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Liebe Leserin, lieber Leser,

schön, dass Sie sich für das „Media-
tandem Ungarn“ interessieren, dessen
Schirmherr ich bin. Als ich von der
Zusammenarbeit der Bálint György
Journalisten Akademie und der Robert
Bosch Stiftung bei diesem Projekt hörte,
habe ich mich sehr darüber gefreut,
dass jungen deutschen Journalisten
ermöglicht wird, Kontakte zu knüpfen
und Ungarn als Land kennen zu ler-
nen. Ich möchte daher die Gelegen-
heit nutzen, zunächst den beiden Ini-
tiatoren des Programms, den Herren
Zsolt Bogár und Sándor Striker, für
ihr Engagement zu danken.

Es versteht sich eigentlich von 
selbst, dass dieses Projekt einen wichti-
gen Beitrag für das deutsch-ungarische
Verständnis darstellt. Die Chance für
die Teilnehmer, nicht nur Budapest,

sondern auch andere Regionen Un-
garns zu bereisen, mit den Menschen
dort zu sprechen und diese Recher-
chen für ihre Arbeit zu nutzen, finde
ich sehr bedeutsam. Alle Teilnehmer
werden zukünftig Mittler zwischen den
Menschen in Ungarn und Deutsch-
land sein. Da ist es nur sinnvoll, wenn
sie mehr von Ungarn kennen als 
dessen Hauptstadt. Nur so können
Journalisten ein Gespür für die Viel-
fältigkeit eines Landes und dessen
Lebensgefühl entwickeln. Und schließ-
lich gehört dies auch zu dem, was sie
mit ihrer Berichterstattung der deut-
schen Leserschaft vermitteln sollen.

Wie fruchtbar die Erfahrungen
gewesen sind, zeigen die Artikel und
Beiträge, welche die Journalisten ver-
öffentlich haben. Hier wird viel Ver-

Vorwort des Schirmherrn
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ständnis für die Probleme des heuti-
gen und des historischen Ungarns
deutlich. Ich bin mir sicher, dass die
Initiatoren und Journalisten mit die-
sem Programm eine weitere Brücke
gebaut haben, die das ohnehin gute
Verhältnis zwischen Ungarn und
Deutschen weiter festigt. Dazu werden
auch die zahlreichen persönlichen
Kontakte beitragen, welche die ange-
henden Redakteure knüpfen konnten. 

Ich danke Ihnen, liebe Leser, für
Ihr Interesse und hoffe, dass Sie das
„Mediatandem Ungarn“ genauso sinn-
voll und unterstützenswert finden,
wie ich dies tue.

Hans Peter Schiff
Botschafter der Bundesrepublik 

Deutschland in Ungarn

Kedves Olvasók!

Ôszinte örömmel tölt el, hogy
érdeklôdnek a Médiatandem
Magyarország iránt, melynek
védnökségét magamra vállal-
tam. Amikor értesültem a Bá-
lint György Újságíró Akadémia
és a Robert Bosch Alapítvány
együttmûködésérôl, nagyon
megörültem, mert ez a projekt
nagyszerû lehetôséget kínál
német újságíróknak a kapcso-
latteremtésre és Magyarország
megismerésére. Ezért szeret-
ném megragadni az alkalmat,
hogy elôször is a kezdemé-
nyezôknek, Bogár Zsoltnak és 
Striker Sándornak mondjak 
köszönetet a munkájukért.

Nem szorul különösebb
magyarázatra, hogy a projekt
nagymértékben segíti a néme-
tek és magyarok közötti megér-
tést. Nagyon fontosnak tartom,

hogy a résztvevôk nemcsak
Budapestet, hanem Magyaror-
szág más régióit is bejárják,
beszélnek ott élô emberekkel,
és a tapasztaltakat munkájuk-
ban is felhasználhatják. A pro-
jekt résztvevôi a német és a
magyar emberek között köz-
vetítenek majd. Ennek igazán
akkor van értelme, ha többet
ismernek Magyarországból a
fôvárosánál. Csak így érezhetik
át, hogy az ország mennyire
sokszínû, és milyen érzés le-
het itt élni. Végsô soron ez is
hozzátartozik ahhoz, amit a
tudósításoknak közvetíteni kell
a német olvasók számára.

Azt, hogy mennyire gyü-
mölcsözôek voltak az itt szer-
zett tapasztalatok, bizonyítják
az azóta publikált cikkek és
beszámolók. Ezekben egyér-
telmûen kirajzolódik a mai és
a történelmi Magyarország

problémái iránti megértés. 
Biztos vagyok benne, hogy a
program kezdeményezôi és 
az újságírók újabb hidat emel-
tek Németország és Magyar-
ország között, amely a meg-
lévô, egyébként felhôtlen vi-
szonyt tovább erôsíti. Ehhez
járulnak hozzá az általuk kiala-
kított személyes kapcsolatok. 

Köszönöm az érdeklôdé-
süket, kedves Olvasók, és re-
mélem, hogy a Médiatandem
Magyarországot hozzám hason-
lóan Önök is fontosnak és tá-
mogatásra méltónak találják.

Hans Peter Schiff
A Németországi Szövetségi 

Köztársaság nagykövete
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Zehn junge Journalisten gingen mit
„Mediatandem Ungarn“ im Oktober
2006 für vier Wochen nach Ungarn.
Sie fanden sich in einem politisch 
tief gespaltenen Land wieder, in dem
sich jeder Einzelne gezwungen fühlte,
einen Standpunkt einzunehmen. Die
Teilnehmer lernen in einem „Crash-
kurs Ungarn“ die historischen und
gesellschaftlichen Ursachen für diese
Polarisierung verstehen und gewan-
nen überraschende Einsichten jenseits
von Paprika, Piroschka und Balaton.
„Mediatandem Ungarn“ hätte zu
keinem besseren Zeitpunkt stattfinden
können: Nachdem der ungarische
Ministerpräsident eine Wahllüge zu-
gegeben hatte, war es kurz zuvor bei
Demonstrationen zu Ausschreitungen
gegen die Regierung gekommen.
Darüber hinaus eskalierte im Oktober
der Streit um den Umgang mit dem
Gedenken an den ungarischen Volks-
aufstand 1956. Die aktuellen politi-
schen Ereignisse spielten „Mediatan-
dem Ungarn“ sozusagen in die Hände:
Das Interesse der deutschsprachigen
Medien für Ungarn hätte nicht größer
sein können. 

„Mediatandem“ führte die Journalis-
ten unter dem Motto „Tradition und
Dynamik“ in klug aufeinander ab-
gestimmten Bausteinen in unterschied-
liche Lebenswelten ein. Eine Studien-
reise vermittelte Einblicke in der Pro-
vinz, in der Hauptstadt standen Politik,
Wirtschaft und Geschichte im Mittel-
punkt. Abschließend begaben sich die
Stipendiaten zusammen mit ungari-
schen Kollegen auf Recherche. Die
Ziele des Projekts – die Berichterstat-
tung und die Kenntnisse über Ungarn
fördern und grenzüberschreitende
Zusammenarbeit unterstützen – wur-
den aufs Beste erreicht, und noch viel
mehr: Freundschaften sind entstan-
den. Mancher Teilnehmer hat Ungarn
inzwischen schon mehrere Besuche
abgestattet und konnte so sein jour-
nalistisches Profil schärfen.

Die Robert Bosch Stiftung hat sich
von Anfang an zum Ziel gesetzt die
Kenntnisse über andere Länder im
Sinne der Völkerverständigung zu
verbessern. Mit dem Stipendienpro-
gramm „Medien – Mittler zwischen
den Völkern“ lädt die Stiftung jährlich 
junge Journalisten aus Mittel- und

„Crashkurs Ungarn“
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Osteuropa nach Berlin ein. „Media-
tandem Ungarn“ ist nach „Medientan-
dem Polen“ die zweite Antwort darauf
und ist eine Gegeneinladung für deut-
sche Journalisten. Ehemalige Stipen-
diaten entwickeln die Idee der Journa-
listenförderung im Sinne der Stiftung
weiter und tragen sie in ihre Länder. 

Unser Dank für die erfolgreiche
Durchführung von „Mediatandem
Ungarn“ gilt zuallererst den beiden
Programmleitern Zsolt Bogar und
Sándor Striker, die ein hervorragen-
des Gespür für journalistisch interes-
sante Themen und Orte besaßen, so-
wie der renommierten Bálint György
Journalisten Akademie in Budapest.

Dr. Maja Pflüger
Projektleiterin in der 

Robert Bosch Stiftung GmbH

„Magyarország szuperintenzív”

2006 októberében a Média-
tandem Magyarország kereté-
ben tíz fiatal újságíró utazott
négy hétre Magyarországra,
egy politikailag mélyen meg-
osztott országba, ahol az em-
berek úgy érzik, mindenképp
dönteniük kell valamelyik tá-
bor mellett. A résztvevôk egy
„szuperintenzív tanfolyamon”
megismerkedhettek a meg-
osztottság történelmi és társa-
dalmi okaival, és meglepô fel-
ismerésekre tettek szert, hogy
mennyi érdekesség, neveze-
tesség van még a paprikán,
Piroskán és a Balatonon kívül.
A Médiatandem Magyarország
számára nem lehetett volna
jobb idôpontot találni: nem
sokkal azután, hogy a magyar
miniszterelnök beismerte, ha-
zudott a választóknak, a kor-
mányellenes tüntetések zavar-
gásokká fajultak. Ezt tetézte
októberben az 1956-os forra-
dalom emlékezete körül kiala-
kult vita. Az aktuálpolitikai
események a Médiatandem
Magyarország „kezére játszot-
tak”: a németnyelvû média ér-
deklôdése Magyarország iránt
nem is lehetett volna nagyobb. 

A Médiatandem a „hagyomány
és dinamika” jegyében, okosan
felépítve ismertette meg az
újságírókat az élet legkülönfé-
lébb területeivel: a tanulmány-
út a vidéki életbe engedett
betekintést, a fôvárosban a po-
litika, a gazdaság és a történe-
lem állt a vizsgálódás közép-
pontjában, befejezésül pedig
az ösztöndíjasok magyar kol-
légákkal közösen végeztek 
újságírói kutatómunkát. A pro-
jekt célkitûzései – Magyaror-
szágról szóló tudósítások szü-
letése, az ország megismeré-
sének ösztönzése, határokon
átívelô együttmûködés támo-
gatása – maradéktalanul meg-
valósultak. És még több is:
barátságok kötôdtek. Néhány
résztvevô azóta már többször
visszatért Magyarországra,
hogy elmélyítse az itt szerzett
tapasztalatokat. 

A Robert Bosch Alapítvány
a kezdetektôl fogva azon dol-
gozott, hogy a népek közötti
párbeszéd jegyében elôsegítse
más országok megismerését.
A „Medien – Mittler zwischen
den Völkern”- („Média – köz-
vetítô a népek között”) ösztön-
díjprogram keretében az Ala-
pítvány minden évben fiatal

közép-kelet-európai újságíró-
kat invitál Berlinbe. 

A Médiatandem Magyaror-
szág a Médiatandem Lengyel-
ország („Medientandem Po-
len”) után a német újságírók
meghívásával a berlini prog-
ramra adott második válasz.
Az egykori résztvevôk az újság-
írói ösztöndíjprogramok gon-
dolatát fejlesztik tovább a Ro-
bert Bosch Alapítvány szellemi-
ségének megfelelôen és hoz-
nak létre hasonlókat hazá-
jukban.

A Médiatandem Magyar-
ország sikeres lebonyolításá-
ért a jónevû budapesti Bálint
György Újságíró Akadémián
kívül elsôsorban a két szer-
vezônek, Bogár Zsoltnak és
Striker Sándornak tartozunk
köszönettel, akik kiváló érzék-
kel válogattak az újságírói
szempontból érdekes témák
és helyszínek között. 

dr. Maja Pflüger
projektvezetô

Robert Bosch Alapítvány
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Gerne stellten wir auf Anfrage der
Organisatoren die Bálint György Jour-
nalisten Akademie im Oktober 2006
als Tagungsort für das Projekt „Media-
tandem Ungarn" zur Verfügung. Damit
ergab sich eine ebenso ungewöhnliche
wie erfreuliche Möglichkeit, an solch
einer journalistisch-fachlichen Zusam-
menarbeit beteiligt zu sein. Ihr Ziel
war die Vertiefung der Kenntnisse
junger Journalisten über Ungarn. 
Die Akademie versteht sich als offene
und gastfreundliche Institution der
Erwachsenenbildung. Daher legt sie
besonderen Wert darauf, dass ihre
Studenten sowohl die gesellschafts-
kritische Sensibilität ihres Namens-
gebers (des herausragenden Journalis-
ten der dreißiger Jahre des vorigen
Jahrhunderts) erkennen als auch in
sich selbst Neugier und Begeisterung
tragen. Und dies alles – kombiniert
mit dem nötigen Engagement – kann
in eine erfolgreiche journalistische
Laufbahn münden.

