a gyűjtemény Várba történő költöztetéséig. 

Széchényi Bertalan sérült, savas papírkarton-
ra kasírozott, színétvesztett, törött keretéből ki-
esett arcképe is helyreállításra szorult. Bertalan, 
a könyvtáralapító Ferenc gróf elsőszülött fiának, 
Lajosnak a dédunokája. Lajos gróf első házasságá-
ból született János (1802–1874), fiának, Sándornak 
(szül. Bécsben, 1837) a fia Bertalan (1866–1943), 
akinek édesanyja Döry Nathalia, felesége Andrássy 
Natália. A restaurátornak kevés ideje van munkája 
során kutatni, de egy helyreállítandó műtárgynak, 
mint ezen arckép esetében is, kíváncsiságának 
köszönhetően sok új ismeretre tehet szert. Berta-
lan gróf követte édesapja közéleti tevékenységét; 
a magyar Felsőházban magas funkciókat töltött 
be, elnöki tisztséget vállalt az Országos Erdészeti 
Egyesületben is. 

Dr. Fülep Katalinnak köszönhetően részt ve-
hettem Széché(e)nyis kéziratok helyreállításában 
is. Felemelő érzés eredetiben olvasni, megismerni 
olyan kéziratokat, amelyek a tisztességről szólnak, 
hazaszeretetre, becsületre, kitartó munkára ne-
velnek. Az alapító Ferenc gróf és fia, István között 
folytatott levélváltás is ezt az értékrendet, erkölcsi 
tartást közvetíti. István édesapja sorait, intelmeit 
a kabátjában a szíve fölött viselte. 

Többször találkoztam a könyvtárban egy barát-
ságos, kedves, megnyerő külsejű idősebb hölggyel, 
Széchényi Zsigmondnéval (Hertelendy Margit, 
1925-2021); időnként bejárt a könyvtárba, ott őrzik 
a „Zsigmond” hagyatékot. Ö, Mangi néni szívesen 
és lelkesen tevékenykedett a vadászíró férje után 
megmaradt emlékek, tárgyak rendezésében. Lát-

tam őt a Kézirattár olvasótermében, de ellátogatott 
a restauráló műhelybe is, szeretett beszélgetni. 

A gyűjtemény különböző típusú dokumen-
tumokból áll; albumokat, tetemes mennyiségű 
fényképet, leveleket s egyéb kéziratokat tartal-
maz, ezeket a Kézirattár őrzi, gondozója dr. Fülep 
Katalin. Az úgynevezett Zsigmond fond csaknem 
készre feldolgozott digitalizált anyag. A híres va-
dászról film készült, létrejöttéhez Mangi néni is 
sok információval hozzájárult („Vadonvilág – gróf 
Széchenyi Zsigmond nyomában”, rendezte Lerner 
János). Hatvanban 2022-ben nyílt meg az újra-
rendezett és kibővített emlékszoba, odakerültek 
Széchényi Zsigmond (Nagyvárad,1898 – Buda-
pest,1967) eredeti bútorai és tárgyai. (Széchényi 
Zsigmond két ékezettel írta nevét, egyékezetűre 
a kiadó változtatta meg.) 

Vajon milyen érzése lehetett a család egy má-
sik leszármazottjának, Széchényi Tibor könyvtá-
rosnak naponta bejárni és dolgozni az őse nevét 
viselő könyvtárban?

A Széchényi család összes dokumentumainak 
összegyűjtésében Széchényi Viktor (1871–1945), 
(Zsigmond édesapja volt) vitte a főszerepet. A te-
temes anyag felkutatásával Bártfai Szabó Lászlót 
(1880 –1964) bízta meg, akinek munkája nyomán 
három kötetben jelent meg a Sárvár-Felsővidéki 
Gróf Széchényi család története 1252-től 1926-ig.

Suhan a vonat Budapestről Bécs felé, átszelve 
és haladva a Duna mellett. Az út kevesebb, mint 
három óráig tart. Széchenyi István a vasút- és a 
dunai hajózás fejlesztésének egyik támogatója, ha 
időutazást tehetne, most rácsodálkozna a változá-
sokra, sok megvalósult álmára.

Az egyik Nemzetiből a másik Nemzetibe men-
tem. Kossuthnál kezdődött, Széchényinél foly-
tatódott, és most alig három percre van tőlem a 
Herrengasse 5 szám alatti Wilczek palota (koráb-
ban Lembruck), Széchényi Ferenc és Festetics Ju-
lianna lakóhelye, közelében a Szent Mihály temp-
lom, amelynek plébánosa keresztelte meg Széche-
nyi Istvánt (1791. szeptember 21.) otthonukban.

A palota földszintjén kis belterületű üzlet, üveg-
ajtaja s ablaka feltűnően színes; Nurit halasbolt; a 
palota szomszédságában a Bundesministerium f. 

I. épülete. Szemben, az utca túloldalán a kirakat-
ban szebbnél szebb, tarka és elegáns sálak, ken-
dők sorakoznak, főként a női tekinteteket vonzva. 

