
4 BÉCSI NAPLÓ 2022. november–december 2022. november–december BÉCSI NAPLÓ 5

NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: Fetes Kata Intézettörténeti visszatekintés

2022. október 20-án Magyarország Mün-
cheni Főkonzulátusa ünnepséget tartott az 
1956-os forradalom emlékére, egyben a Mün-
cheni Magyar Intézet Egyesület (MMI) meg-
alapításának 60. évfordulója alkalmából. A 
megemlékezésen Tordai-Lejkó Gábor főkon-
zul – Melanie Huml, Bajorország Európa-ügyi 
miniszter asszonya jelenlétében – átadta K. 
Lengyel Zsoltnak a Magyar Érdemrend Lo-
vagkeresztjét, amelyet Áder János köztársa-
sági elnök 2020-ban adományozott az MMI 
elnök-igazgatójának a „hungarológia tudo-
mányterületén elért eredményei, valamint a 
magyar, mint származásnyelv oktatásának 
bajorországi megszervezése érdekében vég-
zett magas szintű munkája elismeréseként”. 
Az ünnepelt a következő beszéddel köszönte 
meg a kitüntetést.

Emigrációból határok fölötti együttműködésbe
Az 1956-os forradalom leverését követően a 

magyar emigráció lassanként felismerte, hogy 
szóbeli harca a kommunizmus ellen kudarcra 
volt ítélve. Ez a kijózanodás a kulturális di-
aszpóra kialakulásához vezetett. Az új szemlé-
let egyik intézménye Bajorország fővárosában 
alakult meg 1962. december 12-én: ez a Mün-
cheni Magyar Intézet (MMI).

Amikor húsz évvel később, tehát negyven 
évvel ezelőtt, 1982 őszén, a müncheni Ludwig 
Maximilian Egyetem másodéves hallgatójaként 
a Magyar Intézet munkaközösségéhez csatla-
koztam, Európában mély bizalmatlanság ural-
kodott Kelet és Nyugat között. További tíz év 
múltán, 1992-ben kezdődtek az egyeztetések 
Magyarország bevonásáról a Magyar Intézet 
fenntartásába. Azután eltelt még egy évtized, 
amíg az illetékes szakminisztériumok Mün-
chenben és Budapesten felköszöntötték az In-
tézetet 40. születésnapján. Ekkor, 2002-ben, az 
MMI német jog szerint bejegyzett egyesületként 
már második éve civil szerződő fél volt a két 
állami támogató által finanszírozott kulturá-

NEGyvEN A HATvANBóL
lis-tudományos vállalkozásban. Ez a rendha-
gyó szervezeti forma az államhatárok fölötti 
együttműködés óhajából jött létre. Ezt az indíté-
kot akkoriban nem nevezték európai értéknek. 

A müncheni lenyomat
A müncheni évek a hungarológia korszerű-

sítésének a jegyében teltek, olyan munkaterü-
let kifejlesztésének az érdekében, amelynek 
tudományos hagyománya a korai 20. századig 
nyúlik vissza. Bogyay Tamás alapító igazgató 
és utódai, Georg Stadtmüller és Horst Glassl, 
történészekként a széles látóhatár iskoláját 
képviselték. Így honosodott meg az Intézet 
alapfeladata: a múlt és a jelen Magyarorszá-
gáról szóló, regionális és nemzeti kereteken 
túlmutató ismeretek terjesztése az egyetemi, 
de a szélesebb nyilvánosságban is. Az MMI 
ezzel az általános koncepcióval Magyarország 
jobb megismeréséhez és alaposabb megértésé-
hez kívánt hozzájárulni, különös tekintettel 
közelebbi és távolabbi szomszédaihoz, minde-
nekelőtt Németországhoz fűződő kapcsolata-
ira. Az évezredforduló után a szépirodalom 
és a zene különböző műfajai is felbukkantak 
az Intézet közéleti megnyilvánulásaiban, esz-
közök, amelyek az embereket képesek egy-
máshoz közel  hozni, anélkül, hogy egyazon 
gondolat- és érzésvilágba kényszerítenék őket. 
Talán éppen pártok fölöttisége akadályozta 
meg az MMI szervezeti betagolását a münche-
ni Ludwig Maximilian Egyetembe.

Megkétszereződés a regensburgi költözés után
Hosszadalmas müncheni előkészületek után 

a Regensburgi Egyetemnek köszönhetően ala-
kíthatta ki az Intézet szabályozott felsőoktatási 
munkáját. A mai Európában csak a Bécsi Egye-
tem, a párizsi Sorbonne és a berlini Humboldt 
Egyetem hivatkozhat hasonló magyarságtudo-
mányi erőfeszítésekre. 