Ein Journalist ist ständig mit offenen
Augen unterwegs, so dass die Freude
über eine Erkenntnis sich im richtigen
Augenblick in einen „kategorischen
Imperativ“ der Berichterstattung wan-
deln kann. Den deutschen Journalis-
ten, die an dem Programm beteiligt
waren, wünschten wir vor allem viel
Freude an ihrem Ungarn-Aufenthalt.
Mögen sie viel gelernt und viel er-
fahren haben, damit sie uns und der
Welt nun erzählen können, wie sie
uns sahen. Die zahlreichen Zeitungs-
artikel und Hörfunkbeiträge zeigen,
dass sich unsere Erwartungen bestätigt
haben. Wegen der allen bekannten
Ereignisse vom Oktober konnten wir
zwar nur ängstlich in ihren Spiegel
blicken, doch vielleicht hatten unsere
Gäste nicht weniger Schwierigkeiten
als wir selbst.

Wir hoffen, dass unsere journalisti-
schen Gäste erkannten: Unsere Schule
ist nicht allein die renommierteste
Institution der Journalistenbildung,

Ein gelungenes Treffen
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sondern auch ein Ort, an dem die
Beziehung zwischen Studenten und
Professoren äußerst familiär und per-
sönlich ist. Jeder empfindet, wie an-
genehm es ist, für ein Treffen mit 
Bekannten oder in der Hoffnung auf
ein Gespräch zu uns zu kommen. Die
Schule steht den Gast-Journalisten
immer offen, und wir würden uns
freuen, sie alle wiederzusehen.

Als Leiterin der Schule ist es mir
ein Anliegen, dass unsere Studenten
die theoretischen und praktischen
Grundlagen des journalistischen Arbei-
tens kennen lernen und darüber hin-
aus auch eine Art Aha-Erlebnis haben:
Die Erfahrung beispielsweise, dass es
überall auf unserem Planeten Journa-
listen gibt, die alle denselben ethischen
Prinzipen folgen, auch wenn sie an-
dere Sprachen sprechen. 

Márta Sasvári 
Leiterin 

Bálint György 

Journalisten Akademie

Budapest 

Jól sikerült találkozás

Örömmel fogadtuk a felkérést,
hogy 2006 októberében a Bá-
lint György Újságíró Akadémia
adjon otthont a Médiatandem
Magyarország-programnak. Kü-
lönleges és örömteli lehetôség
olyan újságíró-szakmai együtt-
mûködésben részt vállalni,
melynek célja fiatal újságírók
társadalomismereti tudásának
bôvítése. Az önmagát nyitott,
barátságos légkörû felnôttkép-
zési intézményként definiáló
Akadémia számára rendkívül
fontos, hogy hallgatói rátalálja-
nak névadónk, a múlt század
harmincas éveinek egyik ki-
emelkedô újságírójának társa-
dalomkritikai érzékenységére,
és önmagukban felfedezzék
azt a kíváncsiságot és lelkese-
dést, amely kellô alázattal pá-
rosulva sikeres pályafutásban
teljesedhet ki.

Az újságíró folyton megy, 
nézelôdik, figyel, hogy aztán 
a felfedezés öröme egy adott
pillanatban átbillenjen a köz-
vetítés „kategorikus imperati-
vuszává”. Az ideérkezô német
újságíróknak elsôsorban azt 
kívántuk, hogy sok örömük le-
gyen az itt-tartózkodásukban,
sokat tanuljanak-tapasztaljanak,
hogy aztán elmeséljék nekünk
és a világnak, milyennek láttak
minket. A számtalan írás és
rádiós felvétel azt bizonyítja,
hogy a várakozásunk beigazo-
lódott. Az októberi nevezetes
események miatt ugyan aggód-
hattunk a tükrükbe sandítani,
de talán ôk sem voltak kevés-
bé zavarban, mint mi.

Remélem, észrevették, hogy
az iskolánk nemcsak a legpati-
násabb az újságíróképzô mû-
helyek között, hanem itt a leg-
inkább családias, személyes 
a kapcsolat. Azt, hogy ide jó

csak úgy betérni, ismerôssel
találkozni vagy egyet beszélget-
ni. És hogy az iskola nyitott –
valamennyiüket visszavárjuk.

Az iskola igazgatónôjeként
azt szerettem volna elérni,
hogy diákjaink ne csak az 
újságírói szakma elméleti és
gyakorlati alapismereteivel 
ismerkedjenek meg, hanem
legyen valamilyen beavatás-
élményük. Például, hogy meg-
tapasztalják, a bolygót min-
denütt lakják újságírók, akik-
nek egy srófra jár az agyuk,
még ha látszatra más nyelvet
beszélnek is. 

Sasvári Márta
igazgató

Bálint György 

Újságíró Akadémia

Budapest
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Was würden Sie tun, wenn Sie Ihr Land
einem Ausländer vorstellen müssten?
Welche Themen, Plätze und Menschen
würden Sie für wichtig erachten, um
Fremden einen Einblick in eine ande-
re Lebenswirklichkeit zu geben? 

Im Alltag einer Gesellschaft ist die
Vergangenheit ebenso verborgen wie
die Keime künftiger Möglichkeiten.
Dennoch hat jeder von uns die Vergan-
genheit anders erlebt, und natürlich
erleben auch Menschen ihren Alltag
vollkommen unterschiedlich. Wer eine
derartige Komplexität in einem frem-
den Land erkennen will, braucht einen
scharfen Blick und großes Talent. 

Solche talentierten jungen Journa-
listen suchten wir, als wir das Projekt
„Mediatandem Ungarn“ 2006 in der
deutschsprachigen Presse ausschrieben.
Wir wollten Bewerber, die ehrgeizig
und interessiert Geschehnisse und
Fakten hinterfragen.

Ohne Zweifel stellten wir für den 
Zeitraum von Anfang bis Ende Okto-
ber 2006 – wie auch die Teilnehmer
anerkannten – ein sehr intensives

Programm zusammen. Vom giganti-
schen, jedoch heruntergekommenen
sozialistischen Stahlwerk bis zum
Luxuskurhotel, vom Gänsezüchter 
bis zum Regierungspolitiker, von der
Puszta bis zur Nanotechnologie – wir
wollten unseren Gästen Einblick in
eine möglichst breit gefächerte Palette
von Bereichen verschaffen, die – wie
wir hofften – Gesellschaft, Wirtschaft
und Alltagskultur des heutigen Un-
garns gut widerspiegeln. Das Leitmotiv
der fünfzig Begegnungen im Sinne
unseres Mottos „Tradition und Dyna-
mik“ war die Frage nach dem aus der
Vergangenheit entspringenden Zu-
kunftsbild. 

Die Journalisten sollten mit Hilfe
von drei Annäherungen – einer Rund-
reise in der Provinz, einer Reihe von
Begegnungen in Budapest sowie einer
Arbeitswoche mit ungarischen Kolle-
gen – Erfahrungen für ihre zukünf-
tigen Reportagen sammeln. Einen be-
sonderen Höhepunkt des Programms
sollte der 50. Jahrestag der ungarischen
Revolution von 1956 sein. Allerdings

Ein Monat, zweitausend Kilometer, 
fünfzig Termine – zehn neue Freunde
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wurde er aufgrund der Unruhen so-
wie des harten Eingreifens der Polizei
und nicht wegen der Gedenkfeiern
für uns alle unvergesslich. 

Wir hatten nicht damit gerechnet,
dass nicht allein wir unser Land den
zehn Teilnehmern zeigten, sondern
sie uns ihr Bild zurückgaben: mit un-
verstelltem Blick, unerwarteten Fragen
und mit den inzwischen erschiene-
nen Zeitungsartikeln und Fotos sowie
Radioreportagen, von denen wir hier
eine Kostprobe geben möchten. Spu-
ren und Eindrücke von zehn Freun-
den, die möglicherweise auch Ihnen
Neues über Ungarn vermitteln. 

Zsolt Bogár und Dr. Sándor Striker 
Programmorganisatoren

Egy hónap, 
kétezer kilométer, 
ötvenkét találkozó – 
tíz új barát

Mit tenne Ön, ha egy külföldi-
nek kellene bemutatnia az or-
szágát? Milyen témákat, hely-
színeket és embereket tartana
fontosnak egy másfajta való-
ság megismertetéséhez?

Egy társadalom mindennap-
jaiban ott rejtôzik a múlt, de
ott csíráznak a jövô alternatívái
is. Mégis, a múlt mindannyi-
unk számára más és más volt,
s közismert, hogy az emberek 
a mindennapokat is teljesen
másként élik meg. Éles szem
és tehetség kell ahhoz, hogy
egy idegen országban e komp-
lexitást valaki fel tudja ismerni.

Ilyen tehetséges fiatal új-
ságírókat kerestünk, amikor
meghirdettük a Mediatandem
Ungarn 2006 pályázatát a né-
met nyelvû sajtó világában. 
S a jelentkezôkbôl a legambí-
ciózusabb, legérdeklôdôbb és
legkritikusabb jelölteket töre-
kedtünk kiválasztani.

Kétségtelenül – ezt az értéke-
lés során maguk is elismerték
– fárasztó programot zúdítot-
tunk rájuk 2006 októberének
elsô és utolsó napja között. Le-
pusztult óriási szocialista acél-
mûtôl a luxus fürdôszállóig, 
libatenyésztôtôl a kormánypo-
litikusig, pusztától a nanotech-
nológiáig olyan palettát kíván-
tunk eléjük tárni, ami reménye-
ink szerint szélesen leképezte
Magyarország mai társadalmát,
gazdaságát és mindennapi kul-
túráját. Mottónk – a „hagyo-
mány és dinamika” – szerint 
a múltból kisarjadó jövôkép
kérdései adták a vezérfonalat
az ötvenkét találkozóhoz. 

Terveink szerint három
módszer – egy országos körút,
egy budapesti találkozó-soro-
zat és egy magyar kollégával
közös szerkesztôségi munka-
hét – segítségével gyûjtötték
tapasztalataikat jövendô ri-
portjaikhoz. A program egyik 
különleges fókuszpontja az
1956-os magyar forradalom
50. évfordulója lett volna,
amely a tüntetéseknek és 

a rendôrség beavatkozásának
köszönhetôen nem a meg-
emlékezés miatt maradt vala-
mennyiünk számára emléke-
zetes.

Arra magunk sem számítot-
tunk, hogy végül is nem mi
mutatjuk meg az országunkat
a tíz résztvevônek, hanem ôk
nekünk. Friss szemmel, várat-
lan kérdésekkel – s az azóta 
is folyamatosan érkezô cikkek-
kel, képekkel és rádiós ripor-
tokkal, melyekbôl e kötetben
ízelítôt kívánunk nyújtani. 
Nyomok és lenyomatok tíz új
baráttól, akik talán Önöknek 
is újat mondanak Magyaror-
szágról.

Bogár Zsolt 
és dr. Striker Sándor
programszervezôk
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Karin Billanitsch
40 Jahre Kölner Stadt-Anzeiger / Magyar Hírlap 

Der Aufenthalt in Ungarn war un-
glaublich dicht und spannend. In der
kurzen Zeit gelang es den Organi-
satoren, einen Einblick in den Quer-
schnitt der magyarischen Gesellschaft
zu vermitteln, etwa im Hinblick auf
Bewohner, politische Akteure, Min-
derheiten, kulturelles Leben und
wirtschaftliche Entwicklung. Ungarn
ist ein Land, das ich – als Tochter
einer Ungarin, die 1965 ihre Heimat
verließ und nach Deutschland kam –
gut zu kennen glaubte. Doch die Reise
hat mir viele neue Erkenntnisse und
Erfahrungen beschert, Dinge die
man nur erlebt, wenn man selbst vor
Ort ist und mit den Menschen redet.
Der ehemalige Direktor eines Stahl-
kombinats, der heute in den Trüm-
mern seiner früheren Existenz steht 
und hofft, mit Geldern der EU dem 

tristen Gelände wieder Leben einzu-
hauchen, der Besuch einer einstmals
weltberühmten Porzellanmanufaktur,
die wirtschaftlich nicht mehr über-
lebensfähig ist und nun als Industrie-
denkmal weiter existieren soll, das
sind Erlebnisse, die einen nachhalti-
gen Eindruck hinterlassen haben. 

Natürlich war es sowohl aus jour-
nalistischer, als auch persönlicher
Sicht eine einmalige Chance, den 
50. Jahrestag des „Ungarnaufstandes“
mitzuerleben. Es bot sich die Gele-
genheit, sich intensiv mit den histori-
schen Aspekten auseinander zu setzen,
die Schauplätze der Revolution aufzu-
suchen, Filme zu sehen, Ausstellun-
gen und andere Veranstaltungen zum
Thema zu besuchen. Budapest befand
sich im Oktober 2006 in einer Art Aus-
nahmezustand. Natürlich spielten

„Budapest befand sich im Oktober 2006 
in einer Ar t Ausnahmezustand.“ „2006 októberében Budapesten 

bizonyos értelemben rendkívüli állapot 

uralkodott.”
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dabei auch die Unruhen und Krawalle
ihre traurige Rolle. Sie sind ein Spie-
gel der Zerrissenheit der ungarischen
Gesellschaft. Die Spaltung des Landes,
die sich durch alle Bereiche zieht, war
eines der beherrschendsten Themen
der Reise, auch als wir Budapest ver-
ließen und die Provinz besuchten. 

Neben diesen Ereignissen drohten
fast die schönen, leichteren Seiten des
Lebens zu verblassen. Doch es waren
gerade die Augenblicke wie eine Wein-
probe im Weinkeller Csányi in Villány,
ein Konzertbesuch, gut essen und
trinken, ein Thermalbad besuchen,
die uns den nötigen Abstand von den
aktuellen Geschehnissen brachten
und Zeit, die Fülle der Eindrücke zu
reflektieren. Zusätzlich zu dem breiten
Angebot an Informationen von den
unterschedlichsten Gesprächspartnern
im Programm hat mir meine Tandem-
partnerin Melinda Tünde Dóra von
Magyar Hírlap wertvolle Hinweise für
meine Recherchen gegeben. 