Aligha jut eszükbe a magyar hölgyeknek és 
uraknak, amikor selyemkendőt, sálat vagy nyak-
kendőt vásárolnak, hogy Széchenyi István a se-
lyemhernyótenyésztést is népszerűsítette Ma-
gyarországon. Jómagam a Magyar Nemzetiből 
az osztrákba kerültem, de már az első napokban 
visszaköszönt a „Széchényi”. A restauráló intézet 
osztályvezetője egy kódexet adott a kezembe az-
zal, hogy „Ez a kódex Budapestre megy a Nemzeti 
Könyvtárba”. Az első kikölcsönzésre kerülő kötet, 
amelyet figyelmességből kaptam előkészítésre, „A 
holló árnyékában” című, Vitéz János kiállításra ke-
rült a Széchényi Könyvtár kérésére. A csomagba, 
a rendkívül részletes állapotfelmérő adatlap mellé 
széchényis kollégákat üdvözlő kártyát „rejtettem”; 
hiszen túl sok munkám és emlékem fűzött oda. 
Az már csak ráadás volt, hogy a budai Várban, 
a Széchényi Könyvtárban 2018. novemberében 
megnyílt nagy sikerű, „A Corvina Könyvtár budai 
műhelye” című kiállításra három kódexet készí-
tettem elő, ami a munkám révén kapcsolattartást 
is jelentett a két nemzeti könyvtár között.

Értékteremtő, történelmet író család a Széché(e)
nyi számtalan területen. A Térképtárban is sze-
repel a Széchenyi név: Atlas zur Reiseroute in 
Ost-Asien 1877 bis 1880 des Grafen Széchenyi, 
Béla. 1:1 000 000, (1837–1918). 

Zeneszerzés? Utóbbi évek koncertjeinek és 
Kálmán gróf kutatásainak köszönhetően vált 
ismertté Széchényi Imre, a „magyar keringőki-
rály”, diplomata, a Monarchia berlini nagykövete 
(1825–1898), aki a bécsi zenei világ ismert alakja 
volt, barátai közé tartozott többek között Liszt Fe-
renc is. Mostanában jelentek meg a művei CD-n. 
Jómagam olyan szerencsés helyzetbe kerültem, 
hogy pár lépcső választ el az Osztrák Nemzeti 
Könyvtár Oratóriumától, így otthon érezhettem 
magamat 2016. április 22-én azon a koncerten 
(Soirée Gróf Széchényi Imre műveiről), ame-
lyen alkotásait adták elő: dalok, polka, valcer, 
valamint „négykezesek” a Magyar Fantázia és 
egy Születésnapi Valcer a Pannónia Club és az 

Internationale Symphonie szervezésében, illet-
ve előadásában (Nemzetközi Dunafilharmónia, 
elnöke Katona Ágnes). Kellemes meglepetésben 
volt részem a koncerten; a műsor levezetésében 
is közreműködő, igen barátságos Széchényi Kál-
mán gróffal (Széchényi Ferenc szépunokája, Lajos 
fiának ükunokája) beszélgetve közös ismerősre 
leltem dr. Fülep Katalin személyében. 

Széchényi Lajos (1781–1855) mecénás, cs. k. 
kamarás; zeneszerzőként zongoradarabokat, da-
lokat, zenekari műveket és három magyar táncot 
komponált. Szerzeményei fellelhetők az Osztrák 
Nemzeti Könyvtár Zenegyűjteményében is (pl. 
Die Rose und die Liebe). Lajos gróf, mint költő és 
Schubert? Kevésbé köztudott, hogy költeményei 
Schubert megzenésítése által váltak ismertté: Der 
Tod und das Mädchen, Der Flug der Zeit, Die ab-
geblühte Linde. A könyvtáralapító Ferenc is kom-
ponált néhány dalt – tehát a zene is hozzátartozott 
a Széchényi család életéhez.

ádám ágNes

Találkozás Széchényiekkel/Széchenyiekkel II.

Micsoda különbség! Januárban két férfi 
hunyt el Budapesten, akik majdnem minden-
ben különböztek egymástól, és mégis együtt 
harcoltak a kádári diktatúra ellen: Tamás Gás-
pár Miklós, a filozófusként csak értelmiségi 
körökben ismert, de TGM-ként híres „örökös 
ellenzéki”, és Mécs Imre, az ‚56-os forradal-
már.

„Szabadság nélkül nem lehet élni. Isten nyu-
gosztalja Mécs Imrét” – írta Novák Katalin 
köztársasági elnök rövid megemlékezésében. 
Kőszeg Ferenc, aki maga is letartóztatott volt 
1957-ben, ebben tévedett, mikor így fogalma-
zott: „A hivatalos Magyarország aligha fogja 
meggyászolni.”