Az Intézet Felső-Bajorországból Felső-Pfalz-
ba való 2009. évi költözése nyomán jogilag 
megkétszereződött. Tudományos részlege a 

Regensburgi Egyetem központi egységévé vált, 
és a „Hungaricum” kiegészítő képzés lebo-
nyolításáért felel. A nyelv- és országismereti, 
valamint a politika- és a történettudományi 
óráit szemeszterenként több, mint százan hall-
gatják, legnagyobb részükben német fiatalok. 
Az érdeklődés e mértéke ellentmondani lát-
szik Magyarország rossz hírnevének, amely a 
németországi társadalomban széltében-hosz-
szában érzékelhető. Az Intézetet korábban 
fenntartó Müncheni Magyar Intézet Egyesü-
let Magyarország müncheni főkonzulátusával 
együttműködve magyar nyelvoktatással fog-
lalkozik saját részlege, a Bajorországi Magyar 
Iskola keretében; a délnémet tartományban hét 
helyszínre kiterjedő hétvégi iskolák szövetsé-
gét tartja fenn jelenleg több mint 350 diákkal 
és 30 oktatóval – a Bajor Szabadállam tanügyi 
tárcája által kialakított konzuli modellben. A 
két Magyar Intézet például a Studia Hungarica 
és az Ungarn-Jahrbuch munkálataiban fonódik 
össze: az eddig összesen 93 kötetet felölelő, né-
hány éve a regensburgi Pustet Kiadónál nap-
világot látó két kiadványsorozat az egyetemi 
Intézetben készül, kiadási költségeit pedig az 
Egyesület fedezi. Az egybetartozást tudato-
sítják a Münchenből hozott könyvkincsek is, 
amelyek az Egyesület adományaként immár 
a Regensburgi Egyetemi Könyvtár „Magyar 
Könyvtár” elnevezésű különgyűjteményét 
alkotják, 20.000-es nagyságrendű állomány-
nyal Németország leggazdagabb hungarológiai 
gyűjteményeinek egyikét. Nem utolsósorban 
a magyar nyelv is összeköti az Intézet két pil-
lérét: a belső és külső munkatársak egyrészt a 
bajorországi magyar diaszpórában, másrészt a 
bajorországi egyetemistáknak oktatják, vagyis 
az iskolaelőkészítőtől a fiatal felnőttek korosz-
tályig. A gondolati fonal, amely egybefűzi az 
Intézet tevékenységeit, átfogó őstételből szár-
mazik. Eszerint Magyarország államként és 
nemzetként csak akkor érthető meg minden 
jellemvonásában, ha nemzetközi kapcsolat-
rendszereiben szemléljük. 

A megértés jegyében 
A Magyar Intézet több mint húsz éve maga 

is különleges kapcsolatok része, Bajorország és 
Magyarország viszonyrendszerében helyezke-
dik el. A személyes visszatekintés az intézettör-
ténet hatvan évének négy évtizedére egyszerre 
két otthonnal tünteti fel – avagy inkább a sen-
kiföldjén mozgott Bajorország és Magyarország 
között? Az államközi térben mindenesetre ab-
ban a kivételes esélyben részesült, hogy szak-
mai vonalon továbbfejlessze magát. Ez egyfelől 
a Bajor Állami Kancelláriának és a müncheni 
tudományügyi minisztériumnak, másfelől a 
magyar külügyminisztériumnak, kulturális 
minisztériumnak és miniszterelnökségnek 
köszönhető. Bejártuk a tudásközvetítés útját, 
amelyen minden kisebb vagy nagyobb siker el-
halványult egy bizonyos tanulság mögött: meg-
tanultuk, hogy mekkora eszmei kincs egymás 
megértése. Azt tanultuk meg, hogy a nyílt pár-
beszédnek nincs értelmes alternatívája. Gyak-
ran már a puszta akarat elegendő ahhoz, hogy 
létező hidakat ápoljunk vagy, szükség esetén, 
új hidakat építsünk föl.

Kívánom, hogy ilyen út a közeli és a távolabbi 
jövőben is nyitva álljon a Magyar Intézet előtt. 

K. lengyel Zsolt

A Somogyi Imre által 1942-ben megfogalmazott 
Kertmagyarország gondolat az 1990-es rendszervál-
tozás után új erőre kapott, 1992-ben ismét megje-
lent a Kertmagyarország felé – amelyet 1942 és ’43 
után utoljára 1948-ban adtak ki –, és Somogyi Imre 
alapműve 1997-ben, halála ötvenedik évfordulóján 
– a Hét Krajcár Kiadó és a Püski Kiadó gondozásá-
ban – újra az olvasók elé került. Dr. Gyuró Ferenc, 
a Kertbarátok Országos Szövetségének alapítója, 22 
éven át a Kertészek és Kistermelők Országos Szö-
vetségének elnöke – a Kertészeti és Élelmiszeripari 
Egyetem professzora – a szerzőre emlékezve ezt írja 
a könyv végén: „A magyar gyümölcs és zöldség kü-
lönleges íze, illata, zamata vitathatatlan. Ez az, ami 
– hozzáértő gazdálkodás mellett – utolérhetetlenné 
teheti kertészeti árucikkeinket. Vagy legalábbis 
azok jó részét. ‚Van e földnek áldott Napja, pirosító 
levegője’ – Ady szavai ilyen értelemben is igazak. 
Mert ez az áldott Nap nemcsak bőségesebben ontja 
sugarait, mint tőlünk északra, észak-nyugatra, ha-
nem kíméletesebben, cirógatóbban is, mint a ná-
lunknál délebbre fekvő, mediterrán tájakon. Nem 
illantja úgy el a legfinomabb ízek, illatok, zama-
tok titokzatos összetevőit, a különféle illóolajokat 
és növényi savakat. E tekintetben a földkerekség 
legszerencsésebb országai közé tartozunk. Csak 
tudjunk élni a szerencsénkkel. Csak haladjunk 
valóban, szívósan és kitartóan – ahogy azt Németh 
László elgondolta, Somogyi Imre pedig az életét 
tette rá – KERTMAGYARORSZÁG FELÉ.”