Karin Billanitsch
40 éves I Kölner Stadt-Anzei-
ger / Magyar Hírlap

A magyarországi utam hihetet-
lenül sûrû és izgalmas volt. Ez
alatt a rövid idô alatt a szerve-
zôknek sikerült átfogó kereszt-
metszetet adniuk a magyar tár-
sadalomról: lakóiról, politikai
szereplôirôl, kisebbségeirôl,
kulturális életérôl és gazdasági
fejlôdésérôl. Magyarországot
édesanyám révén – aki 1965-
ben települt át Németországba
– ismerni véltem. Ám az út
során számos új ismerettel és
tapasztalattal gazdagodtam,
olyanokkal, amilyeneket csak
akkor szerezhet az ember, ha
ideutazik és beszél az itt élôk-
kel. A találkozás a Vasgyár egy-
kori igazgatójával, aki ma ko-
rábbi egzisztenciájának romjai
között abban reménykedik,
hogy EU-pénzek segítségével
újra életet lehelhet a lehango-
ló képet nyújtó telepbe, illetve

a látogatás az egykor világhírû,
ma gazdaságilag életképtelen,
ipari mûemlékként továbbélô
porcelánmanufaktúrában olyan
élményt jelentettek, melyek
örökre nyomot hagynak az
emlékezetben. 

Természetesen újságíróként
és magánemberként is egye-
dülálló lehetôség volt, hogy
átélhettem a „magyar forrada-
lom” 50. évfordulóját. Kiváló
alkalom volt arra, hogy intenzí-
ven foglalkozzam a történelmi
eseményekkel, meglátogas-
sam a forradalmi események
helyszíneit, filmeket nézzek,
kiállításokon és más, a témá-
hoz kapcsolódó rendezvénye-
ken vegyek részt. 2006 októ-
berében Budapesten bizonyos
értelemben rendkívüli állapot
uralkodott. Ehhez természete-
sen a zavargások is hozzájárul-
tak, melyek jól tükrözték az
ország megosztottságát. A tár-
sadalom polarizálódása, amely
az élet szinte minden területén

érezhetô, utunk egyik megha-
tározó témája volt, még akkor
is, amikor elhagytuk Budapes-
tet és vidékre mentünk. 

Félô volt, hogy a történé-
sek annyira magával ragadnak
minket, hogy nem vesszük ész-
re az élet szebb, könnyedebb
oldalát. De néha épp azok a
pillanatok segítettek, hogy el-
távolodjunk az aktuális esemé-
nyektôl és feldolgozzuk a ren-
geteg benyomást, amikor bort
kóstoltunk a villányi Csányi
Pincészetben, koncertre men-
tünk, jókat ettünk-ittunk vagy
gyógyfürdôztünk. A program
kínálta beszélgetôpartnerek
mellett tandempartnerem,
Dóra Melinda Tünde (Magyar
Hírlap) is számos értékes ta-
náccsal segítette újságírói ku-
tatómunkámat. 
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Jan Dube
33 Jahre dpa-infocom / Index

Vor zehn Jahren war ich das erste Mal
in Ungarn. Damals hat mir in Buda-
pest gleich nach meiner Ankunft 
eine Gulaschsuppe so sehr den Magen
verdorben, dass ich fast an den Infu-
sionstropf gemusst hätte. Das hat mich
aber nicht davon abgehalten, das
Land besser kennen und sogar seine
Sprache halbwegs zu lernen. In der
Zwischenzeit bin ich immer wieder 
in Ungarn gewesen, habe dort viele
Leute getroffen, schöne wie ärgerliche
Dinge erlebt. Kurzum: Ich dachte, das
Land einigermaßen zu kennen. Aber
der Mediatandem-Monat hat mir ge-
zeigt, dass ich mich geirrt hatte.

Fast auf den Tag genau eine Deka-
de nach meinem ersten unschönen
Erlebnis haben die Organisatoren
Zsolt Bogár und Sándor Striker mir
und den anderen Teilnehmern des

Programms einen einzigartigen In-
tensivkurs in Ungarnkunde beschert.
Sie haben es durch die Exkursionen
und die Auswahl der Gesprächspart-
ner geschafft, mir in der kurzen Zeit
eine Menge Neues über das Land, 
seine komplizierte Geschichte, seine
Wirtschaft und seine Kultur zu ver-
mitteln. Ich verstehe jetzt viel besser,
wie Ungarn tickt – auch wenn ein
Ausländer das vermutlich nie komp-
lett wird verstehen können. 

Die gewonnenen Eindrücke und
Einsichten habe ich gut in Korrespon-
dentenberichte für die dpa umsetzen
können. So habe ich beispielsweise
über die tägliche Tagelöhner-Börse,
den „Sklavenmarkt“ auf dem Moskau
Platz (Moszkva tér) eine Reportage
geschrieben, ebenso über den Chine-
senmarkt in Budapest. Sehr spannend

„ Ich verstehe jetzt v iel besser, wie Ungarn t ickt – 
auch wenn ein Ausländer das vermutl ich nie komplett 
wird verstehen können.“ „Most már sokkal jobban értem, hogyan mûködik 

Magyarország – még ha egy külföldi feltehetôen soha 

nem is fogja teljesen megérteni.”
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fanden die Redaktionen deutscher
Medien offenbar, dass beim Kochsen-
der „TV Paprika“ Gulasch mit Hoden
vom Hahn serviert wird, denn die
Geschichte ist recht häufig publiziert
worden. Spannend und am Ende trä-
nenreich waren auch die Recherchen
zu den Gedenkfeiern an den Volks-
aufstand von 1956, die am Jahrestag, 
dem 23. Oktober, in Straßenschlachten
und Wolken von Pfefferspray endeten.
Aus dem Besuch auf einer Gänsefarm
konnte ich eine Story über importier-
ten Gänsebraten auf deutschen Weih-
nachtstafeln machen. Im Laufe des
Jahres 2007 werden voraussichtlich 
vier Reisereportagen erscheinen. Und
durch die entstandenen Kontakte wer-
den sicher Ideen für neue Artikel ent-
stehen. 

Fazit: Der Oktober 2006 war ein
sehr intensiver Monat: Viel Arbeit, 
viele Termine, viele nette Leute, viele
Gesprächspartner, viele Eindrücke, 
viel Essen. Aber Gulaschsuppe habe
ich trotzdem nicht wieder probiert.

Jan Dube
33 éves I dpa-infocom / Index 

Tíz évvel ezelôtt jártam elô-
ször Magyarországon. Akkor
úgy elrontottam gulyáslevessel
a gyomromat, hogy majdnem
infúzióra volt szükség. Ez azon-
ban nem tartott vissza attól,
hogy jobban megismerjem az
országot és félig-meddig a nyel-
vét. Azóta többször utaztam
Magyarországra, sok emberrel
találkoztam, sok szép és dühítô
élményben volt részem. Rövi-
den: úgy gondoltam, hogy va-
lamennyire ismerem az orszá-
got. Ám a Médiatandem egy
hónapja alatt bebizonyosodott,
hogy tévedtem. 

Szinte napra pontosan tíz
évvel az elsô, nem túl kellemes
élményem után a szervezôk,
Bogár Zsolt és Striker Sándor
egy különleges, intenzív or-
szágismereti kurzussal ajándé-
kozták meg a program résztve-
vôit. A helyszínek és a beszél-
getôpartnerek kiválasztásával

elérték, hogy ez alatt a rövid
idô alatt rengeteg új ismeretet
szerezzünk az országról, bo-
nyolult történelmérôl, gazdasá-
gáról és kultúrájáról. Most már
sokkal jobban értem, hogyan
mûködik ez az ország – még
ha egy külföldi feltehetôen
soha nem is fogja teljesen
megérteni. 

A benyomásokat és tapasz-
talatokat jól tudtam hasznosí-
tani a dpa számára írott tudó-
sításaimban. Így születtek pél-
dául riportjaim a Moszkva téri
napszámos-piacról, a „rabszol-
gavásárról”, vagy a budapesti
kínai piacról. Igen érdekesnek
találhatták Németországban,
hogy a TV Paprika nevû fôzô-
csatornán kakasherébôl készí-
tettek pörköltet, mivel az errôl
szóló történetet számos sajtó-
orgánum közölte. Izgalmas és
a végén könnyfakasztó volt az
anyaggyûjtés az 1956-os for-
radalom október 23-i évfordu-
lóján, miután az ünnepségek
utcai zavargásokkal és könny-

gázfelhôvel fejezôdtek be. Cikk
született egy libatelepen tett
látogatást követôen a néme-
tek karácsonyi asztalára kerülô
import libasültrôl is. 2007-ben
várhatóan még négy úti be-
számolóm jelenik majd meg.
A létrejött kapcsolatoknak kö-
szönhetôen pedig biztosan
kapok még ötleteket újabb
cikkek megírásához. 

Összegezve: 2006 októ-
bere nagyon intenzív hónap
volt: sok munka, sok találkozó,
sok kedves ember, rengeteg
beszélgetôpartner, sok élmény
és nagy evések. Gulyáslevest
azonban ezúttal nem kóstol-
tam.
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Der Monat war spannend! Aber 
neben den Vermummten und Steine-
werfern, die es sogar bis ins deutsche
Fernsehen geschafft haben, gab es
noch weitaus mehr zu entdecken. Die
Stadt wirkte auf mich viel weltoffener
als die meisten Städte Osteuropas.
Vermutlich weil man in Budapest auf
viele lebhafte Minderheiten trifft. Ein
Beispiel ist die chinesische Gemeinde,
mit etwa 40 000 Mitgliedern. Sie ha-
ben ihre eigene ungarisch-chinesische
Grundschule, eigene Tempel und
einen eigenen Markt im 10. Bezirk.
Auf diesem so genannten Four Tigers
Market blüht der Handel mit Textilien,
Spielzeug und vielen bunten Plagia-
ten. Warum gerade Budapest?, war

meine erste Frage an Yu Zemin, den
Übersetzer von Imre Kertesz’ Erzäh-
lungen ins Chinesische. Die Antwort
war so simpel wie unglaublich: Ungarn
hatte für ein paar Jahre die Visums-
pflicht ausgesetzt, ein zufälliges Bei-
produkt chinesisch-ungarischer Han-
delsbestimmungen. 

Der Treffpunkt einer anderen
Minderheit ist der emberpiac, über-
setzt Menschenmarkt, auf dem Moskau
Platz, wo jeden Morgen, bevor die
Sonne aufgeht, rumänische Gastarbei-
ter ihre Arbeitskraft anbieten. Sie
schuften auf den Baustellen der Stadt
und verdienen 5000 Forint pro Tag,
etwa 18 Euro – wenn’s gut läuft. Frei-
lich ohne Versicherung oder Vertrag. 

Hindeja Farah
30 Jahre   NEON, BRIGITTE, Financial Times Deutschland, Berliner Zeitung / Magyar Narancs 

„Budapest wirkt weltoffener 
als die meisten Städte Osteuropas.“

„Nekem úgy tûnt, Budapest nyitottabb a világra, 

mint a legtöbb kelet-európai város.”
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Die meisten stammen aus Siebenbür-
gen, einem Teil Rumäniens, der einst
zu Ungarn zählte. 

Und natürlich tummeln sich auch
viele Deutsche in Budapest. Sie kamen
zum Studieren oder für einen befris-
teten Job und blieben einfach. Zwei
deutsche Wochenzeitungen, ein deut-
sches Filmfestival und eine deutsche
Uni hat Budapest derzeit. Hans Peter
Schiff, unser Botschafter in Ungarn,
verriet uns bei einem Abendessen:
„Der Posten in Budapest ist bei deut-
schen Diplomaten sehr begehrt.“ Schiff
hatte gerade sein Amt angetreten und
sagte nach einem Blick auf unser Pro-
gramm, dass er an einer so vielseitigen
und kompakten Journalistenreise
auch gerne teilgenommen hätte.

Mein Tandempartner Zsolt Bogár
von dem Magazin Magyar Narancs
war einer der beiden Organisatoren.
Trotzdem fand er immer genug Zeit,
mir mit Rat und Tat und tausend Tele-
fonnummern weiterzuhelfen. 

Hindeja Farah
30 éves I NEON, BRIGITTE,
Financial Times Deutschland,
Berliner Zeitung / Magyar
Narancs

Izgalmas egy hónap volt! Ám
az arcukat eltakaró kôdobálók
mellett – akiknek a német tele-
vízióba is sikerült bekerülniük
– még rengeteg felfedezni va-
lónk volt. Nekem úgy tûnt, a
város nyitottabb a világra, mint
a legtöbb kelet-európai város.
Feltehetôen a Budapesten fel-
lelhetô kisebbségektôl, akik
igencsak pezsgô életet folytat-
nak. Ilyen például a kínai kö-
zösség, amely megközelítôleg
40 000 tagot számlál. A közös-
ségnek van saját magyar–kínai
általános iskolája, temploma 
és egy piaca a X. kerületben.
Az ún. Négy Tigris Piacon virág-
zik a textil-, a játék-, és a tar-
kábbnál tarkább hamisítványok
kereskedelme. Miért éppen
Budapest? – tettem fel a kér-

dést Yu Zemin-nek, aki Kertész
Imre elbeszéléseit fordítja kí-
naira. A válasz épp oly egysze-
rû volt, mint amilyen hihetet-
len. Csupán azért, mert Ma-
gyarország a kínai–magyar ke-
reskedelem szabályozásának
véletlenszerû velejárójaként
néhány évre feloldotta a ví-
zumkényszert. 