Mécs Imrét 1956 után halálra ítélték, éveket 
töltött rácsok mögött és csak 1975-ben kap-
hatta meg villamosmérnöki oklevelét, pedig 
már előtte több tucat szabadalmát jegyezték 
be. Tényleges hivatását a 80-as években fedez-
te fel, mikor az ellenzéki csoportok elkezd-
tek szerveződni. Haraszti Miklós, a titokban 
készülő „Beszélő” szervezője így emlékszik 
vissza: „Óriási, életre szóló élmény volt, az 
‚56-osok közül néhányan csatlakoztak a de-
mokratikus ellenzékhez. –  Számomra az volt 
a jelentősége, hogy ‚56 igazságát behozta a de-
mokratikus ellenzékbe, és a szamizdaton ke-
resztül segített közkinccsé tenni.”

A rendszerváltás után a Szabad Demokraták 
Szövetsége (SZDSZ) nevű pártban politizáltak. 
Haraszti szerint a csokornyakkendős Mécs 
Imre „egyszerre szimbolikus és fontos képvi-
selő volt.” A későbbi időkre így emlékszik Kő-
szeg Ferenc: „Amikor kikoptunk a politikából, 
akkor is gyakran találkoztunk tüntetéseken. 
Imrének mindig a kezében volt a fényképe-
zőgépe: szorgosan fotózta az eseményeket.” 

Akkoriban találkozott először Mécs Imre 
és Tamás Gáspár Miklós is, aki nagyon tisz-
telte a 15 évvel idősebb barátot. Ábel, TGM 
fia így fogalmazott: „Mindent (és mindenkit) 
szeretett, ami (és aki) bátor, lázadó és a sza-
badságért harcol.”

Tamás Gáspár Miklósról Orbán Viktor mi-
niszterelnök is megemlékezett. A marxista 
filozófus személyében „régi szabadsághar-
cos” ment el. „Isten veled, TGM!” – búcsú-
zott a kormányfő. Hogy kettejüknek mi köze 
volt egymáshoz? Fodor Gábor – aki Orbánnal 
együtt alapította a Fideszt, később a Szabad 
Demokraták Szövetsége, majd a Magyar Libe-
rális Párt elnöke volt – Facebook-oldalán em-
lékszik, hogy 1988. június 16-án (Nagy Imre 
kivégzésének évfordulóján) egy tiltott összejö-
vetelt erőszakkal feloszlatott a rendőrség. „Az 
általános gumibotozás és kiabálás közepette 

Két „örökös ellenzéki” elment
Viktor próbálta kiszabadítani Gazsit a rátá-
madó tucatnyi egyenruhás gyűrűjéből. Őt is 
körbevették, és hiába próbáltuk Kis Jánossal 
visszahúzni mindkettőjüket, rajtunk záporoz-
tak az ütések, őket pedig elvitték.”

Gazsi, ahogy Tamás Gáspár Miklóst az el-
lenzékben nevezték, nemcsak „rendkívül szó-
rakoztató, impulzív személyiség volt”, hanem 
megtestesítője is az egyik legfontosabb kérdé-
süknek. A kommunista szülőktől származó er-
délyi filozófus, akit 1981-ben kiutasítottak Ro-
mániából és aki évekig tanított amerikai egye-
temeken, egy előadásában feltette a kérdést: 
„Lesz-e a kommunista kutyából demokratikus 
szalonna?” Fodor szerint „Gazsi megmutatta 
azt, hogy bármit is felelünk e kérdésre, a vita, 
a gondolkodás, a szellemi frissesség nélkül 
nem tudunk érvényeset mondani”. 

1993-ban a HVG karácsonyi számában in-
terjút közölt – saját magával. Az egyik TGM 
a másikhoz: „Amikor vígan és lelkesen részt 
vettem a „négy igenes” népszavazás kampá-
nyában, látni és érezni véltem, hogy intenzív 
szabadságvágyam nem holmi marginális vagy 
szubkultúrás jelenség, hanem honfitársaim 
jelentékeny részétől osztott általános megy-
győződés.” A válasz: „Nagyjából egyetértek 
önnel. Magam is azt állítom, hogy az eléggé 
diffúz szabadságvágy valamennyiünket eltöl-
tött, a diktatúra néhány makacs hívén és pár 
javíthatatlan fasisztán kívül.”

A barátok csak a jót emelik ki TGM életéből. 
És mit tesznek a nem-barátok? Szentesi Zöldi 
László, a „Magyar Nemzet” neves újságírója: 
„Tartok tőle, hogy a jobboldalon sok emlékező 
írást nem olvasunk majd a most elhunyt Ta-
más Gáspár Miklósról. Pedig nagyon is össze 
kellene foglalnunk róla szóló emlékeinket, 
mert a rendszerváltozástól úgy jutunk el egye-
nesen a személyéig, hogy még útvonalat sem 
kell módosítanunk. TGM ugyanis végig ott 
haladt velünk az úton, igaz, rendszerint külön 
kocsiban utaztunk, de előzékenyen egymás elé 
engedtük egymást zavaros forgalmi helyze-
tekben.” Utószó: „A magyar rendszerváltozás 
nagy alakjai egyre kevesebben vannak, és az 
ő személyében most olyasvalaki távozott, aki 
elegendő erkölcsi tőkét hagyott hátra ahhoz, 
hogy vetélytársként, ne pedig ellenfélként em-
lékezzünk meg róla”.