Hogy mit sikerült elérnünk az 1997 óta eltelt 25 
esztendő alatt, az bizony eléggé vegyes képet mutat. 
A klímaváltozás a Kárpát-medencében is egyre ka-
tasztrofálisabb következményekkel jár, az idei nyár 
olyan aszályt hozott, hogy Magyarország többek 
között kukoricából is importra szorul. Az utóbbi 
negyedszázadban a Duna-Tisza közi Homokhátság 
talajvízszintje – ahol a legtöbb kertészeti terméket 
termelik és a legtöbb tanya található – hat méterrel 
csökkent, s főként a térség déli része mindinkább 
elsivatagosodik. Egyre sürgetőbb a vízmegőrzés és 
a vízpótlás megoldása, mert enélkül kisgazdaságok 
tömege megy tönkre. A kertekkel azonban nemcsak 
ez a gond, hanem az is, hogy az ifjabb nemzedé-
kekben – tisztelet a kivételnek – megcsappant az a 
törődés és szeretet, amely az idősebbekben kiala-
kult a kert iránt. Döbbenetes és önmagáért beszélő 
képet mutatott egy kutatótársam nemrég a Lakite-
lek Népfőiskola egyik értékfeltáró kollégiumában: 
három kert látható együtt egy – súlyos gondokkal 

A HoMoK-HAZA KErTÉsZEI
küzdő – kis faluban, s mintha három külön világ 
lenne. Gyönyörűen megművelve az egyik, derékig 
érő gazban a másik, elbozótosodva, a teljes pusz-
tulás határán a harmadik. Miközben vannak, akik 
úgy gondozzák a kertjüket, hogy szinte „szemé-
lyesen” ismerik minden növényüket, szomorúan 
nézem azokat a falusi fiatalokat, akik – mert meg-
tehetik – a kóla és a csipsz mellett a paradicsomot 
és a paprikát is a Tescóban vagy valamelyik másik 
nagyáruházban veszik meg – ahelyett, hogy meg-
termelnék a kertben.

Ott van emögött a hagyományos falusi család-
modell megszűnése, a nemzedékek eltávolodása 
egymástól. És ott rejtőzik az is, hogy a helyi tudás, 
az ősök tapasztalata – és ezáltal a szűkebb szülő-
földhöz kötődés – az oktatásban sincs a helyén: 
erre az általános iskolától az egyetemekig sokkal 
nagyobb gondot kellene fordítani. „Nem kell szé-
gyellni a magyar parasztot” – írta Somogyi Imre 70 
évvel ezelőtt, s hozzátette: „Minden művelt nem-
zet társadalmi berendezésének alapja a néphagyo-
mány, a nép szellemi és tárgyi kincseinek az össze-
gyűjtése, azok megbecsülése és továbbépítése az 
európai közösségi kultúra hozzáadásával.” A nem-
zetek és a kultúrák egymást erősítő Európájában 
ez ma is nagyon aktuális mondanivaló, s érdemes 
eltöprengeni azon, milyen közel is van egymáshoz 
a magyar paraszti hagyomány, a Kertmagyarország 
eszméje – amelynek alapja az életet adó föld – és 
az ökoszociális piacgazdaság európai gondolata, 
amely a környezeti felelősséget ötvözi a társadalmi 
tisztességgel. „Pénzt vagy életet teremjen a föld?” 
– teszi fel a kérdést 2001-ben, a Heti Válaszban 
megjelent vitaindító írása címében Győri-Nagy 
Sándor, a Szent István Egyetem Kultúrökológiai és 
Környezeti Kommunikációs Tanszékének vezetője, 
az Európai Ökoszociális Fórum alelnöke, a Magyar 
Ökoszociális Fórum elnöke. A válasz: életet – s a 
pénz is csak ennek eszköze lehet. 

A sors fintora, hogy rég megszűnt a gödöllői tan-
szék, melynek alapelve az volt, hogy a tudomány-
nak életté kell válnia. Nincsen ma már Szent István 
Egyetem se, számos agrár-felsőoktatási intézmény 
összevonásával 2021. február 1-jei dátummal lét-
rejött viszont a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem, amelynek a Szent István Campus is ré-
sze. Győri-Nagy Sándor – 11 gyermekes zsombói 
tanyai földművelő család sarja – ma nyugdíjasként 
szülőhelyéhez nem messze, Kiskunmajsán él, s a 
közeli Csólyospálos határában tájbirtokán minta-

gazdaságot alakított ki. Tanszékének keretében in-
dult el csaknem húsz éve a Lakitelek Népfőiskola 
által szervezett első – 2002–2003-as – Kiskunsági 
Tanyakollégium nyomán A tanya című választha-
tó tantárgy – melynek tanára a mai napig e sorok 
írója –, a hallgatókkal rendszeresen meglátogatjuk 
őt, sokat tanulunk tőle.