Egy másik kisebbség gyûj-
tôhelye a Moszkva téri ember-
piac, ahol minden reggel nap-
kelte elôtt román vendégmun-
kások bocsátják áruba munka-
erejüket. Ôk azok, akik a város
építkezésein gürcölnek és napi
5000 forintot (kb. 18 eurót)
keresnek – ha minden jól
megy. Természetesen biztosí-
tás és munkaszerzôdés nélkül.
A legtöbben Erdélybôl, Romá-
nia egy olyan részérôl szár-
maznak, amely korábban Ma-
gyarországhoz tartozott. 

Természetesen sok német
is él Budapesten. Ôk tanulni
jöttek ide vagy határozott idejû

munkaszerzôdéssel, azután
egyszerûen itt ragadtak. Két
német hetilap, egy német film-
fesztivál és egy német egye-
tem mûködik jelenleg Buda-
pesten. Magyarországi nagy-
követünk, Hans Peter Schiff
egy közös vacsora során elárul-
ta: „Budapest a német diplo-
maták körében igen népszerû
célállomás“. Schiff éppen ak-
kor kezdte meg munkáját Bu-
dapesten, és a programunkra
pillantva azt mondta: ilyen sok-
oldalú és sûrû újságírói úton 
ô is szívesen részt vett volna. 

Tandempartnerem, Bogár
Zsolt, a Magyar Narancs címû
hetilap munkatársa egyike volt
a két szervezônek. Ennek elle-
nére mindig szakított rá idôt,
hogy szóval és tettel és renge-
teg telefonszámmal a segít-
ségemre legyen. 
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Halló Magyarország! Du bist ein 
Land der Gegensätze. Auf der Land-
karte nimmst du dich klein aus, im
Gespräch mit deinen Bewohnern bist
du riesengroß. Von den berühmten
Landeskindern kennt man wenige,
doch sie waren offenbar an allen be-
deutenden Ereignissen und Erfindun-
gen beteiligt. Deine Sprache gilt als
äußerst schwierig, aber die ganze Welt
spricht sie, vor allem am Telefon
(„Halló!“). 

Und die Gegensätze gehen noch
weiter! Du bist tief gespalten. Der Riss
geht durch die ganze Gesellschaft bis
hinein ins demokratische Herz. Im
Parlament spricht deine Rechte nicht
mit deiner Linken, auf der Straße
begrüßt man Polizisten nicht mit 
dem internationalen „halló“ sondern
mit Steinen, die antworten dann mit
Tränengas – und dazwischen wir. 

Die Gruppe des Mediatandems hatte
im Oktober 2006 keine Logenplätze,
sondern Besseres. Wir waren mitten
im Geschehen während der heftigen
Auseinandersetzungen in Ungarn.
Das sorgte für Diskussionen, überall
und mit all den hervorragenden
Gesprächspartnern, die uns das Pro-
gramm bot. Politiker, Wissenschaftler
und Journalisten waren für dieses
Thema gute Referenzen. Ihr Wissen
und ihre Erfahrungen erhellten die
ganzen Ausmaße der Auseinander-
setzung. 

Doch Ungarn ist mehr als dieser
Riss durch die Gesellschaft, und der
Monat bot viel Zeit und Gelegenheit,
das ganze Land besser kennen zu 
lernen. Hier kamen Gänse- und Bio-
bauern zu Wort, Agrotechniker, Um-
weltschützer und Tourismusverbände,
Designer und Unternehmer. Alle

Thorsten Herdickerhoff
32 Jahre   Frankfurter Rundschau, Aargauer Zeitung, Landeszeitung / Népszabadság

„Ungarn ist mehr als dieser Riss durch die Gesel lschaft .“
„Magyarország több mint a társadalmat kettéválasztó szakadék.”
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gaben uns freimütig Einblick in ihre
Sicht der Dinge, wodurch ein vielseiti-
ges Bild Ungarns entstand, das weiter-
hin geprägt war von: Gegensätzen. 

Das Programm präsentierte in 
guter journalistischer Tradition immer
mindestens zwei Positionen zu einem
Thema, meist sogar mehrere. Dadurch
führte all die Arbeit der Organisato-
ren zu noch mehr Arbeit bei uns Teil-
nehmern, die bis heute und noch viel
länger anhält: nachrecherchieren,
nachprüfen und nachdenken.

Apropos: Der freundliche Gruß
„halló“ hört sich tatsächlich so an wie
das englische „hello“ oder deutsche
„Hallo“, sogar ein wenig wie das fran-
zösisch verschluckte „allô“. Allerdings
meinen die französischen Sprachfor-
scher es aus dem Englischen zu haben,
die Engländer weisen es schon 1588
in ihren Schriften nach, und die Deut-
schen vermuten klar einen althoch-
deutschen Ursprung. Vielleicht sollte
man sie mal auf die ungarische Theo-
rie stoßen, natürlich per Telefon.

Thorsten Herdickerhoff
32 éves I Frankfurter 
Rundschau, Aargauer Zeitung,
Landeszeitung / Népszabadság

Halló Magyarország! Te az 
ellentmondások országa vagy.
A térképen kicsinek mutatko-
zol, lakóid beszédében óriás-
nak tûnsz. Híres szülötteid 
közül keveset ismer a világ,
mégis úgy tûnik, minden jelen-
tôsebb eseményhez és talál-
mányhoz közük volt. Nyelvedet
különösen nehéznek tartják,
mégis az egész világ beszéli,
leginkább telefonon. („Halló!”)

És az ellentmondások sora
még folytatódik! Mély szaka-
dék szel ketté, mely az egész
társadalmon keresztül húzódik,
mélyen a demokrácia szívé-
be. A Parlamentben a jobbod
nem beszél a baloddal, az 
utcán a rendôröket a nemzet-
közi „halló” helyett kövekkel
köszöntik, ôk könnygázzal vá-
laszolnak – köztük állunk mi. 

2006 októberében a Mé-
diatandem résztvevôi nem pá-
holyból figyelték az eseménye-
ket. Jobb dolgunk volt annál.

A heves zavargások alatt a tör-
ténések középpontjában vol-
tunk. Az események megadták
a témát a vitákhoz, mindenütt,
a programban kínált valameny-
nyi kiváló beszélgetôpartner-
rel. A politikusok, tudósok és
újságírók pedig mind jó alany-
nak bizonyultak. Tudásuk és 
tapasztalatuk rávilágított az el-
lentétek valódi mértékére. 

Ám Magyarország több mint
ez a társadalmat kettéválasztó
szakadék, és a Médiatandem
egy hónapja alatt bôven volt
idônk és lehetôségünk jobban
megismerni az egész orszá-
got. Szót kapott a libatenyész-
tô, a biogazda, az agronómus,
beszéltünk környezetvédôkkel
és turisztikai egyesületekkel,
formatervezôkkel és vállalko-
zókkal. Mindannyian nyíltan
feltárták elôttünk, hogyan lát-
ják a dolgok állását, így sokol-
dalú képet kaptunk Magyar-
országról, amit változatlanul
az ellentmondások határoztak
meg. 

Újságírói hagyományokhoz
híven a programszervezôk min-
den téma kapcsán legalább

kettô, de inkább több állás-
pontot mutattak be. Munkájuk
még több feladatot rótt a részt-
vevôkre, ami a mai napig nem
ért véget, és ami még eltart
egy ideig: rengeteg utánajárás,
visszaellenôrzés és fejtörés
vár még a résztvevôkre. 

Mellesleg a barátságos 
„halló”-köszöntés valóban úgy
hangzik, mint az angol „hello”
vagy a német „hallo”, talán még
az elharapott francia „allô”-ra
is hasonlít egy kicsit. Mind-
azonáltal, a francia nyelvészek
az angol nyelvbôl származtat-
ják, az angolok már egy 1588-
as írásban is fellelték, a né-
metek viszont egyértelmûen
ófelnémet eredetûnek tartják
ezt a szót. Talán meg kellene
ismertetni ôket a magyarok
elméletével. Természetesen
telefonon keresztül. 
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Ich fand das sehr dichte Programm
fantastisch und längerfristig sehr
anregend. Der kurze, aber intensive
Einblick in so viele verschiedene Be-
reiche hat mir persönlich sehr viel
gebracht und scheint mir als Kurz-
Einführung in ein Land das Richtige.
Mein Tandempartner Lajos Jánossy,
Redakteur bei der Online-Zeitschrift
www.litera.hu, war immer ansprech-
bar. Die konzentrierten Gespräche
über Ungarn und seine Literatur,
Lajos’ Erläuterungen zu literarischen
und gesellschaftlichen Sachfragen,
die zahlreichen Tipps und Anregun-
gen machte die Kooperation sehr
effizient.

Ich denke sehr gern an die meis-
ten Programmpunkte zurück, obwohl
einige für eine Kulturjournalistin

nicht direkt verwertbar waren, son-
dern eher als Hintergrundinformation
dienten; beispielsweise der Besuch
einer Gänse-Aufzucht oder das Ge-
spräch mit dem für die Verteilung der
EU-Gelder verantwortlichen Spitzen-
politiker Gordon Bajnai. In beson-
derer Erinnerung ist mir der Ausflug
nach Hegymeg und Lak: Die zwei
kleinen Ortschaften im Nordosten
Ungarns sind von unserer Lebenswelt
der westlichen urbanen Menschen
am weitesten entfernt. Von der eins-
tigen Stahlindustrie-Stadt Miskolc
gelangt man zwar in einer halben
Autostunde dorthin, doch die seit der
Schließung der Werke mehrheitlich
aus Roma bestehende Bevölkerung 
ist vom Stadtleben weitgehend abge-
schnitten. 

Dr. Villô Huszai
39 Jahre   Neue Zürcher Zeitung / litera.hu

„Vor Or t er lebt ,  erg ibt s ich für die Journal ist in 
doch eine t iefere Einsicht in die Dauerhaft igkeit 
dieses Konfl iktes.“ „Közvetlenül megtapasztalva mélyebben átérezhetô 

ennek a különbségnek az idôállósága.”
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In Hegymeg war ich plötzlich von
einer Schulklasse von Roma-Kindern
umgeben, strahlende Gesichter, neu-
gierig und begeistert davon, dass ich
ein Gruppenfoto machte. Der die
Kinder begleitende Lehrer, offenkun-
dig zählt er sich nicht zur Roma-Min-
derheit, ließ sich von der überborden-
den Begeisterung nicht anstecken. Es
sei schwierig mit diesen Kindern, sie
bekämen zu Hause keine Liebe, erklär-
te er kategorisch. Dieses harte Verdikt
des Erziehers habe ich auf der Rück-
fahrt dem uns begleitenden Anthro-
pologen erzählt. Dieser widersprach,
zwar mit sanfter Stimme, aber dennoch
entschieden. Bezüglich Liebe sei nach
seiner Einschätzung gerade das Ge-
genteil wahr: Die Roma-Kinder wür-
den eher mehr Liebe bekommen als
Nicht-Romas, doch die Fürsorge von
Roma-Eltern sei eine andere, sie wür-
den ihre Kinder wie kleine Erwach-
sene behandeln. In der Theorie mag
dieser Mentalitätskonflikt zwischen
Roma und Nicht-Roma-Bevölkerung
altbekannt sein, aber so vor Ort erlebt,
ergibt sich für die Journalistin doch
eine tiefere Einsicht in die Dauer-
haftigkeit dieses Konfliktes.

dr. Villô Huszai 
39 éves I Neue Zürcher 
Zeitung (CH)/ litera.hu

A sûrû program fantasztikus
volt és hosszú távon is rend-
kívül ösztönzônek tartom. A 
rövid, ám intenzív betekintés
ennyi és egymástól ennyire
eltérô területre igen hasznos
volt, egy országot ennyi idô
alatt valószínûleg ezzel a mód-
szerrel lehet a legjobban meg-
ismerni. Tandempartnerem,
Jánossy Lajos, a litera.hu szer-
kesztôje, mindig a rendelkezé-
semre állt. Mélyreható beszél-
getéseink Magyarországról és
a magyar irodalomról, Lajos
magyarázatai irodalmi és tár-
sadalmi kérdésekben, számos
tanácsa és javaslata igen ha-
tékonnyá tette az együttmû-
ködést. 

A legtöbb programra szíve-
sen gondolok vissza, annak 
ellenére, hogy kulturális újság-
íróként számomra nem mind-
egyik volt közvetlenül haszno-
sítható, inkább háttér-informá-

ciót nyújtott; ilyen volt példá-
ul a libatelepen tett látogatás
vagy az EU-s pénzek elosztá-
sáért felelôs csúcspolitikussal,
Bajnai Gordonnal folytatott
beszélgetés. Különösen emlé-
kezetes marad számomra a
hegymegi és laki kirándulás: 
a két kis északkelet-magyaror-
szági település a lehetô legtá-
volabb esik a mi nyugati urbá-
nus életünktôl. Bár az egykor
acéliparáról híres Miskolcról
autóval fél óra alatt megköze-
líthetô a két település, a gyá-
rak bezárása óta a többségé-
ben roma származású lakosság
a városi élettôl teljesen elszi-
getelve él. 