Ez ugyanúgy érvényes Tamás „Gazsira”, 
mint Mécs Imrére.  m. P.

Kosztolányi Halotti beszédének több sora 
a „szívünkhöz közel álló” Nagy József Zsig-
mondra emlékeztet, aki „egyedüli példány”, 
„de fény, de hő volt”. A bécsi magyar rendezvé-
nyeken is mindig otthonosan mozgó személyi-
sége szinte mindenkit azonnal megnyert – alig 
volt valaki, aki ne kedvelte volna, már az első 
találkozás után. Ezért is oly nagy fájdalom, 
hogy „többé soha nem gyúl ki halvány-fur-
csa mosolya”.

1946-ban, Bicskén született. Messze az át-
lag feletti szellemi képességei ottani tanárait, 
földijeit is lenyűgözték. Tehetsége és fiatalok-
nál szokatlan mély tudása révén kerülhetett 
be 1965-ben a korábbi elitképző jellegét ép-
pen akkoriban visszanyerő budapesti Eötvös 
Collegiumba, ahol életre szóló barátságokat 
kötött – az egyik szobatársa Gergely András, 
a 2021-ben elhunyt kiváló történész volt. Az 
ELTE BTK történelem-filozófia szakán olyan 
mesterei voltak, mint Szabad György vagy R. 
Várkonyi Ágnes. Friss diplomásként lett az 
MTA Történelemtudományi Intézetének gya-
kornoka (1970), majd tudományos munkatár-
sa (1971–1990); ennek révén pedig a magyar 
történésztársadalom egyik legjobb ismerője. 
A bibliográfiai kutatásaiba őt is bevonó Ko-
sáry Domokos javaslatára szervezte meg az 
Eötvös Collegium Történész Műhelyét, amely-
nek szakvezető tanára is lett (1987–1990). Itt 
a napjainkra már vezető szerepet betöltő his-
torikusokat oktatott a szakma fortélyaira – 
valamennyien igaz tisztelettel és szeretettel 
emlékeznek róla, nagyszerű tanárként és tu-
dományszervezőként méltatják. Nagy József 
Zsigmond – még ha kevés írás is maradt utána 
– a legelmélyültebben a 17. század történetével 
foglalkozott, de rendkívüli, a szépirodalomra 
és a filozófiára is kiterjedő olvasottsága révén 
a közép-európai térség, tágabban a nagyvilág 
csaknem valamennyi fontos problémáját be-
hatóan ismerte, korszakoktól függetlenül, és 
érdemben tudott azokhoz hozzászólni. 

A rendszerváltoztatás idején alapító tagként 
csatakozott a Magyar Demokrata Fórumhoz, 
amelynek a háttérben munkálkodó, de párt-
társai között nagyon is jól ismert szervező-
je lett. Így került az első szabad választások 
után a Külügyminisztériumba, ahol 1991-től 
2007-ig dolgozott, és a tárca egyik legfontosabb 
területét, a Személyügyi Főosztályt vezette 
(1991–1995 és 1998–2002). Emberségét, segítő-
készségét és széles körű – a magyar diplomácia 
mozgásterének lehetőségeit is éles szemmel 
átlátó – tudását akkori kollégái is kiemelik. 

Bécsben két alkalommal, kulturális taná-

„Milliók közt az egyetlenegy”
Nagy józsef zsigmond halálára

csosként teljesített szolgálatot (1995–1998 és 
2003–2007), majd a Kodolányi János Főiskola 
Történeti Műhelyének munkatársa lett, 2010-
től pedig ismét a Külügyminisztériumban dol-
gozott, a Dokumentációs Főosztály – Könyvtár 
(amely alatta vette föl Bánffy Miklós nevét) 
vezetőjeként.

1995-ben ismertem meg őt a császárvá-
rosban, ahol néhány hónappal a kiérkezése 
előtt lettem a Collegium Hungaricum igazga-
tóhelyettese (később tudományos igazgatója). 
Azonnal barátokká váltunk. Számos közös 
ügyünk volt, sok rendezvény szervezésében 
működtünk együtt. Jó pár alkalommal tár-
gyaltunk osztrák partnerekkel, elsősorban a 
bölcsészet- és a társadalomtudományi tudomá-
nyos együttműködést erősítő témákról. Jóska 
rögtön felismerte, milyen fontos a Collegium-
ban lakó, többnyire a bécsi központi levéltá-
rakban kutató magyar ösztöndíjasok munkája 
(maga is kapott ide korábban stipendiumot). 
Ezért is igyekezett az akkori nagykövet, Peisch 
Sándor támogatását élvezve mindent meg-
tenni azért, hogy az ösztöndíjasok számának 
szűkítésére, a Collegium kizárólag kulturá-
lis intézménnyé tételére irányuló kísérletek 
meghiúsuljanak. 