S folytatódik a Tanyakollégium munkája is, 
rövidesen zárul Lakiteleken a harmadik. Alapul 
az 1930-as évtized falukutató mozgalma szolgál, 
a résztvevők – köztük A tanya tárgy hallgatói, s 
mellettük különböző felsőoktatási intézmények 
diákjai – az első kollégium idején zömmel még óvo-
dások voltak, vagy meg sem születtek, különösen 
izgalmas hát velük dolgozni. Csoportommal jár-
tunk olyan fiataloknál, akik a tanyát választották, 
vannak köztük, akik már családot is alapítottak. S 
bizakodhatunk, hogy lesz folytatás, mert például 
a Jakabszálláson élő Lesták Gyula és Oláh Szilvia 
tízéves kislánya – akinek a kicsi aranyhörcsögtől 
Jocóig, a hatalmas bikáig a tanya minden jószága 
a barátja – így búcsúzott tőlünk: „Az tuti biztos, 
hogy ha felnőtt leszek, én is itt akarok lakni.” Tőlük 
nem messze Dobos Brigitta és Perjési Bence még 
egyetemre jár, de már ők is tanyán gazdálkodnak, 
mégpedig úgy, hogy vegyszert nem használnak. 
Csak az a baj – mint elmondták –, hogy a kecske-
méti egyetemi órákon – Brigi vidékfejlesztő mér-
nökként, Bence pedig mezőgazdasági mérnökként 
végez – a biogazdálkodásról nem sokat tanulnak. 
Ezért is volt számukra nagy élmény, amikor Nemes 
Mátyásnál, a 2015-ös év és Gyöngyösi Sándornál, 
a 2019-es esztendő biogazdájánál töltöttek egy na-
pot, a szomszédos Fülöpjakabon.

Mindkettőjüket jól ismerem magam is. Nemes 
Mátyás híradós tisztként szolgált Kiskunfélegyhá-
zán, amikor a feleségével már volt egy hobbikert-
jük. A tanyájukat 1991-ben vásárolták, Gyöngyösi 
Sándor javaslatára, aki a katonája volt. Amikor 
1995-ben századosként nyugdíjba ment a honvéd-
ségtől, letelepedtek Gyöngyösiék szomszédságá-
ban. Egy hektár föld veszi körül a tanyát, ennek 
negyedrészén fólia alatt termelnek. Van földjük 
még ezenkívül is a fülöpjakabi határban – a tele-
pülés 1150 lakójának kétharmada egyébként ma is 
tanyán él –, és legalább 40 féle zöldséget szállítanak 
a budai ökopiacra, Közép-Európa legnagyobb ilyen 
piacára. A közelben gazdálkodik a két fiuk, Tibor 
és Gábor is élete párjával – ők szintén biotermelők, 
és mindkét családban három-három unoka van –, 

s amiben csak lehet, segítik egymást. Nemes Má-
tyás szerint a homokon a legfontosabb a víz meg 
a trágya – ezért nagyon aggasztó a vízhiány –, és 
persze az odafigyelés, a józan paraszti ész. Sokat 
lehet könyvből tanulni, de semmi nem pótolja a 
tapasztalatot és a természet egészében gondolko-
dást. Számára nagyon sokat jelent – teszi hozzá –, 
hogy 1998–99 telén elvégezte a faluban a Szécsényi 
Sándorné által szervezett biotanfolyamot. Ő már 
sajnos nem él, de Mátyás fontos feladatának tartja, 
hogy továbbadja ezt a tudást.

Tanyaszomszédja, a gyógyító gombáiról ismert 
Gyöngyösi Sándor a gombáknak meg a szüleinek 
– és persze a saját vállalkozókészségének – köszön-
heti, hogy amikor távközlési technikusként 2008-
ban, az akkori gazdasági válság idején elveszítette a 
munkahelyét, talpra tudott állni, s ma talán az or-
szág leghíresebb biogomba-termelője. Szülei, akik 
korábban zöldséget termeltek fólia alatt, a 90-es 
évek elején kezdtek „gombázni”. Fiuk a laskagom-
ba-termesztést „biosította”, majd amikor a budai 
ökopiacon – ahová egykori parancsnoka, Nemes 
Mátyás vitte el – találkozott egy súlyos betegség-
gel küzdő grafikusművésszel, akinek a tanácsára 
megismerte a gyógygombák királynőjének nevezett 
ganodermagombát – a pecsétviaszgombát –, hosz-
szas kísérletezés után hozzáfogott a termeléséhez, 
kutatóorvosokkal együttműködve, megfelelő tudo-
mányos háttérrel. Őrleményeit – ma már többféle 
gyógyító gombából – a Biokontroll Hungária által 
ellenőrzött módon állítja elő, s a biotermesztés fel-
tételei Magyarországon köztudottan szigorúak.