Hegymegen hirtelen egy
roma gyerekekbôl álló iskolai
osztály vett körül, az arcuk ra-
gyogott, kíváncsian és lelkesen
fogadták, hogy csoportképet
készítek róluk. A gyerekeket
kísérô tanár, aki nyilvánvalóan
nem sorolta magát a roma ki-
sebbséghez, nem hagyta, hogy
megérintse a túláradó lelkese-
dés. „Nehéz ezekkel a gyere-

kekkel, otthon nem kapnak
szeretetet” – jelentette ki ka-
tegorikusan. A nevelô kemény
ítéletét a hazaúton elmesél-
tem a velünk utazó antropoló-
gusnak. Ô szelíd hangon, de
határozottan tiltakozott. A sze-
retettel megítélése szerint ép-
pen fordított a helyzet: a roma
gyerekek inkább több szerete-
tet kapnak, mint a nem-romák,
de a roma szülôk gondosko-
dása más, ôk a gyerekeiket 
kis felnôttként kezelik.

Elméletekben már bizo-
nyára régóta ismert ez a men-
talitásbeli különbség a roma
és nem-roma lakosság között,
ám közvetlenül megtapasztal-
va az újságíró számára mégis-
csak mélyebben átérezhetô
ennek a különbségnek az idô-
állósága. 
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Der Aufenthalt in Ungarn im Okto-
ber 2006 hat sich sicher gelohnt: wir
haben extrem viele Leute getroffen,
in viele verschiedene Themenberei-
che hineingesehen, viel erfahren 
und gelernt – und nicht zuletzt war ja
auch der Zeitpunkt sehr gut gewählt,
auch wenn die politischen Unruhen
nicht voraussehbar gewesen waren… 

Persönlich fand ich auch die 
Zeit für die selbständige Arbeit aus-
reichend; oft waren ja Zusatz-Termine
nötig zu den Themen aus dem Pro-
gramm, die uns Journalisten einzeln
besonders interessierten, wobei es
sehr wichtig war, dass Recherchen
nicht von Grund auf geführt werden
mussten. Die Zusammenarbeit mit

meinem Tandempartner, Gergely
Berkó (MTI, Ungarische Presseagen-
tur) war auch sehr zufriedenstellend:
er hat Kontakte vermittelt, Termine
vereinbart und im Notfall – wenn der
Interviewpartner kein Deutsch oder
Englisch sprach – auch als Dolmet-
scher beigestanden. Gergely verfügt
über ein sehr breites Kontaktnetz und
dazu ein großes Hintergrundwissen –
so konnte ich alles fragen, er hatte
immer eine passende Antwort parat. 

In Ungarn habe ich viele Eindrücke
gesammelt. Sehr interessante Erfah-
rung habe ich mit dem ungarischen
Demokratieverständnis gemacht. Als
wir mit der Vertreterin der NGO
Óvás! unterwegs waren, die sich für

Nicole Jegerlehner
35 Jahre   Der Bund (CH) / MTI

„UngarInnen und WesteuropäerInnen haben nicht 
immer die gleiche Vorstel lung von Demokrat ie.“

„A magyaroknak és a nyugat-európaiaknak nem mindig egyezik 

a demokráciáról alkotott elképzelésük.”
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die Rettung des jüdischen Viertels in 
der Budapester Innenstadt einsetzt,
fragte jemand aus der Gruppe, ob er
sich erst später dem Rundgang an-
schließen könne, er müsse noch etwas
erledigen. Die Óvás!-Vertreterin sagte,
er könne machen, was er wolle: „Wir
leben in einer Demokratie.“ Doch ge-
nau das ist NICHT Demokratie (auch
in einer Demokratie gibt’s Regeln).
Das Beispiel zeigt, dass UngarInnen
und WesteuropäerInnen nicht immer
die gleiche Vorstellung von Demokra-
tie haben. Mária Schmidt, Direktorin
vom Haus des Terrors (Terror Háza)
sagte, es sei schön, dass nun alle eine
eigene Meinung haben könnten, und
das sei wichtiger als die Suche nach
einem Konsens. Die Aussagen der 
beiden Frauen zeigen die Gründe auf,
warum die ungarische Gesellschaft
gespalten ist: Demokratie und Rede-
freiheit werden nicht als Möglichkeit
wahrgenommen, gemeinsam eine
Nation zu gestalten, sondern als Mög-
lichkeit, sich als Individuum zu ver-
wirklichen.

Nicole Jegerlehner
35 éves I Der Bund (CH) 
/ MTI

A 2006. októberi magyarorszá-
gi út egész biztosan megérte:
rengeteg emberrel találkoz-
tunk, sokféle témakörbe nyer-
tünk bepillantást, tapasztalato-
kat szereztünk és sokat tanul-
tunk – nem utolsó sorban az
idôpontot is sikerült nagyon
jól kiválasztani, még ha a poli-
tikai zavargásokra nem is le-
hetett számítani…

Nekem személy szerint 
elegendô idôm volt az önálló
munkára. A programban sze-
replô azon témákkal kapcso-
latban, melyek minket, újság-
írókat különösen érdekeltek,
gyakran további találkozókat
láttunk szükségesnek. Ugyan-
akkor nagyon fontos volt, hogy
a tényfeltárást nem az alapok-
tól kellett kezdenünk. A tan-
dempartneremmel, Berkó Ger-
gellyel (MTI) szintén sikeresen
tudtunk együttmûködni: segí-
tett a kapcsolatfelvételben,

idôpontokat egyeztetett és
szükség esetén – ha az interjú-
alany nem beszélt németül
vagy angolul – tolmácsként 
is segítségemre volt. Gergely
igen kiterjedt kapcsolatrend-
szerrel és emellett alapos hát-
térismeretekkel rendelkezik –
így bármit kérdeztem tôle, min-
denre tudta a megfelelô vá-
laszt. 

Magyarországon sok él-
ménnyel gazdagodtam. Érde-
kes tapasztalatokat szereztem
a magyar demokrácia-felfogás-
ról. Amikor a Budapest belvá-
rosában található zsidónegyed
megmentéséért dolgozó Óvás!
Egyesület képviselôjével talál-
koztunk, a csoportból valaki
megkérdezte, hogy csatlakoz-
hatna-e késôbb a sétához, mi-
vel még valamit el kell intéz-
nie. Az Óvás! képviselôje azt
mondta, tegyen, amit akar:
„Demokráciában élünk.” De
éppen hogy NEM EZ a demok-
rácia (demokráciában is van-
nak szabályok). Ez a példa jól
mutatja, hogy a magyaroknak

és a nyugat-európaiaknak 
nem mindig egyezik a demok-
ráciáról alkotott elképzelésük.
Schmidt Mária, a Terror Háza
igazgatónôje pedig azt mond-
ta, „jó, hogy most már min-
denkinek lehet saját vélemé-
nye, ez fontosabb a konszen-
zuskeresésnél”. A két hölgy 
kijelentése együttvéve jól tük-
rözi annak okait, hogy miért
megosztott a magyar társada-
lom: a demokráciát és a szó-
lásszabadságot itt nem a nem-
zet közös építésének lehetô-
ségeként, hanem az önmeg-
valósítás lehetôségeként 
fogják fel. 
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Wegen Ungarn wäre ich fast der
Schule verwiesen worden. Während
eines Schulaustauschs mit dem Buda-
pester Piaristen-Gymnasium 1990 hatte
ich meinen sonstigen Verfehlungen
die Krone aufgesetzt und dem ungari-
schen Wein ein bisschen zu heftig
zugesprochen. Dass wir während des
Mediatandem-Programms beim Be-
such der Pálinka-Fabrik in Kecskemét,
nichts zu trinken bekommen haben,
hat mich daher nicht besonders
gestört…

Österreicher denken an Ungarn
oft wie an einen kleinen Bruder: Alles
ist kleiner, aber doch irgendwie ähn-
lich, man muss nicht hinfahren, man
kennt alles schon. Der Monat mit dem
Mediatandem hat mich da eines Besse-

ren belehrt: Die Demonstrationen
sind größer, die politischen Konflikte
tiefer. Dass Panzer aus den 1950ern
noch fahren können hätte ich ohne
das Mediatandem nicht erfahren, auch
nicht dass der Geruch von Tränengas
sich tagelang auf einem Platz halten
kann. Budapest ist viel lebendiger als
Wien, dafür viel weniger internatio-
nal, viel stärker nach innen gekehrt
und in seiner eigenen Geschichte und
Selbstbetrachtung gefangen. 

In einem fremden Land, das man
nur kurz besucht und dessen Sprache
man nicht oder nur schlecht spricht,
ist man auf Verbindungsleute und Er-
fahrungen aus zweiter Hand angewie-
sen. Während des Monats mit dem
Mediatandem hatten wir die Möglich-

Dr. Markus Müller
32 Jahre   ORF Radio / Magyar Rádió

„Budapest ist v iel lebendiger als Wien, dafür 
viel weniger internat ional ,  v iel stärker nach innen 
gekehr t und in seiner eigenen Geschichte 
und Selbstbetrachtung gefangen.“

„Budapest sokkal élénkebb város Bécsnél, ugyanakkor 

kevésbé nemzetközi, sokkal inkább befelé forduló, és rabja saját 

történelmének és az önvizsgálatnak.”
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keit, sehr viele Erfahrungen selber 
zu machen. Seien es die Erzählungen
eines Gänsebauern, die Hilferufe eines
Intellektuellen aus der Provinz, der
sich wünscht, die EU möge doch end-
lich bei ihnen für Ordnung sorgen,
sei es die israelische Investorengruppe,
die bei der „Verwertung“ des jüdi-
schen Viertels mit rechtsextremen
Politikern zusammenarbeitet.

Zsolt und Sándor haben uns die
Informationen nicht aufgedrängt,
sondern dafür gesorgt, dass wir selber
denken. Sie haben sich darum geküm-
mert, dass wir Gesprächspartner aus
Politik und Wirtschaft kennen lernen,
und dass Essen und Trinken nicht zu
kurz kommen. Früher konnte ich nur
„Köszönöm“, heute weiß ich „Ich bin
Journalist aus Österreich – können
Sie Englisch oder Deutsch?“ (phone-
tisch: „Ostrak ujsagíro vadjok, besel
angolul vady nemetül?“) zu sagen.

Die nächste Recherchereise nach
Ungarn ist auf jeden Fall schon ge-
plant. 

dr. Markus Müller
32 éves I ORF Rádió / Magyar
Rádió

Magyarország miatt majd-
nem eltanácsoltak az iskolá-
ból. 1990-ben, a Budapesti
Piarista Gimnáziumban tanuló
cserediákként sikerült egy iga-
zán emlékezetes akcióval bô-
víteni addigi kihágásaim sorát,
amikor egy kissé a borospohár
fenekére néztem. Ezek után
már nem zavart különösebben,
hogy a Médiatandem-program
keretei között, a kecskeméti
pálinkagyárba tett látogatás al-
kalmával nem kaptunk kóstol-
nivalót… 

Az osztrákok gyakran úgy
gondolnak a magyarokra, mint
kistestvérre: minden kisebb, de
mégis valahogy hasonló, nem
kell odautazni, már mindent is-
merünk. A Médiatandem azon-
ban ráébresztett tévedésemre:
a demonstrációk sokkal na-
gyobbak, a politikai konfliktu-
sok mélyebbek. A Médiatan-

dem nélkül soha nem tudtam
volna meg, hogy az 1950-es
években gyártott tankok még
üzemképesek, mint ahogyan
azt sem, hogy a könnygáz 
szaga napokig érezhetô a be-
vetés helyszínén. Budapest
sokkal élénkebb város Bécsnél,
ugyanakkor kevésbé nemzet-
közi, sokkal inkább befelé for-
duló, és rabja saját történel-
mének és az önvizsgálatnak.

Egy idegen országban, ahol
csak rövid idôt töltünk el, és
amelynek nyelvét egyáltalán
nem vagy csak rosszul beszél-
jük, közvetítôkre és másodkéz-
bôl származó tapasztalatokra
vagyunk kénytelenek hagyat-
kozni. A Médiatandem egyet-
len hónapja alatt lehetôségünk
nyílt arra, hogy nagyon sok sa-
ját tapasztalatra tegyünk szert.
Legyen szó akár egy libate-
nyésztô elbeszéléseirôl; egy
vidéki értelmiségi segélykiáltá-
sáról, aki azt szeretné, hogy
az EU végre rendet teremtsen
náluk; vagy arról az izraeli 

befektetôcsoportról, amely 
a zsidónegyed „hasznosításá-
nál” szélsôjobboldali politiku-
sokkal mûködik együtt.  

Zsolt és Sándor nem erôl-
tették ránk az információkat,
inkább arról gondoskodtak,
hogy mi magunk gondolkod-
junk. Lehetôvé tették, hogy
beszélgetôpartnerekkel ismer-
kedjünk meg a politika és a
gazdaság területérôl, és hogy
emellett evésre-ivásra se le-
gyen gondunk. Régebben csak
annyit tudtam magyarul, hogy
„köszönöm”, ma már tudom,
hogyan mondják azt, hogy
„Osztrák újságíró vagyok – be-
szél angolul vagy németül?”