A bécsi – részben az azon túli – magyar (egy-
kori) emigráns szervezetekkel való kapcsolat-
tartás is mindkettőnk feladatai közé tartozott. 
A mindenkivel való szóértés, a problémaérzé-
kenység, az áttekintő-képesség, a humorérzék, 
a jó értelemben vett kedélyesség és a vitás felek 
közötti közvetítés kiváló alkalmazása révén 
Jóska ezekkel az egyesületekkel, vezetőikkel 
és tagjaival is kiváló kapcsolatba került, füg-
getlenül az egymás közötti vitáktól. 

Igazi barát volt, mindig, mindenben lehetett 
rá számítani. A görög filozófiai iskolákhoz ha-
sonlóan szeretett séta közben eszmét cserélni, 
a fontosabb dolgokat alaposan megbeszélni, a 
helyzeteket értelmezni és értékelni. Így aztán 
sok-sok kilométert tettünk meg Bécs belvárosá-
ban, de olykor Budapesten vagy éppen Bicskén 
is. Nagyon szenzitív volt. Egész apró jelekből is 
képes volt az ’egészet’ felfogni, de mögé látott 
a mézesmázos áskálódásoknak is. Az emberi 
jellemvonásokat is éles szemmel figyelte meg, 
ezáltal mindenkit a maga helyére tudott tenni. 
Szerette a szabályokat, az illemet, az eleganciát. 
A nagyvonalúsága is lenyűgöző volt.

Ezért is vallom, talán legközelebbi, hiányzó 
barátomról, megint csak Kosztolányi versét 
idézve: „Szegény a forgandó, tündér szerencse, 
/ hogy e csodát újólag megteremtse.”

ujváry gábor

A 200. évfordulóra a Petőfi-ihlette képzőművé-
szeti alkotások óriási választékából nyílt lehető-
ség a válogatásra. A hat kiválasztott műalkotást 
érdekesnek gondoltuk-véltük. Velük is árnyalni 
szeretnénk olvasóink elképzelését klasszikus 
költőnkről. Így a Bécsi Napló egy-egy költemény 
illusztrációját nyújtva, a következő művészeket 
és alkotásokat mutatja be, betűrendben:
Bodor Miklós (grafika): Megy a juhász szamá-
ron, Bodri Ferenc (színes grafika): Szeptember 
végén, Orosz István (rajz): A helység kalapácsa, 
Szarka hajnalka (festmény): Emlékművek. 

Négy mű a képzőművészek engedélyével ke-
rült az oldalakra, Bodor Miklós rajzát a kis-
kunhalasi Thorma János Múzeum engedélyé-
vel; Borsos Miklós rajzát pedig a Szépirodalmi 
Könyvkiadó 150. jubileumi évi Petőfi Sándor 
összes költeményei kiadásából válogattuk. Így 
tiszteleg velük a Bécsi Napló Petőfi Sándor élet-
műve előtt.  

Bodor Miklós: Megy a juhász szamáron

76. életévében, 2023. január 12-én Bécsben 
elhunyt Dr. Smuk AndráS geológus,  

az „Europa” Club elnöke.
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BÉCSI NAPLÓ

Dr. Marossy Endre már négy könyvben fog-
lalkozott a magyar néphadsereg katonáinak az 
1956-os forradalomban betöltött szerepével. Ez-
úttal egy újabb munkáját veheti kezébe az olva-
só, amely immár ötödik alkalommal kalauzolja 
a katonai bíróság, ügyészség, és nyomozók által 
készített dokumentumokon keresztül az érdek-
lődőt, az 1956-os forradalom utáni megtorlás 
sajátságos világába. 

És ezúttal is, ahogy már az előző kötetekből 
is hozzászokhattunk, semmi sem az, aminek 
látszik; sőt, minden egyes történet legalább két-
fajta narrációval rendelkezik. Az egyikből – ez 
a formálódó Kádár-rezsim olvasata – olyan fő-
tiszteket és tiszteket ültetnek a vádlottak pad-
jára Ledényi Ferenc hadbíró tanácsa elé, akik 
az „ellenforradalom” mellé álltak. Üldözték az 
ÁVH egykori tisztjeit, propagandát folytattak a 
kommunistákkal szemben, nyíltan a fegyveres 
„huligánok” mellé álltak, mi több, ha kellett a 
„felszabadító” bajtársakkal, a fegyveres testvé-
rekkel, a hős szovjet katonákkal is felvették a 
harcot. Egyszóval törekedtek arra, hogy meg-
döntsék a népi demokráciát, és mindezt többen 
vezető pozícióból, önállóan tették. 

Ez a narráció természetesen köszönőviszony-
ban sincsen a valósággal. A könyvet böngészve 
a szerző már a nyomozás, a letartóztatott vádlot-
tak vallomásainak ismertetése során rámutat a 
narrációk között feszülő ellentmondásokra. Az 
eljárás egyik főszereplője, Váradi Gyula vezérőr-
nagy sohasem szimpatizált a fegyveres felkelők-
kel, sőt a forradalmárokkal sem, ezt többnyire 
az ellene felsorakoztatott tanúk is bizonyították. 
Úgy érezte azonban, hogy az 1956-os forrada-
lom tulajdonképpen kizárólag magyar ügy. A 
magyar „ellenforradalmárok” leverése, a rend 
helyreállítása ezért, sajátos véleménye szerint, 
csakis a Néphadsereg dolga kellett volna, hogy 
legyen. Váradi, ezért egyáltalán nem helyesel-
te, hogy bármilyen formában is részt vegyenek 
benne a szovjet csapatok. Fantaszta volt? Nem 
látta az 1945 utáni időszakot feszítő problémá-
kat? Mitől vált ilyenné?