A Homokhátság – Buda Ferenc, a táj költőjének 
szívet melengető, szép szavával: a Homok-haza 
– falvait és tanyáit járva még számos olyan pél-
dával találkozhatunk, amely követésre érdemes. 
Agrármérnökként, egyetemi oktatóként és lassan 
fél évszázada a pályán levő újságíróként egyaránt 
nagyon fontosnak tartom, hogy ezek a példák köz-
ismertté váljanak. S persze az emberek, a gazdák, 
akik ott vannak mögöttük: akik nem érik be a pa-
naszkodással, hanem – élve egy vidékben gondol-
kodó, családközpontú kormányzat támogatásával 
– társakat keresnek, közösséget teremtenek. Bízom 
benne, hogy a jövő őket igazolja, s Kertmagyaror-
szág egyre inkább életadó valósággá válik szerte 
a hazában – mindannyiunkért.

dulai sándor

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem nyugalmazott 
tanára, a Szabad Föld (a magyar vidék lapja) szerkesztője   

Új életet kap egy régi dízel tehervonat 
A hidrogént gyakran a jövő üzemanya-

gaként emlegetik, mert égéskor vizet bocsát 
ki, de szén-dioxidot nem. A hidrogén tartá-
lyokban való tárolásának jelenlegi módszerei 
azonban nagy nyomású gázként, vagy rend-
kívül hideg (kriogén) folyadékként drágák és 
potenciálisan nem biztonságosak. A tudósok 
régóta törekedtek arra, hogy megtalálják a hid-
rogén inertebb szilárd formában való tárolá-
sának módját.

A kanadai British Columbiában a helyi 
Hydrogen to Motion (H2M) cég jelenleg a Gre-
en Goat mozdonyt úgy alakítja át, hogy hidro-
génnel és akkumulátorral vegyesen működjön. 
Az úgynevezett váltómozdony olyan felada-
tokat lát el, mint kis rakomány fűrészáru 
vagy állati takarmány szállítása a vasútál-
lomásokon.

Ha minden a tervek szerint halad, a H2M 
motorja az idei év végére beindul. „Ha si-
keres lesz a fogadtatás, sokkal nagyobb 
mozdonyok átalakíthatóságát is megvizs-
gálnánk” – mondja Grace Quan, a H2M el-
nöke és vezérigazgatója. – A kanadai mér-
nökök egész flották átalakítását fontolgatják. 
Működik már néhány hidrogénüzemű vonat.

Alsó-Szászországban a technológia 2018-
ban debütált és jelenleg is fut hidrogént égető 
vonat. Az Egyesült Királyságban a Warwick-
shire-beli Long Marstonban tesztelnek egy 
HydroFlex2 nevű hidrogénmozdonyt.

A H2M esetében a cég olyan nanoanyagot 
fejlesztett ki, amelyben a hidrogént más tech-
nikákhoz képest viszonylag alacsony nyomá-
son tárolják. Egyszerűen kinyitva egy szelepet, 
és csökkentve a nyomást, a hidrogén távozik, 
akárcsak akkor, amikor a szénsavas italban 
lévő CO2 felszabadul az üveg kinyitásakor. A 
hidrogén különösen hasznos lehet a hosszú 
utakon közlekedő nehézgépjárművek, példá-
ul vonatok és teherautók meghajtásában, bár 
a cég bemutatóként kifejlesztett egy hidrogé-
nüzemű kisméretű háromkerekű tuk-tukot is.

Hatalmas viking ezüstkincsre  
bukkantak svédországban

1000 éves ezüstkincset fedeztek fel régészek 
egy Stockholm melletti egykori viking telepü-
lésen. Az érmék a vikingek nagy horderejű 
kereskedelmi hálózatáról tanúskodnak, amely 
egészen a Közel-Keletig terjedt.

A Svéd Nemzeti Történeti Múzeum Régé-
szeti Múzeumának tudósai most egy külön-
leges ezüstkincsre bukkantak az egykori Trä-
by viking településen végzett ásatások során. 
Ezen a Stockholm melletti településen a régé-
szek korábban több mint 20 ház maradványait 
fedezték fel, amelyek használata a 400-as év-
ben kezdődött, és a viking korszaktól a kora 
középkorig terjedt.

A régészek most az ezüstkincset az egyik 
viking épület fapadlója alatt fedezték fel, amit 
mintegy 1000 évvel ezelőtt rejtettek oda. A ku-
tatók nyolc művészi kidolgozású ezüst nyak-
láncot, ezüst karkötőt, gyűrűt, két gyöngyöt és 
tizenkét ezüstérmét találtak egy cserépedény 
maradványaiban.

Az ezüstérmék alaposabb vizsgálata feltárt 
néhány érdekességet. Több érme Közép-Euró-
pából és Angliából származik, de öt közülük 
a Közel-Keletről. Ezek a régészek beszámolói 
szerint arab dirhamok voltak. Ez ismét meg-
erősíti a viking kori Skandinávia és a Földkö-
zi-tenger térsége közötti messzemenő kereske-
delmi kapcsolatokat.