Mindenesetre már terve-
zem következô újságírói uta-
mat Magyarországra. 
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Im Prinzip ist Ungarn hochattraktiv 
– ein Land im Zentrum Europas, 
mit langen kulturellen wie wirtschaft-
lichen Traditionen, besten Kontakten
auch in den deutschsprachigen Raum,
einer weltberühmten Hauptstadt und
einem hohen Bildungsgrad. Doch 
das Land erschien trotz des k.u.k.-
Wetters im Oktober ein wenig miss-
mutig: Zwietracht, Streit, Missgunst
und schlechte Laune auf allen Ebenen
und bei vielen Gesprächen. 

Man fragt sich schon, wieso Un-
garn sich das Leben derzeit selbst so
schwer macht. Der Kraftakt, den Wohl-
standsabstand zum Westen zu verrin-
gern, kostet auch in anderen Ländern
Nerven – aber in keinem anderen
mittelosteuropäischen Land ist mir
bislang eine derartige Streitsucht und
Polarisierung entlang historisch-politi-

scher oder auch nur parteipolitischer
Grenzen begegnet wie in Ungarn.

Angesichts dieser Ausgangslage ist
es für einen Journalisten aus Deutsch-
land nicht ganz einfach, daraus das
Beste zu machen, will er sich nicht 
in diesem bohrenden Gegrübel und
Gestreite verlieren. Derzeit scheint
mir Ungarn vor allem in den Berei-
chen spannenden zu sein, in denen
sich größere Debatten und Auseinan-
dersetzungen niederschlagen – der
jüdisch-israelische Streit um die Zu-
kunft des Ghettos zum Beispiel, ein
wie ich finde ganz großes Thema das
in seiner Bedeutung weit über Buda-
pest hinaus reicht.

Insgesamt habe ich vermisst: Kon-
kretere Ideen oder Visionen vieler
maßgeblicher Leute, ob aus Kultur,
Tourismusförderung oder von lokalen

Jan Pallokat
33 Jahre   RBB InfoRADIO / Figyelô 

„Ungarn scheint viel stärker von der Mental i tät her
(west-)europäisch geworden zu sein als die hungrigen,
ärmeren osteuropäischen Nationen.“

„Úgy tûnik, a magyarok mentalitása már sokkal (nyugat-) európaibb, 

mint az »éhes«, szegényebb kelet-európai nemzeteké.”
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Initiativen – mehr als einmal schien
die Haupttriebfeder eher zu sein, ent-
sprechende (EU-)Gelder abzugreifen,
als wirklich mit Esprit etwas aufzu-
bauen. Damit kein Missverständnis
entsteht – das Beschriebene trifft nicht
nur auf Ungarn zu, es sind Probleme,
die vor allem auch aus gesättigten
Ländern wie Deutschland bekannt
sind. Nur erstaunt es, solche Haltun-
gen in einem Land im Aufholprozess
zu finden. Ungarn scheint hier schon
viel stärker von der Mentalität her
(west-)europäisch geworden zu sein
als die hungrigen, ärmeren osteuro-
päischen Nationen.

Aber noch ist nicht aller Tage
Abend – solche Stimmungen, siehe
Deutschland, können auch drehen
und plötzlich alter Schwung neu auf-
kommen. Bei Ungarn mit seiner brei-
ten Basis, seiner auch in Architektur
oder Literatur unübersehbaren Sub-
stanz gibt es gar keine Zweifel, dass
das Land wieder stärker zu sich selbst
und aus der gegenwärtigen Krise fin-
det, sobald eine Art Ruck durch die
gespaltene Gesellschaft geht. Wenn
sich dieser Schwung einstellt, wird es
bestimmt auch wieder mehr Ansätze
geben, die Entwicklung Ungarns in
spannende Berichte auch für deutsche
Leser zu kleiden.

Jan Pallokat
33 éves I RBB InfoRADIO / 
Figyelô 

Magyarország lényegében
rendkívül vonzó ország – Eu-
rópa közepén fekszik, régre
visszanyúló kulturális és gaz-
dasági hagyományokkal, kiváló
kapcsolatokat ápol a német
nyelvû országokkal, fôvárosa
világhírû, lakói képzettsége ki-
magasló. Ám októberben, a
ragyogó ôszi idôjárás ellenére
a szép is csúnya arcát mutatta:
viszálykodás, vita, rosszindu-
lat és rossz hangulat uralt min-
den területet és a legtöbb 
beszélgetést. 

Az emberben szinte fel-
merül a kérdés: miért nehezíti
meg ennyire ez az ország a
saját életét? A nyugati jóléti 
államok színvonalának elérésé-
bôl fakadó erôfeszítések más
országokban is próbára teszik
az emberek idegeit – de eddig
egyetlen közép-kelet-európai
országban sem tapasztaltam
olyan mértékû hajlamot a ve-
szekedésre, és nem éreztem
ilyen mérvû történelmi-politi-
kai vagy egyszerûen pártpo-

litikai vonalak mentén húzódó
megosztottságot, mint Magyar-
országon. 

A kiinduló helyzetet tekint-
ve korántsem egyszerû egy
német újságíró számára a leg-
jobbat kihozni ebbôl a szituá-
cióból, ha nem akar elveszni 
a polémiák és a viszálykodás
erdejében. Magyarország szá-
momra most elsôsorban ott
tûnik izgalmasnak, ahol a na-
gyobb viták és ellentétek le-
csapódnak – ilyen például a
budapesti gettó körüli zsidó-
izraeli vita, ami véleményem
szerint igen jelentôs, a helyi
ügyeken túlmutató téma. 

Amit összességében hiá-
nyoltam: meghatározó szemé-
lyiségeknek az általánosságok-
nál konkrétabb ötletei, víziói,
akár a kultúra, a turizmusfej-
lesztés vagy a helyi kezdemé-
nyezések területérôl – gyakran
úgy tûnt, fontosabb mozgató-
rugó a vonatkozó (EU-)pénzek
lenyúlása, mint valami erede-
tit, újszerût alkotni. Félreértés
ne essék, a leírtak nem csak
Magyarországra jellemzôek:
ezek olyan problémák amilye-
nekkel fôként olyan „jóllakott”

országok esetében találkozha-
tunk, mint Németország. Csak
eléggé megdöbbentô egy fel-
zárkózó országban ilyen hozzá-
állással találkozni. Úgy tûnik, 
a magyarok mentalitása ezen
a téren már sokkal (nyugat-)
európaibb, mint az „éhes”, sze-
gényebb kelet-európai nem-
zeteké. 

Azért még nem érdemes
lemondóan legyinteni – az
ilyen hangulatok (lásd Német-
ország) változhatnak és vissza-
térhet a régi lendület. Nincs
kétség afelôl, hogy Magyaror-
szág, mély és szerteágazó gyö-
kereivel, jelentôs építészeté-
vel és irodalmával hamarosan
megerôsödve talál vissza ön-
magához és kilábal a jelenlegi
krízisbôl, mihelyt a társadalom
összekapja magát, és túllép a
megosztottságon. Ha ez meg-
történik, bizonyára ismét több
alkalmunk lesz izgalmas tu-
dósításokba csomagolva tájé-
koztatni a német olvasókat
Magyarország fejlôdésérôl. 
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Christoph Rasch
32 Jahre RBB InfoRADIO / Magyar Rádió

Der Aufenthalt hat sich für mich als
„Bildungsreise" sehr gelohnt. An die
vielen Eindrücke, Informationen und
Kontakte möchte ich unbedingt an-
knüpfen – und weiter verstärkt in und
über Ungarn arbeiten. Um etwa ein
Land wie Polen so gut kennen zu ler-
nen (Politik, Gesellschaft, Mentalität,
Akteure), habe ich wohl ein bis zwei
Jahre benötigt – hier funktionierte das
in einem Monat, der (leider) sehr,
sehr schnell vorbei ging.

Die Krawalle am 23. Oktober haut-
nah zu erleben war natürlich aus jour-
nalistischer Sicht hoch spannend – aus
meiner persönlichen Sicht aber wohl
einer der traurigsten Momente, da
(in der öffentlichen Wahrnehmung)
wieder ein bisschen mehr politische
Kultur und Respekt vor den Ereignis-

sen von 1956 zerstört wurde. „Wenn
diese jungen Menschen den Krieg
oder 1956 erlebt hätten, würden sie
alles andere tun, als einen Panzer zu
kapern“, fällt mir dazu ein – der Satz
stammt von einer alten Frau aus der
Bukowina. Sie ist eine Vertreterin von
gleich mehreren „Migrantengrup-
pen“, die sich auch heute noch in dem
kleinen Dorf Kalaznó finden, das ich
für ein Wochenende besuchte. Ungarn-
deutsche und Szekler, Flüchtlinge aus
der Slowakei und Roma leben und
lebten hier zusammen, zumeist fried-
licher als an vielen anderen Orten:
dort wurden Donauschwaben nach
1945 vor der Polizei versteckt, es wurde
untereinander geheiratet, dorthin
kehrten Deutsche aus Liebe zurück –
trotz Repressalien. Es sind Dutzende

„Viel leicht hatte György Konrád ja doch 
ein bisschen Recht, wenn er meinte, man sol l te 
sich von der schmutzigen Tagespol i t ik ab- 
und dem Privaten zuwenden.“

„Talán mégiscsak igaza volt egy kicsit Konrád Györgynek, amikor azt mondta, hátat kellene 

fordítanunk a mocskos napi politikának és civil életünk felé fordítani a figyelmünket.”
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Geschichten wie diese, die ich in Ka-
laznó fand – ein historisches Porträt
einer gespaltenen Nation, konzen-
triert in den Erinnerungen eines 300-
Seelen-Nests.

Vielleicht hatte György Konrád ja
doch ein bisschen Recht, als er meinte,
man sollte sich von der schmutzigen
Tagespolitik ab- und dem Privaten
zuwenden.

Die Zusammenarbeit mit Anita
Bödô von Magyar Rádió lief hervor-
ragend. Bereits vor der Praxiswoche
konnte ich dank ihrer Hilfe einen
längeren Hörfunkbeitrag für meine
heimische Redaktion im MR-Studio
produzieren. Sie hat mir einen Über-
blick über den Sender gegeben und
stand stets für Fragen und Hilfe bereit,
vermittelte Interviewpartner und half
bei Übersetzungen. Auf meiner Re-
cherchereise in ein ehemals donau-
schwäbisches Dorf hat sie mich einen
ganzen Tag lang begleitet und auch
großes Interesse an dem Thema be-
kundet, was möglicherweise in eine
längerfristige Kooperation münden
könnte.

Christoph Rasch
32 éves I RBB InfoRADIO /
Magyar Rádió

Nagyon hasznos volt számom-
ra ez a „tanulmányút”. Azt a
rengeteg benyomást, informá-
ciót és kapcsolatot, amit itt
szereztem, mindenképp sze-
retném hasznosítani a további
munkám során – szeretnék
még intenzívebben foglalkozni
Magyarországgal, Magyarorszá-
gon. Ahhoz, hogy egy országot,
mint például Lengyelország,
ilyen jól megismerjek (politiká-
ját, társadalmát, szemléletét,
szereplôit) majdnem két évre
volt szükségem – itt mûködött
egy hónap alatt, ami (sajnos)
nagyon gyorsan eltelt. 

Az október 23-i zavargáso-
kat közvetlen testközelbôl át-
élni újságírói szempontból ter-
mészetesen hihetetlenül izgal-
mas volt – nekem mégis az
egyik legszomorúbb momen-
tum, melynek során (a köz-
megítélés szerint) a politikai
kultúra ismét vereséget, 1956

tisztelete pedig komoly káro-
kat szenvedett. „Ha ezek a fia-
talok átélték volna a háborút,
vagy 1956-ot, jobb dolguk is
lenne, mint hogy tankot kös-
senek el”, jutott eszembe ez-
zel kapcsolatban egy mondat,
amit egy idôs bukovinai asz-
szonytól hallottam. A hölgy
több „bevándorlói csoportot”
is képvisel, melyek a mai na-
pig Kalaznóban, egy kis falu-
ban élnek. Egyik hétvégén fel-
kerestem ôket. Svábok, széke-
lyek, szlovák menekültek és
romák élnek és éltek itt együtt,
többnyire békésebben, mint
sok más helyen: 1945 után
svábokat bújtattak a rendôrök
elôl, egymás között házasod-
tak, a kitelepített németek kö-
zül pedig sokan a szerelmük
miatt tértek vissza – a meg-
torlások ellenére. Számtalan
hasonló történet létezik, mint
amire Kalaznón bukkantam:
egy meghasadt nemzet törté-
nelmi portréja belesûrítve egy
300 lelket számláló falu emlé-
kezetébe. 

Talán mégiscsak igaza volt egy
kicsit Konrád Györgynek, ami-
kor azt mondta, hátat kellene
fordítanunk a mocskos napi
politikának és civil életünk felé
fordítani a figyelmünket. 