 Ezekre a kérdésekre nehezen válaszolhatunk, 
csak feltételezéseinek lehetnek. A szerző ebben 
az ügyben is ragaszkodott a tényekhez, ezért 
csak Váradi életrajzából következtethetünk az 

Katonák az 1956-os megtorlások útvesztőiben
összefüggésekre. Az olvasó sem kerülheti majd 
el, hogy ne gondolkodjon ezen. 

Gyakorlatilag egy baloldali meggyőződésű 
katonatiszttel van dolgunk, aki 1941-ben már 
húsz évesen a szociáldemokrata ifjúmunkások 
között kezdte el politikai tevékenységét. Való-
színűleg már ekkor is kommunista meggyőző-
désű volt. 1945-től az MKP tagja, ezen a vonalon 
építette katonai karrierjét is. Talentumának és a 
magyar politikai helyzetnek köszönhetően, már 
1950-ben egészen a vezérőrnagyi posztig kapasz-
kodott előre. Tényleg tehetséges katona volt, de 
egyben és kétségtelenül a kommunista rendszer 
meggyőződéses híve is. Népszerű emberként a 
beosztottjai is szerették. 

1956. október 28-án megváltozott a helyzet, a 
Váradihoz hasonló eltökélt kommunista katona-
tisztek újabb parancsokat kaptak. Immár nem 
a forradalom leverésén kellett munkálkodniuk, 
hanem a felkelők mellé kerültek. Elképzelhet-
jük, hogy ez milyen traumát okozhatott számuk-
ra, így Váradi számára is. Amiben hittek, amit 
szolgáltak egy pillanat alatt füstté, köddé vált. 

Aznap Nagy Imre a minisztertanács elnöke a 
forradalmat demokratikus mozgalomnak ismerte 
el. Két nappal később a Néphadseregben is meg-
alakult a Forradalmi Katonai Tanács, amelynek 
a vezetésére Váradi Gyulát választották, majd 
az ebből a szervezetből keletkezett Honvédelmi 
Bizottmány elnökségébe is bekerült. 

1956. november 4. után ismét változott a hely-
zet, a szovjetek Kádár Jánost segítették hatalom-
ra, ismét dönteni kellett. A Tiszti Nyilatkozat 
jelentette a választási lehetőséget, aki nem írta 
alá, az maradt az 1956. október 28. és november 
4. közötti világban, de aki aláírta az sem lehetett 
teljesen nyugodt. Attól függött mindenki sorsa, 
hogy a forradalom alatti, sőt előtti cselekményei 
mennyiben voltak beilleszthetőek a megtorlás 
narrációjába.

A szerző könyve ennek a logikának a követ-
kezményeit mutatja be Váradi és társai eljárá-
sán keresztül. A különböző levéltári forrásokból 
dolgozó munka alapos áttekintést ad arról, hogy 
pontosan hogyan torzították el a valóságot már 
a nyomozás és a kihallgatások során. Mindezt 
úgy, hogy előbb vagy utóbb a megtorlás ördögi 
rendszere miatt sokan úgy írták alá a jegyző-

könyveket, hogy tudták, egyetlen szó sem igaz 
belőle, vagy nem teljesen úgy történt, ahogy az 
a dokumentumban szerepelt. Az iratokban ke-
letkező szándékos csalafintaságok tömkelege 
segítette azt, hogy összefésüljék a sok-sok egyedi 
esetet egy perbe. 

Feltehetőleg a vádlottak is belefáradtak a vé-
dekezésbe, még igazukba vetett hítük sem csor-
bult, de valahogy túl kellett élniük ezt az egész 
történetet. Az élet, a család szeretete sokszor 
olyasmire kényszeríti az embereket, amelyet 
önszántukból talán nem is vállalnának. Váradi 
körömszakadtáig védte az álláspontját, de nem 
ő volt az egyetlen, aki bajba került.

Hiszen ott volt a perben Marián István alezre-
des is, aki sokat tett a nemzetőrség létrehozásá-
ért és maga is a Honvédelmi Bizottmány vezető 
testületében tevékenykedett. Homlokegyenest 
másfajta szerepet töltött be az eseményekben, 
mint Váradi, valószínűleg máshogy is vélekedtek 
az 1956-os forradalomról, de a nyomozás során 
hasonlóan kezelték őket. Mariánból Danner Já-
nos építészmérnök halála következményeként 
egy megátalkodott kommunistaellenes agitátort 
faragtak belőle, mert éppen ez állt a konszolidá-
lódó rendszer érdekében. 

