
nem csoda. hogy 1989 után etemi erővel tört e|'ő ismét az
em[ékezete,

Az el'őadást követően egy ha|'|.gatói kérdés arra vonatko-
zott, hogy ebben a fotyamatban hol hetyezkednek e[ a ha-
táron tú|'i magyarok sérelmei. Gyáni Úgy válaszott, hogy
ezek a sérelmek valósak és fáióak' de a határon tú|'i magya-
rok is kÜ|'önbözőek, a helyzetre a g|.oba|'izáció és az Európai
Unió rugalmas határai ie[enthetnek va[amiféle megoldást.

A Fazekas Mihá| 'y Gimnázium tanára, Bihari  Péter az első
és a második vi|.ágháború rövid és hosszú távú európai kö-
vetkezményeit vizsgálta, ezért e[[entétpárokat mutatott be
a "harmincéves po|'gárháborÚ'' egyes szakaszaiból.

Míg 1914-ben a társadalmak többsége kitörő örömmet fo-
gadta a hadiá|.|.apot beá|'|'tát' addig 1939-ben ilyen hangokat
már nemigen tehetett hallani. A hátország helyzete is más
vo[t: ugyan ,|91B-ban a lakosság sokfé|'eképpen megsíny-
lette a háborús nél.kü|'özést, olyan károkat nemigen szen-
vedtek e[, mint a második vi|'ágháború bombázásai során.

A konfliktusok lezárása is más vo[t: ugyan a békeszerző-
dések és az álta[uk megá[[apított határok meglepő hason-
|'óságot mutattak, olyan forrada|'mi hut|'ámra nem kerÜlt
sor 1945-ben, mint 1918{9.|9-ben' A faie|.mé|.et és a milita-
rizmus is csak ez utóbbi esetben teriedt et Európában.

Németország esetében is érdekes párhuzamokat és e[-
lentéteket fedezhetÜnk fe[. Az országot mindkét háborÚ
végén megszá|.|'ták' és az inf|'ációt sem tudta elkerül'ni egyik
esetben sem. A telies összeom|.ástót amerikai hitelek men-

Marshall-terv). Azonban, amíg az e|'ső vi|.ágháború után a
németek szélsőséges irányba to|.ódtak e[, ami végÜ|. Hitler
uralmához vezetett,  addig a második vi| 'ágháború utáni
Adenauer-korszak a béke és a gazdasági virágzás időszaka
tett. Tehát, amíg 1918 inkább a radika|'izátódást erósítette,
addig 1945-öt  k övetően a kereszténydemokrata pártok
centrumpolitikáia vált ie|'[emzóvé, ami még az európai in-
tegráció gondolatát is felkarolta. Bihari ebben azt a tanu[sá-
got |"átia' hogy az európai nagyhatalmaknak szükségük vo|.t
két vil'ágháborúra ahhoz, hogy ráiöi ienek: az EU enné|. iobb
mego[dás, Az ember tehát lassan tanu[.

Arra a kérdésre, hogy miért nem vesszük észre a hosszú
távó váttozásokat, Lányi András ökofilozófus az elcsépelt
,,megfőtt béka' pé|'dázata helyett Cook kapitány történeté-
veI vá[aszo[t. Eszerint, amikor a brit felfedező haióia Auszt-
rá|. ia part ia ihoz érkezett, akkór annak nagysága nem
rémítette meg az óslakosokat. Eppen e|.tenkező[eg, kíván-
csian közel is mentek hozzá. Bátorságukat inkább a haióbót
ki|'épó fegyveres katonák vették e|.' akik miatt vissza is me-
nekÜl.tek a vadonba. A válasz tehát röviden az, hogy a válto-
zás tú[ nagy ahhoz, hogy észrevegyÜk.

A ktímaváltozás nem egy olyan történet, amit esemé-
nvekket és dátumokkal e[ tudunk mesélni,  ráadásul a 19.
századi fei|'ődésközpontú e[képzeléseinknek sem fe[eI meg.
Lányi szerint ez a régi fogalmi keret érvényét vesztette.
ezért telies paradigmaváttást sÜrget. Hiába erőltetiük be|'e
a tananyagba Csernobi[ vagy Fukusima esetét, ezzel a teljes
kép nem a[aku|' át. Szerinte az emberiség a tudományos és
technológiai fei|.ódést a termelés szol'gátatába á|.|'ította,.ami
a természeti erőforrások kimerítéséhez és hu|.tadéközön-
höz vezetett. Mindez már szembemegv a szabadság ie[sza.
vával is, hiszen az ember így már a saiát maga á|'ta[ épített
gazdasági rendszer rabia. A szabadpiac és a demokrácia a
g|.obatizáció korában nem fenntartható' etég csak nápjaink
biroda|.omépítési és vagyonkoncentrációs trendjeit nézni. A
,,fenntarthatóság'' Lányi szerint i|.l 'úzió' hiszen mit is akar-
nánk fenntartani ebbó|' a pazar[ó és szennyező attitűdbőt?

A civitizációs vá|.ság kapcsán történelmi párhuzamként a
hanvatló Rómát említette, ahoI az összeom|'ás elótt szintén
iellemző volt a luxus elteriedése, ám ez az embereket ki-
szo[gáltatottá tette a kÜ|'ső veszede[mekkeI szemben.

Lányie|'őadása a tóle már megszokott módon meglehetósen
nyomasztó képet vázol't fel az emberiség iövóiérőt - "unalmas
vi|'ágvégére számíthatnak, kedves kol.|'égák' -, viszont szerinte
van megoldás. Ez pedig a hetyi közösségek újiászervezése
lenne, hiszen minden változás a periférián kezdódik, a remény
tehát ott van. Eá minden tanárnak meg kellene tanÍtani, nem-
csak annak, aki történelmet oktat, ehhez azonban a feitódés-
központú szemlé[etet is et kellene engednÜnk.

tették meg 1918 és 1945 után is (Dawes.terv és
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