Egy ezüst érme a Träby-kincsből igazi ritka-
ságnak bizonyult. Körülbelül ezer éve verték 
a normandiai Rouen városában, és rendkívül 
ritka: ez a fajta érme eddig csak egy 18. századi 
rajzról volt ismert. A svéd viking településen 
felfedezett ezüstérme az első ilyen érme lelet.

Miért temették el legértékesebb ékszereiket 
a vikingek házuk padlója alá, ez máig nem vi-
lágos. A régészek azonban gyanítják, hogy ezt 
a lopás elleni védekezés érdekében tették. A 
jelenlegi értelmezések szerint az emberek fő-
leg nehéz és viharos időkben rejtették és ásták 
el kincseiket. Tipikus kiváltó okok a közelgő 
háborúk, belső konfliktusok vagy akár szük-
séghelyzetek lehettek.

Az ókori globalizáció
A görögök már az ókorban is tömegesen 

toboroztak zsoldosokat seregeikhez Európa 
és a Közel-Kelet minden részéről. 

Ezt mutatják a szicíliai Himera, a Kr.e. V. 
században elpusztult görög ókori város sír-
jából kiemelt katonák genetikai elemzései.

A harcosok nagy része messziről érkezett, 
például a Balti-tenger térségéből, a Kaukázus-
ból és a közép-ázsiai sztyeppékről.

A Laurie Reitsema, a Georgiai Egyetem és 
Alissa Mittnik, a Harvard Egyetem munka-
társa által vezetett nemzetközi kutatócsoport 
azt állítja, hogy a zsoldosok szerepét a görög 
hadseregekben gyakran alábecsülték a törté-
nelmi források. 

A kutatások azt mutatják, hogy a klasszi-
kus ókorban a kereskedelem nemcsak távoli 
kultúrák közötti kapcsolatokhoz vezetett, ha-
nem fegyveres konfliktusokhoz is. Abban az 
időben a zsoldosok a görög világ legszélesebb 
körben utazó emberei közé tartoztak.

Himera városát Szicília északi partján Kr.e. 
648 körül görög telepesek alapították. A Kr.e. V. 
században két nagy ütközet zajlott ott Karthágó 
hadseregei ellen. Az első csatában Kr.e. 480-
ban a görögök nyertek, de a második csatában 
Kr.e. 409-ben az ellenség elpusztította a várost.

A kutató csoport most, a Kr.e. VIII. és V. 
század között Himerában eltemetett 54 em-
ber genomját elemezte – köztük a két csata 
21 harcosáét, akiket tömegsírokba temettek. 
Az eltemetett civilekről készült elemzések 
azt mutatják, hogy túlnyomórészt az eredeti 
szicíliai lakosság leszármazottjai voltak az 
Égei-tengerről érkezett migránsokkal. A kuta-
tók genetikai behatásokat is találtak többek kö-
zött a Közel-Keletről és az Ibériai-félszigetről.

A Kr.e. 480-ban elesett 9 vizsgált katona 
genetikája változatos.

Kettőben a genom nyugat- vagy közép-eu-
rópai gyökereket jelez, ők Spanyolországból, 
Franciaországból, Csehországból vagy Ma-
gyarországról származtak. Két másik katona 
északkelet-európai származású volt, való-
színűleg a balti államokból. Egy harcos ősei a 
Kaukázusból, valószínűleg Örményországból 
származtak, másik kettő pedig a középső eu-
rázsiai sztyeppéről származott, valószínűleg 
az íjászairól híres akkori Szkítiából.

A közzétett elemzések azt mutatják, hogy a 
görög származású egyedek szinte mindegyike 
valóban Szicíliában élt, míg a más genetikai 
származású kilenc katona nem.

Hunnia, 2022
Folytatás az 1. oldalról
elmaradottság diadalaként bemutatni, ám 
a harag, a lebecsülés és a bélyegzés ezút-
tal sem tűnik jó tanácsadónak. A háború e 
sorok írója szerint inkább a régóta tartó és 
kiélezett szuverenitásvitát fűzte tovább: ha 
más nem, tudat alatt sokan arra is kereshet-
ték a választ a szavazófülkében, hogy vajon 
van-e egy Magyarország méretű országnak 
lehetősége Európa közepén és az Európai 
Unió tagjaként, nagyhatalmak örök szorí-
tásában legalább megpróbálnia valamiféle 
önálló akaratot kifejeznie és saját érdekeit 
képviselnie. Az erre adott „igen” válasz hatá-
rozott jelzés volt annak a politikának, amely 
az örök mintakövetést tekinti az egyetlen le-
hetőséget céljaink elérésére. Hogy e szuvere-
nitás természetszerűleg mindig korlátok közé 
szorított, annak nyilvánvalóságát a Magyar-
országot ért politikai-gazdasági-geostratégi-
ai hatások mellett az Európai Bizottsággal 
folytatott tárgyalások alakulása is igazolja, 
annak eredményessége vagy eredménytelen-
sége pedig saját szuverenitásunkról alkotott 
további képünket is formálhatja.