Bödô Anitával, a Magyar
Rádió munkatársával kitûnôen
zajlott az együttmûködés. A
segítségével már az újságírói
gyakorlat elôtt elkészíthettem
egy hosszabb rádiótudósítást
a Magyar Rádióban a hazai
szerkesztôségem részére. Be-
mutatta a Rádió mûködését,
kérdéseimmel bármikor zaklat-
hattam, mindig segítségemre
volt, interjúpartnereket szerzett
és segített a fordításokban.
Amikor az anyaggyûjtés miatt
ellátogattam egy volt sváb fa-
luba, egész nap velem volt, és
nagy érdeklôdést tanúsított a
téma iránt, ami hosszabbtávú
együttmûködést is eredmé-
nyezhet. 
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Mein Ungarn-Aufenthalt hat mir
einen vielfältigen Überblick über das
Land ermöglicht. Da wir nun zu einer
besonders spannenden Zeit dort
waren, konnten wir die viel zitierte
Spaltung des Landes live erleben.
Traurig, dass auch gerade das Erin-
nern an 1956 noch stärker polarisiert,
statt zu einen. Aber wie sagte Peter
Kende so treffend: „Die Franzosen
brauchten 200 Jahre, um zu einem
Konsens über die Revolution zu 
kommen.“ 

Da Budapest ja mittlerweile von
der Erscheinung her schon relativ
EU-stromlinienförmig geworden ist,
fand ich es immer schön, noch ein
paar realsozialistische Überbleibsel 

zu erleben, sei es im etwas umständ-
lich-förmlichen Umgang mit Behör-
den, in ehemaligen Funktionärs-Hotels
oder durch kafkaeske Gebäude wie
das Fernsehzentrum am Freiheitsplatz,
das es so bald nicht mehr geben wird. 

Vieles war auch erstaunlich ver-
traut: Sei es der flotte Umgangston 
in den Redaktionen, das Schimpfen
auf die EU oder die Landschaft am
Balaton, die mich an Deutschland 
erinnert hat. Im Hinblick auf den Ba-
laton muss ich zugeben, dass ich all die
eher touristischen Programmpunkte
auch sehr genossen habe: Das Baden
in Hévíz, die Kutschfahrt im Horto-
bágy, die Weinproben und das Vasarely-
Museum in Pécs. Außerdem habe ich

Simone Schellhammer
39 Jahre   Tagesspiegel, Spiegel Reporter, National Geographic, Woman / Velvet

„Ich muss zugeben, dass ich al l  die eher 
tourist ischen Programmpunkte sehr genossen habe.“

„Be kell vallanom, hogy nagyon élveztem a turisztikai 

jellegû programokat is.”
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den Eindruck gewonnen, dass die Un-
garn tatsächlich großartige Musiker
sind: bei einem Konzert in der Musik-
akademie und im Palast der Künste
mit Zoltán Kocsis oder bei dem Auf-
tritt einer „speed folk“-Zigeuner-Band
während des Tranzit-Festivals.

Meine Tandempartnerin Barbara
Vincze (Velvet) war sehr gut ausge-
sucht und konnte mich in „Frauen-
zeitschrifts-Belangen“ gut beraten und
mir wertvolle Kontakte vermitteln.
Wir hatten auch sonst viele gemein-
same Interessen. Da sie gerade an
einem Reisetext über Hamburg saß
(wo ich herkomme), konnte auch ich
ihr behilflich sein. Es war darüber
hinaus sehr bemerkenswert, wie groß-
artig unsere deutschsprachige Journa-
listengruppe zusammen funktionier-
te. Auch wenn bei der Auswahl sicher
daran gedacht wurde, war es dennoch
ein großer Glücksfall, dass alle auf
ihre manchmal sehr eigenwillige Art
doch miteinander harmonierten.

Simone Schellhammer
39 éves I Tagesspiegel, 
Spiegel Reporter, National 
Geographic, Woman / Velvet

A magyarországi utam színes
betekintést nyújtott az ország
életébe. Miután különösen iz-
galmas idôszakban jártunk itt,
élôben tapasztalhattuk meg az
ország sokat emlegetett meg-
osztottságát. Szomorú, hogy
1956 emléke még erôseb-
ben megosztja az embereket,
ahelyett, hogy egységet terem-
tene. De ahogy Kende Péter
mondta: „A franciáknak 200
évre volt szükségük, hogy kon-
szenzusra jussanak a forrada-
lommal kapcsolatban.” 

Budapest külsôségeiben
idôközben meglehetôsen EU-
konform lett, éppen ezért kü-
lönösen akkor örültem, amikor
a szocialista világ maradványai-
val találkozhattam, legyen szó
akár a hosszadalmas, mereven
formai hatósági ügyintézésrôl,

az egykori pártszállóról vagy a
Televízió Szabadság téri, kafkai
világot idézô épületérôl, mely
mostani formájában már nem
sokáig lesz látható. 

Ugyanakkor sok minden
meglepôen ismerôs volt: a
szerkesztôségekben tapasztalt
laza hangnem, az EU szidása
vagy a balatoni táj, amely Né-
metországra emlékeztetett. 
Ha már a Balatont megemlí-
tettem, be kell vallanom, hogy
nagyon élveztem a turisztikai
jellegû programokat is: a héví-
zi fürdôzést, a hortobágyi lo-
vaskocsizást, a borkóstolókat
és a pécsi Vasarely Múzeum-
ban tett látogatást. Kocsis Zol-
tán koncertje a Zeneakadémián
és a Mûvészetek Palotájában,
valamint a Tranzit Fesztiválon
fellépô „speed folk” cigány-
zenekar arról is meggyôzött,
hogy a magyarok valóban
nagyszerû zenészek. 

Tandempartnerem, Vincze
Barbara (Velvet), nagyon jó

választás volt. „Nôi magazin
ügyekben” kiváló tanácsokkal
látott el és értékes kapcsolato-
kat szerzett nekem. Egyébként
is sok mindenben egyezett az
érdeklôdésünk. Mivel éppen
egy Hamburgról (szülôváro-
somról) szóló útikönyvvel fog-
lalkozott, én is tudtam segíteni
neki. Az is feltûnô volt, hogy
milyen nagyszerûen mûködött
a mi német újságírócsapatunk.
Bár a kiválasztásnál nyilván
gondoltak erre, a szerencsének
is volt szerepe abban, hogy
mindenki – még ha a maga
öntörvényû módján is – össze-
illett a másikkal. 
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Sonntag, 1. Oktober 

Startschuss

Begrüßung der Stipendiaten 
in der Bálint György Journalisten
Akademie

Montag, 2. Oktober 

Drang nach Nordosten 
Erste Station: Miskolc. Neue
Wege der einstigen sozialis-
tischen Industriestadt

Schritt für Schritt: Die Stadt macht
Kultur – Die Kultur macht Stadt 
Spaziergang mit Vizebürgermeister
Vilmos Fedor

Betriebsbesichtigung der ehema-
ligen Lenin-Eisenhüttenwerke mit 
Dr. László Drótos, dem letzten
Direktor vor der Wende 

Anschließend: Diskussion über Ver-
wertungsmöglichkeiten und Pläne

Dienstag, 3. Oktober 

Sozio-Tour in der Region 
von Miskolc 

Eine Bestandsaufnahme im 
Zentrum für Regionalforschung 
in Miskolc

Ausflug in die Dörfer Lak und
Hegymeg. Arbeitslosigkeit, Armut,
Aussichtslosigkeit

Besuch im Zentrum für Familien-
hilfe in Miskolc. Diskussion über das
ungarische soziale Versorgungssys-
tem

Im Kontrast: Fahrt in den nahe ge-
legenen Kurort Lillafüred. Abend-
essen im Palasthotel

Mittwoch, 4. Oktober 

Zweite Station: Debrecen 

Schritt für Schritt: Große Bau-
projekte seit der Wende. Führung
mit Baukritikerin Erzsébet Berta

Das Programm
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Besuch in der Regionalen Entwick-
lungsagentur

Universität Debrecen: Bau- und
Forschungsprojekte im Uni-Zentrum
für Medizin und Mikrobiologie:
„Auguszta“ Programm mit Präsenta-
tion und Rundgang im Unigelände

Besuch im Uni-Zentrum für Agrar-
forschung. Diskussion mit Prof. Dr.
András Jávor über Agrarwesen in
Ungarn

Donnerstag, 5. Oktober 

Dritte Station: Nagyvárad
(Oradea)

Stadtführung mit Literat Aladár
Szilágyi

Stadt- und/oder Minderheitenpoli-
tik? – Treffen mit ungarischstämmi-
ger Vizebürgermeisterin Rozália
Bíró

Kaffeehausgespräch: Literatur, Poli-
tik und Zusammenleben. Diskussion
mit ungarischen und rumänischen
Schriftstellern und Redakteuren 

A program

Október 1., vasárnap I Startlövés 
Az ösztöndíjasok köszöntése a Bálint György
Újságíró Akadémián

Október 2., hétfô I Irány északkelet! 
Elsô állomás: Miskolc 

A város kultúrát teremt – a kultúra várost 
teremt. Séta Fedor Vilmos alpolgármesterrel I
Gyárlátogatás az egykori Lenin Kohászati
Mûvekben I Vita a hasznosítás lehetôségeirôl
és a tervekrôl

Október 3., kedd I Szocio-túra Miskolc 
térségében 

Helyzetjelentés a Miskolci Regionális Kutatóköz-
pontból I Kirándulás Lak és Hegymeg falvakba I
Látogatás a Miskolci Családsegítô Központban 
Vita a magyarországi szociális ellátórendszerrôl

I Vacsora a lillafüredi kastélyszállóban

Október 4., szerda I Második állomás: Debrecen 
Építési nagyberuházások a rendszerváltás után.
Vezetés Berta Erzsébet építészkritikussal I
Látogatás a Regionális Fejlesztési Ügynökségnél

I Debreceni Egyetem: Építési és kutatási 
projektek az Orvosi Mikrobiológiai Intézetben.
„Auguszta”-program I Beszélgetés a magyar
mezôgazdaságról Dr. Jávor Andrással (Agrár-
tudományi Centrum) 

Október 5., csütörtök I Harmadik állomás:
Nagyvárad (Oradea)

Városnézés Szilágyi Aladár íróval I Város- és/vagy
kisebbségpolitika? – találkozás Bíró Rozália
alpolgármesterrel I Kávéházi beszélgetés: iroda-
lom, politika és együttélés. Beszélgetés magyar
és román írókkal, szerkesztôkkel 
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Freitag, 6. Oktober 

Vierte Station: Nationalpark
Hortobágy. Naturschutz, 
Ökotourismus, biologische
Viehzucht 

Besichtigung des Fischteichs beim
Abfischen. „Puszta“-Fahrt mit
Pferdekutsche. Mittagessen in der
Hortobágy-Tscharda

Fünfte Station: Kecskemét
Schritt für Schritt: Architekt Gábor
Farkas zeigt „seine“ Stadt

Samstag, 7. Oktober 

Die ungarische Landwirt-
schaft nach dem EU-Beitritt

Besuch einer Gänsezucht bei
Kecskemét. Gastgeber István Szántó

Führung durch das „Pálinka“-
(ungarische Schnapssorte) 
Museum in Kecskemét

Montag, 9. Oktober 

Budapest – Metropole 
im Wandel

Begrüßung der Seminarteilnehmer 
auf der Journalisten Akademie
(Direktorin Márta Sasvári und Vor-
sitzender Pál Eötvös – Landesver-
band Ungarischer Journalisten)

Schritt für Schritt: Bauprojekte 
seit der Wende. Critical guiding 
in Budapest mit Journalistin Nóra
Somlyódy und Architekt Samu 
Szemerey
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Vor Ort: Zerstörung historischer
Gebäude im ehemaligen jüdischen
Viertel. Spaziergang mit Orsolya
Egri, ÓVÁS! Egyesület (Verein 
„Einspruch!“)

Dienstag, 10. Oktober

Der 1956er Aufstand: 
Geschichte, Wirkungs-
geschichte und Gedenken 

Besuch im 1956er Institut. Gespräch
mit Zeithistoriker und Redakteur
Péter Kende

Mythos und Realität des Gulasch-
kommunismus. Treffen mit Tibor
Valuch, Alltagshistoriker des Kádár-
Regimes in der Retro-Bar Bambi

Mittwoch, 11. Oktober 

Kreativität – Konzept – Kult

Begegnungen mit ungarischen
DesignerInnen und erfolgreichen
Jung-Unternehmern im Café 
Szimpla Kert (Hindeja und Jan im
Gespräch mit Glasbeton-Designer
Áron Losonczi)

Október 6., péntek I Negyedik állomás: 
Hortobágyi Nemzeti Park. Természetvédelem,
öko-turizmus, bio-állattenyésztés 

Halastó látogatása lehalászáskor. Lovaskocsizás
a pusztán. Ebéd a Hortobágy Csárdában I
Ötödik állomás: Kecskemét. Farkas Gábor
építész bemutatja városát

Október 7., szombat I A magyar mezôgazdaság
az EU-csatlakozás után

Látogatás egy Kecskemét közeli libatelepen I
Vezetés a Kecskeméti Pálinkamúzeumban

Október 9., hétfô I Budapest – a változó fôváros
A szemináriumi hét megnyitása az Újságíró
Akadémián I Építési beruházások a rendszer-
váltás után. Kritikai városnézés Somlyódy Nórá-
val és Szemerey Samu építésszel I Séta Egri
Orsolyával, az ÓVÁS! Egyesület képviselôjével
az egykori zsidónegyedben

Október 10., kedd I Az 1956-os forradalom:
történelem, hatástörténet és megemlékezés 

Látogatás az 1956-os Intézetben. Beszélgetés
Kende Péter kortörténésszel I Találkozás Valuch
Tiborral, a Kádár-korszak hétköznapjait kutató
társadalomtörténésszel a Bambi Presszóban

Október 11., szerda I Kreativitás – koncepció –
kultusz 

Találkozás magyar formatervezôkkel és sikeres
fiatal vállalkozókkal a Szimpla Kertben I Design
és emlékezés – Martinkó József építészkritikus-
sal az épülô ’56-os emlékmûnél 

Október 12., csütörtök I Politikai kultúra 
Magyarországon

Látogatás a Magyar Televízióban. A székház
megtekintése. Beszélgetés Olaf Steenfadt-tal,
az MTV tanácsadójával I Látogatás a Véd-
egylet civil szervezetnél
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Vor Ort: Design des Gedenkens – 
an der Baustelle des 56er Denkmals
mit Baukritiker József Martinkó

Donnerstag, 12. Oktober 

Politische Kultur in Ungarn

Politik und Medien. Besuch im
Ungarischen Fernsehen (MTV).
Im Gespräch mit MTV-Berater Olaf
Steenfadt 

Besuch bei der NGO Védegylet
(„Schutzverein“). Gegen den Wind:
Zivilorganisationen in Ungarn

Freitag, 13. Oktober

Balaton, „reloaded“?