Erdélyi Sándor főhadnagy is bekerült a meg-
torlás tényeket ledaráló és átformáló gépezetébe. 
Valójában Maléter Pál honvédelmi miniszter 
parancsai szerint járt el. Tagadta, hogy 1956. 
november 4-e után csatázott volna a szovjetek-
kel. Persze ez a kihallgatóit kevéssé érdekelte.

Ez és megannyi részlet, életrajz és oral histo-
ry anyagok, fényképek képezik a részét Marossy 
Endre új könyvének, amely feltehetően nem az 
utolsó lesz a sorban. 

És ha ez még nem lenne elég, akkor felhívom 
az olvasók figyelmét, hogy akad olyan életrajz is 
a kötetben, amely olyan személyt érint, aki sok 
tekintetben az 1956 utáni időszak pozitív sze-
replőjének tűnt, de a szerző kiderítette róla, hogy 
1950-ben ügynökként foglalkoztatta az ÁVH. 

Miközben olvastam a precíz és átfogó szak-
munkát, amely az 1956-os perekkel foglalkozó 
kötetek között jól megírt átlátható forrásgazdag 
munkának számít, az jutott az eszembe, hogy 
született-e vajon csak az 1956-os perek általá-
nosságait taglaló részletes, ám egyszersmind 

olvasmányos ismeretterjesztő munka, amely a 
nem történész érdeklődők számára is érthetően 
tolmácsolja a megtorlást. Hiszen sokan foglal-
koztak ezzel a témával szakmai keretek között. 
Ennek eredményeként a tudásunk egyre csak 
nő, de ezt valahogy át kell adni a magyar társa-
dalomnak is. Nyilván, ilyen munkában a szerző 
megállapításainak is helye lesz majd.

Marossy Endre: Váradi Gyula vezérőrnagy és 
társai hadbírósági pere, Magyar Napló, Budapest, 
2022. 188 oldal.

Rácz János

Az MTA VEAB Magyarságkutató Bizottságá-
nak elnöke dr. habil Kováts-Németh Mária CSc. 
egyetemi magántanár 2022 tavaszán leköszönt a 
posztjáról. Több, mint negyedszázad alatti szer-
zői és szerkesztői munkájának köszönhetően hat 
„Kárpát-medencei” füzet és öt kötet jelent meg, 
melyek a Kárpát-medencei találkozásokról és 
konferenciákról tanúskodva a magyar értékek 
gazdagságáról, az összefogás szükségességéről, 
a hit – haza – család becsületének megerősítésé-
ről, a kötelesség és felelősség elismerésre méltó 
örökítéséről szólnak.

2022 tavaszán az MTA Veszprémi Területi 
Bizottság és a Kodolányi János Egyetem támoga-
tásával készült a „Tudomány – Művészet – Hit – 
Erkölcs a Kárpát-medencében” című szép kivitelű 
és igen fontos tanulmánykötet,  immár az ötödik 
„A magyarság megtartó ereje” című sorozatban. 

A Kárpát-medencei magyarság összefogását 
reprezentáló tanulmánykötet, mely Kováts-Né-
meth Mária, Szabó Péter és Lévai Attila szer-
kesztésében készült, a magyarországi, felvidé-
ki, erdélyi és ausztriai intézmények vezetőinek, 
professzorainak, kutatóinak a tanulmányai közé 
szívesen fogadta a lengyelországi szakemberek 
és oktatók kutatásait is. Így kiváló tanulmányok 
tára bizonyítja a közös – Kárpát-medencei, illet-
ve Közép-európai szintű – gondolkodásnak, a 
közös vitáknak, a megállapítások újragondolá-
sának és újra megvitatásának a fontosságát. A 
kitűnő szerkesztésű kötetet Deák Ernő, a Bécsi 
Napló főszerkesztője ajánlja az Előszóban, hang-
súlyozva a kötet igen nagy és fontos szerepét az 
értékek és a kultúra közvetítésében.

A Tudomány tematikus egység sokszínű tárhá-
zát Szijártó István, a Százak Tanácsának elnöke 
a „Nemzetünk igazi alkotmánya anyanyelvünk 
és kultúránk” című tanulmánya nyitja, melyben 
a szerző az európai kulturális gyökerek jelentő-
ségét, a gazdag magyar nyelv művelésének fon-
tosságát hangsúlyozza. Jerzy Snopek, a Lengyel 
Köztársaság magyarországi nagykövete Márai 
Sándornak és Stanisław Vincenznek, akik drá-
mai körülmények között, ugyanabban az időben, 
azaz a második világháború utolsó hónapjai-
ban, és egymáshoz közel lévő magyar falvakban 