A választási eredmények nem a kormányzat 
teljesítménye iránti kritikátlanságot jelzik, és az 
elsöprő felhatalmazásból sem következik, hogy 
a háború hatásai nem érik el Magyarországot. 
Bár szerencsére konkrét katonai cselekmény 
nem veszélyezteti az országot, és Kárpátalját 
sem érte a májusi rakétatámadás óta hasonló 
atrocitás, a Kelet-Lengyelországban becsapódó 
– azóta valószínűsítetten ukrán légvédelmi – 
rakéták néhány órára egy még súlyosabb és 
pusztítóbb háború fenyegető képét rajzolták 
fel a falra. Az infláció, és különösen az élelmi-
szerárak drasztikus növekedését, a gazdaság 
megkezdődő lassulását és az energiaárak sokak 
számára érezhető emelkedését talán érdemes 
ebben, illetve az ukrán energiahálózatot ért 
orosz támadás kontextusában is értelmeznünk.

Amikor idén boldogságot és békességet kívá-
nunk karácsonyra, és „jó kedvet” és „bőséget” 
az újévre szeretteinknek, honfitársainknak – 
éljenek „Hunniában”, „Pannóniában”, határon 
innen és túl bárhol – és az egész világnak, ta-
lán most vágyunk majd a leginkább arra, hogy 
a kimondott szavak valóra váljanak.

 nagyMihály Zoltán

Földi Bence 50 éveBETHLEN GÁBOR DÍJÁTADÓ
2022. november 5-én került sor a Pesti Vár-
megyeház dísztermében az idei kitüntetések 
ünnepélyes átadására.

Bethlen Gábor-díjban részesült sZíJártó ist-
Ván, az irodalomtudományok kandidátusa, a 
Százak Tanácsa elnöke

Márton Áron emlékérmet kapott bárány béla 
zuglói  r. k. plébános

Teleki Pál-érdemérem díjazottjai: gábor csil-
la, Kolozsvár

MuZsnay árPád, Szatmárnémeti, újságíró, mű-
velődésszervező

MessiK MiKlós, Budapest

Székelyföld Jövőjéért ösztöndíj: KoVács Petra

Földi Bence, a Gráci Zeneművészeti Egyetem 
egykori korrepetítora 50 éve él Ausztriában. A ki-
váló zongoraművész és tanár tiszteletére rendezett 
jubileumi zongorahangversenyen mintegy negy-
ven fős közönség gyűlt össze 2022. október 9-e 
délutánján Grácban, a Palais Meran kistermében.

A 84. évében lévő pianista Pasticcio című mű-
sorában maga játszotta Domenico Scarlatti tizen-
két szonátáját, valamint Debussy és Ravel egy-egy 
művét. Majd Muszorgszkij, Satie és Rahmanyinov 
kompozíciója hangzott el két növendéke, az afgán 
Ali-Reza Panahi, valamint az osztrák Christopher 
Gössler előadásában. A kitűnő hangulatú hang-
versenyt Tobias Hochseder zambiai származású 
harmonika-játékos két klasszikus spanyol szám-
mal zárta. R.É.

Abban a légkörben, amikor a kiöregedés ré-
mével küzdenek a nyugati magyar szórványkö-
zösségek, szinte hihetetlennek tűnik az ifjúság 
jelentkezése. Mint már hírt adtunk róla, Bázelben 
2022. május 27-én megalakult az Európai Magyar 
Ifjúsági Tanács (EMIT). Elnöke, Bölcskey-Mol-
nár Dávid időközben életre hívta ennek ausztriai 
szervezetét. Bemutatkozásul október 19-én 1956 
szellemében tartották bemutatkozó megemlékezé-
süket, aminek középpontjában a 2006-ban készült 
Szabadság. Szerelem c. film bemutatása volt. Ezt 
megelőzően az idősebb generáció tagjai számol-
tak be 1956-os élményeikről. Ezáltal mintegy az 
egyes generációkat összekötő kapocsként jelenült 
meg 1956 öröksége. Emellett tettek hitet azok az 

Ausztriában született fiatalok, akik többnyire a 
Bécsi Magyar Iskola tanulóinak soraiból nőttek ki. 

Hogy megmaradtak magyarnak és közösségi-
leg kívánják ápolni magyar örökségüket, főként 
a Lengyel házaspár, Ferenc és Melinda érdeme. 
Türelmes, odaadó munkával plántálták a tanulók-
ba a magyarság szellemét; a lelkes csapatuk fellé-
pésével ismételten ünnepélyesebbé tette nemzeti 
ünnepeink légkörét. 

Küzdelmes keserves a magyarság fenntartásá-
ért kifejtett munka, nem egyszer a csüggedés is 
bénítólag hat, az EMIT októberi megemlékezése 
Bécsben mégis arról győzhetett meg bárkit, hogy 
a fiatalokat is áthatja 1956 éltető szelleme, és ez 
hitet ad a jövőben.

Kikelt a vetés

Nincsen új a nap alatt! Időről időre megje-
lennek emberek – például Savonarola – vagy 
mozgalmak – például a protestantizmus – 
melyek az ikonoklasztázia bűnébe esnek. A 
történelem folyamán nagyszámú műalkotás 
esett az ilyen hitbuzgalmak áldozatul. Mű-
vészetfetisiszta, kultúrpragmatista korunk 
borzongva emlékezik ezekre az elpusztított 
műalkotásokra.

Tévednek. Azt hiszik, a művészet egyetlen 
célja, hogy elgyönyörködtesse az erre fogé-
konyakat, vagy legalábbis megborzongassa 
a híres és százmilliókat érő művek előtt áll-
dogáló „műélvezettől” libabőrös sznobokat. 
Rossz hírem van számukra! Savonarolának 
joga volt kiszórni a szebbnél szebb reneszánsz 
műveket a firenzei dóm ajtaján és az utrechti 
Szent Márton székesegyház kalapácsos em-
bertömegének is meg volt a maga igaza, ami-
kor lecsapta a kőszentek fejét. Indulatuk au-
tentikus volt és a műalkotásokra úgy néztek, 
mint a sötét erők üzenetére, hatásukat eleve-
nen érezték, elutasították, és foggal-körömmel 
– néha kalapáccsal – harcoltak ellene.

De mi történik mostanában a képtárakban? 
Van Gogh Napraforgóját paradicsomlevessel 
öntötték le a Just Stop Oil aktivistái a Natio-
nal Galery-ben, míg Gustav Klimt „Halál és 
Élet” festményének sem kegyelmeztek a bécsi 
Ludwig Múzeumban. Mindig is értek táma-
dások műalkotásokat a történelem folyamán, 

Képrombolók és képmutatók
de talán még soha nem ilyen tudatos értel-
metlenséggel.

Sajnálom ezeket a fiatalokat! Logikátlanok 
és a klímaváltozás elleni harc hevében a nagy 
olajipari cégekre haragudván a nagy művé-
szek alkotásait támadják meg, hogy akciójuk 
minél látványosabb legyen. Tettük csak mo-
doros szalonvandalizmus, hiszen nincs való-
di indulat bennük a műalkotások sem azok al-
kotói ellen. Akik van Gogh művét nyakonön-
tötték, nem azt írták pólóikra, hogy „Just Stop 
van Gogh”, hanem azt, hogy „Just Stop Oil”.

Amit ezek a fiatalok meggyőződéssel csi-
nálnak az pótcselekvés! Végletes csapdahely-
zetbe kerültek: ők a kőolajipari cégekkel ha-
dakoznak, ezért egyetlen hiteles és „logikus” 
cselekvésük a kőolajfinomítók felrobbantása 
lenne. Ezt nem tehetik, hiszen azzal hatalmas 
mennyiségű üvegházhatású gázt szabadíta-
nának fel a légkörbe! Tettükkel pontosan azt 
érnék el, ami ellen annyira vehemensen til-
takoznak. Mivel nem támadhatják meg igazi 
ellenségüket, a „nagy olajat” (big oil), megtá-
madják hát az olajfestményeket.

Sokan, változatos okokból kifolyólag, 
számtalan műalkotást támadtak már meg 
a világtörténelemben. A Letzte Generation 
és hasonszőrű társai álvandál cselekedetei a 
legreménytelenebb vállalkozások. A figyel-
met eredményesen felhívják magukra, de a 
probléma lényegéről nyomban el is terelik! 

Elterelik, mert a klimaaktivisták „ártatlan” 
harca nemhogy a művészettel, de még az ola-
jiparral szemben is félrevezető, mindaddig, 
míg valaki végre ki nem mondja, hogy maga a 
kapitalista rendszer az, mely profitéhségében 
mindazért a rosszért felelős, ami a bolygónkon 
egyre inkább eluralkodik. Nem a festmények-
kel, még csak nem is a kőolajfúrótornyokkal 
szemben kell harcolni, de a kapitalista rend-
szer és vadhajtása, a fogyasztói társadalom 
ellen kell minden erővel fellépni! Ezt pedig 
a klímaaktivisták sem teszik, hiszen maguk 
is a fogyasztói társadalomban szocializáló-
dott emberek. 

A híres festmények bántalmazása miatt 
óriási a felháborodás. Amit én sokkal jobban 
elítélek, az a képmutató moralizálás, amivel a 
legtöbben a klímaaktivisták elleni felháboro-
dásukat kiegészítik! Tény, hogy ezek helyte-
len úton járnak, de az ok, amiért elindultak, 
az nagyon valós: a nagy léptékű környezet-
pusztítással a világ vezetői, de a fogyasztói 
társadalom embertömegei sem hajlandók 
szembenézni. Legékesebb bizonyíték erre, 
hogy a nemrég az egyiptomi Sarm-es-Sejkben 
megrendezett COP27 – az ENSZ Éghajlatvál-
tozási Konferenciája - teljes fiaskóval zárult! 
Ezen világrengető sikertelenség helyrehozá-
sára pedig a világ összes paradicsomlevese 
sem elegendő...

Másréti Kató Zoltán

Megtalálhatók vagyunk:  
www.becsinaplo.eu

facebookon és az instagramon