A hit, tudomány és művészet feladatrendszeréről
érintkeztek a szovjetekkel, a ránk fennmaradt ta-
pasztalatait elemezve a belőlük levont következ-
tetésekkel elgondolkozásra készteti az olvasót. 
Szabó Péter, a KJE rektora a kooperatív egyetemi 
modellt mutatja be, mint egy lehetséges választ a 
21. századi felsőoktatás-pedagógiai kihívásokra. 
Garaczi Imre, az MTA VEAB alelnöke Németh 
László magyarságtudomány fogalmát, magyar 
nemzetpolitikai téziseit elemzi. Kováts-Németh 
Mária Kornis Gyulát és Mészáros Istvánt,  a XX–
XXI. század neveléstudósait, mint elkötelezett 
embereket, választott hivatásuk példás művelőit 
mutatja be, akiknek szellemiségük az európai és 
magyar kulturális örökségünkből táplálkozott, s 
azt az adott korban újrateremtették. Deák Ernő 
a magyar középiskolások, egyetemisták és főis-
kolások ausztriai helyzetét tárgyalja az 1956-os 
forradalom utáni időszakban. Albert Sándor, a 
rév-komáromi Selye János Egyetem alapító rek-
tora a kassai ipariskolának 150 éves történetét 
írja le a tanulmányában. Gizińska Csilla, a Varsói 
Egyetem Magyar Tanszékének vezetője a lengyel 
iskolarendszer hagyományait és a benne meg-
történt változásokat foglalja össze. Szőcs Judit, a 
Romániai Pedagógus Szövetség volt elnöke a „Mi 
vagyunk Mátyás nemzete” című írásában igen 
fontos és értékes visszaemlékezéseit osztja meg 
az olvasóval. Réthy Endréné egyetemi magánta-
nár a személyes konstrukciók értéktartományát 
és a személyiség tágabb tudományos perspektí-
váit elemezve az egyén kiteljesedésének lehető-
ségeit emeli ki. Somogyi Angéla egyetemi docens 
az online oktatás egészségpszichológia hatásait 
vizsgálta. Barátka Agnieszka, a Varsói Egyetem 
PhD-hallgatója a helyidentitás lehetséges gyakor-
lati szerepét mutatja be a lengyel középiskolások 
magyar nyelvre való tanításában, minek alapja 
Kováts-Németh Mária által kidolgozott Erdőpe-
dagógia projekt Helyidentitás-viselkedéskultúra 
moduljának az adaptálása a lengyelországi ma-
gyar nyelv tanításában.

A Művészet témakörben Sallai Éva műsorve-
zető Gárdonyi Géza művészeti tevékenységét 
elemzi tanulmányában. Borbély Károly festőmű-
vész arra a kérdésre keres választ, hogy hol van 
a helyünk ebben a világban.

A Hit és erkölcs tematikus egységet kerekasz-
tal-beszélgetés nyitja. Somogyi Alfréd egyetemi 
docens felelős kérdést tesz fel tanulmánya cí-
mében: „Mit várhat el a nemzet a keresztyén 
hittanoktatástól és a hitoktatótól?”, s a megadott 
válaszában  hangsúlyozza: „a hittanoktatástól 
a tiszta igeiséget, és a keresztyén erkölcsre való 
nevelést”. Lévai Attila dékánhelyettes a komáro-
mi Katechetikai Szeminárium megalakulásának 
az előzményeit és az első szemináriumi évet írja 
le. Lukács Olga dékán a protestáns (református) 
teológiai képzés szerepét mutatja be az erdélyi 
állami felsőoktatásban. Szénási Lilla, a SJE taná-
ra a hittankönyvek területén megtörtént legújabb 
változásokat elemzi. Rácz D. Ignác premontrei 
testvér Harvengti Fülöp apát személyét prezen-
tálja az olvasónak. Bognárné Kocsis Judit főiskolai 
docens tanulmányában a vallásos nevelés har-
monikus és patológiás működésének jellemzőit, 
a hitre jutás folyamatát mutatja be. 

„A magyarság megtartó ereje” kiadványsorozat 
köteteiben a szerzők. Felhívják az olvasó figyelmét 
arra, hogy az iskola meghatározó értékteremtő, 
értékmegőrző és értékközvetítő intézmény. A kö-
tetet záró és közösen megfogalmazott Ajánlásban 
hangsúlyozzák: „Mára Európa kifejlesztett egy 
olyan kultúrát, mely az emberiség számára koráb-
ban ismeretlen módon kizárja Istent a közgondol-
kodásból, akár úgy, hogy teljesen tagadja, akár úgy, 
hogy a létét bizonyíthatatlannak, bizonytalannak, 
ezért a szubjektív döntések területére tartozónak 
ítéli, olyan valaminek, ami teljesen jelentéktelen 
a közélet számára. Ez okozza az erkölcsi lelkiis-
meret zavarát. Ezért különösen nagy a veszély a 
tanítás, az erkölcs és a kultúra területén. Az igazi 
kultúra szeretetközösséget alkot. Nemzetnevelőink 
legyenek lélekformálók, szellemi vezetők! Abban 
közmegegyezés van, hogy miként régen a könyv-
tár volt a közösségek dolgozószobája, ma meg az 
iskola a műveltség megszerzésének legfontosabb 
terepe kell, hogy legyen.” (289. o.) 

Kováts-Németh Mária – Szabó Péter – Lévai Attila 
(szerk.): Tudomány – Művészet – Hit – Erkölcs a Kár-
pát-medencében. A magyarság megtartó ereje V., Pa-
latia Nyomda és Kiadó Kft., Győr, 2022., 294 o.
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