Exkursion zum Balaton. Wie lässt
sich „die ungarische See“ vermark-
ten? Ein Vortrag der Ungarischen 
Tourismus AG in Balatonfüred

Abstecher zur Halbinsel in Tihany

Im Fokus: Unterkunft und Immobi-
lien für Ausländer. Geschäftsführer:
Csaba Sall (Miditourist GmbH)

Anschließend: Weinverkostung 
in der Németh Kellerei

Samstag, 14. Oktober

Thermal- und 
Wellnesstourismus

Besuch in Hévíz, in der reichsten
Stadt Ungarns (Quelle: GFK Hun-
gary). Tourismus vs. Umweltbelas-
tung am Beispiel des Natursees
Hévíz. Treffen mit Vizebürgermeis-
ter Károly Moll. Mittagessen mit
einer NGO-Aktivistin

Erholung im Thermalbad in Hévíz

Montag, 16. Oktober

Wirtschaft in Ungarn

Besuch bei der Deutsch-Ungarischen
Industrie- und Handelskammer
(DUIHK). Fakten und Meinungen
über die ungarische Wirtschaft. 
Im Gespräch mit Vertretern
deutscher Konzerne (Praktiker,
Penny Market) 

Treffen mit Gordon Bajnai, Leiter
der staatlichen Entwicklungsagentur

Empfang der Deutschen Botschaft
im Hotel Hilton. Gastgeber
Botschafter Hans Peter Schiff  
(Auf dem Bild mit Pressesprecherin
Natascha Garloff-Jonckers)
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Dienstag, 17. Oktober

Vergangenheitsbewältigung
in Ungarn

Politik und Gedächtnis. Diskussion
mit dem Historiker Krisztián 
Ungváry über die Aufarbeitung der
Geschichte des Kommunismus

Besuch im Haus des Terrors. Im
Gespräch mit Direktorin Mária
Schmidt und Projektleiter Gábor
Tallai

Abstecher: Asylanten in Ungarn.
Besuch bei UNCHR (The UN
Refugee Agency)

Mittwoch, 18. Oktober

Chinesen in Budapest

Geschichte der chinesischen 
Gemeinschaft in Budapest seit der
Wende. Im Gespräch mit dem
Sinologen Gergely Salát und Yu
Zemin, dem Übersetzer der Werke
von Imre Kertész

Október 13., péntek I Új lendületben a Balaton?
Hogyan tehetô piacképessé a „magyar tenger”?
A Magyar Turizmus Rt. elôadása Balatonfüreden

I Rövid kirándulás a Tihanyi-félszigeten I Szállá-
sok és ingatlanok a Balaton partján, külföldiek
számára (Miditourist Kft., Badacsonytomaj) I
Borkóstoló a Németh Pincészetben

Október 14., szombat I Gyógy- és wellness-
turizmus

Látogatás Hévízen. Turizmus kontra környezet-
védelem I Találkozás Moll Károly alpolgármes-
terrel I Ebéd egy civil szervezet aktivistájával I
Pihenés a Hévízi Gyógyfürdôben

Október 16., hétfô I Gazdasági élet Magyar-
országon

Látogatás a Német–Magyar Ipari és Kereske-
delmi Kamaránál. Beszélgetés német vállalatok 
vezetôivel (Praktiker, Penny Market) a magyar
gazdaságról, és a német–magyar gazdasági kap-
csolatokról I Találkozás Bajnai Gordonnal, a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetôjével I
A Német Nagykövetség fogadása a Hilton Hotel-
ben. Házigazda: Hans Peter Schiff, nagykövet

Október 17., kedd I A múlt feldolgozása 
Magyarországon

Beszélgetés Ungváry Krisztián történésszel a
kommunizmus történeti feldolgozásáról I Láto-
gatás a Terror Házában. Házigazda: Schmidt
Mária igazgató és Tallai Gábor történész I Mene-
kültek Magyarországon. Látogatás az ENSZ
Menekültügyi Fôbiztosság budapesti irodájában

Október 18., szerda I Kínaiak Budapesten
Elôadás a budapesti kínai közösség rendszer-
váltás utáni történetérôl. Beszélgetés Yu Zemin-
nel, Kertész Imre könyveinek fordítójával és
Salát Gergely sinológussal I Látogatás a józsef-
városi kínai piacon
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Vor Ort: Besuch auf dem chinesi-
schen Markt in Józsefváros

Donnerstag, 19. Oktober

Roma in Budapest

Besuch bei der Stiftung für Bürger-
rechte der Roma. Treffen mit
Aladár Horváth und Jenô Setét

Vor Ort: Magdolna-Viertel, ein
Stadtteil mit großem Anteil an Roma
in der Bevölkerung

Besuch bei Gastro-Sender TV Paprika 
Anschließend: Roma-Küche. Eine
Kostprobe mit Fernsehkoch Róbert
Bede

Abendprogramm: Die Nationalen
Philharmoniker im Palast der 
Künste

Freitag, 20. Oktober

Pécs – Kulturhauptstadt
Europas 2010

Besuch beim Projektträger und
Organisator Europa-Haus

Vor Ort: Zsolnay Porzellanmanufak-
tur. Führung mit Direktor István
Komor. Nach der Umwandlung: ein
kulturelles Viertel? 

Kontroverse um das „Kulturhaupt-
stadt“-Projekt. Treffen mit dem
Zivilinitiatoren Zorán Partatits

Samstag, 21. Oktober

Das deutsche Hinterland 
von Pécs

Vor Ort: Fahrt ins donauschwäbische
Dorf Bóly. Im Gespräch mit 
ehemaligen Vertriebenen. Besuch
im Altenheim 

Vor Ort: Besichtigung und Wein-
verkostung in der Csányi Kellerei 
in Villány
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Montag, 23. Oktober

Ein unvergesslicher 
Gedenktag 

Budapest feierte den 50. Jahrestag
des Nationalaufstandes 1956 

Dienstag, 24. Oktober – 
Freitag, 27. Oktober

Beginn der Tandemwoche

Einblick in ungarische Redaktionen.
Recherche mit kollegialer Beratung:
Tandem-Arbeit mit ungarischen
Journalisten

Nachmittag, 24. Oktober: Kaffee-
pause mit Schriftsteller und Essayist 
György Konrád, früherer Direktor
der Akademie der Künste in Berlin

Montag, 30. Oktober

Pressekonferenz

Dienstag, 31. Oktober

Abreise

Október 19., csütörtök I Romák Budapesten
Látogatás a Roma Polgárjogi Alapítványnál.
Beszélgetés Horváth Aladárral és Setét Jenôvel

I Magdolna-telep, egy városrész jelentôs számú
roma lakossal I Látogatás a TV Paprika fôzôcsa-
tornánál. Roma konyha. Kóstoló Bede Róbert-
tel I Esti program: A Nemzeti Filharmonikusok
koncertje a Mûvészetek Palotájában

Október 20., péntek I Pécs – Európa Kulturális
Fôvárosa 2010

Látogatás a projektért felelôs Európa-Háznál

I Vezetés a Zsolnay Porcelánmanufaktúrában.
Átváltozás után: új kulturális negyed? I Viták 
a projekt körül: Találkozás az egyik kezdemé-
nyezôvel

Október 21., szombat I Pécs környéki sváb
települések

Látogatás Bóly sváb faluban. Beszélgetés egy-
kori kitelepítettekkel a helyi öregek otthoná-
ban I Vezetés és borkóstoló a villányi Csányi
Pincészetben

Október 23., hétfô I Felejthetetlen emléknap
Budapest az 1956-os magyar forradalom 
50. évfordulóját ünnepli 

Október 24., kedd – október 27., péntek

I A Tandem7 kezdete
Bepillantás a magyar szerkesztôségek munká-
jába. Újságírói kutatómunka magyar kollégák
segítségével I Október 24., délután: kávészünet
Konrád György íróval és esszéistával, a berlini
Mûvészeti Akadémia korábbi igazgatójával

Október 30. hétfô
Sajtótájékoztató

Október 31. kedd
Hazautazás
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Die Robert Bosch Stiftung ist eine der
großen unternehmensverbundenen
Stiftungen in Deutschland. Ihr gehö-
ren 92 Prozent des Stammkapitals 
der Robert Bosch GmbH. Sie wurde
1964 gegründet und setzt die gemein-
nützigen Bestrebungen des Firmen-
gründers und Stifters Robert Bosch
(1861 – 1942) fort. Die Stiftung kon-
zentriert sich in ihrer Arbeit auf die
Bereiche Wissenschaft, Gesundheit,
Völkerverständigung, Bildung, Gesell-
schaft und Kultur. Von 1964 bis 2006
gab die Stiftung rund 790 Millionen
Euro für die Förderung aus. Im Jahr
2006 wurden rund 55 Millionen Euro
bewilligt.

Die Förderung der Beziehungen
Deutschlands zu den Ländern Mittel-
und Osteuropas begann Mitte der
70er Jahre mit dem Nachbarland 
Polen. Seit dem Fall des Eisernen Vor-
hangs nahm die Stiftung auch zahl-

reiche andere Länder in die Förde-
rung auf. Die Stiftung bezog in ihre
Arbeit die jahrhundertealten Beziehun-
gen der deutschen mit den Völkern
Mittel- und Osteuropas ein, die es
unter neuen politischen Bedingungen
fortzuführen, zu erneuern oder neu
aufzubauen galt. Im Zentrum der Stif-
tungsarbeit steht die Gewinnung vor
allem junger Menschen für die Idee
der Völkerverständigung. Dies wird
erreicht durch Stipendienprogramme
und den Aufbau dauerhafter persön-
licher Beziehungen sowie intensiver
Kontakte mit anderen Sprachen und
Kulturen. 

Die Robert Bosch Stiftung

A Robert Bosch Alapítvány Németország 
egyik legnagyobb vállalati kötôdésû magánala-
pítványa, tulajdonában van a Robert Bosch
GmbH alaptôkéjének 92 százaléka. Az Alapít-
vány 1964-ben jött létre azzal a céllal, hogy 
a vállalatalapító Robert Bosch (1861–1942)
közhasznú törekvéseit szolgálja. Az Alapítvány
munkájának középpontjában a tudomány, 
az egészség, a népek közötti kommunikáció, 
az oktatás, a társadalom és a kultúra területe
áll. 1964-tôl 2006-ig az Alapítvány 790 millió 
eurót költött támogatásokra, 2006-ban pedig
55 millió euró elköltését hagyták jóvá. 

Németország közép-kelet európai kapcso-
latainak a fejlesztése a hetvenes évek közepén
kezdôdött a szomszédos Lengyelországgal. 
A vasfüggöny összeomlása óta számos további
országgal bôvült az Alapítvány által támogatot-
tak sora. Az Alapítvány figyelme kiterjed a Né-
metország és Közép-Kelet Európa népei közötti,
évszázadokra visszanyúló kapcsolatokra, célja
ezek fenntartása, megújítása vagy újbóli felépí-
tése a megváltozott politikai környezetben. 
Az alapítványi munka központi eleme a fiatalok
megnyerése a népek közötti párbeszéd eszmé-
jének. Ezt ösztöndíjprogramokkal, hosszú távú
személyes kapcsolatok, valamint intenzív nyelvi
és kulturális érintkezés révén éri el. 
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Landesverband Ungarischer 
Journalisten – Bálint György 
Journalisten Akademie
1062 Budapest, Andrássy út 101.
www.muosz.hu

Die Bálint György Journalisten Akade-
mie ist die renommierteste Institution
der ungarischen Journalistenaus- und
-weiterbildung. Sie hat nicht nur ihren
Sitz im Haus des Verbandes, sondern
ist auch ihrem Namen gemäß tatsäch-
lich eine Schule des praktischen Jour-
nalistenberufs mit einer langen Tra-
dition. Die zweisemestrige Ausbildung 
zu Redakteuren und Journalisten im
Print-, Radio- und Fernsehbereich, 
zu Fotoreportern, bzw. zu Editorial
Designern gilt schon seit langem als 
sicheres Sprungbrett in den Beruf. Das
Studienangebot im Frühjahrsemester
hingegen bietet hauptsächlich Spe-
zial- oder Vertiefungskurse für bereits
im Berufsleben stehende Journalisten
(Bereich: Frauen, Wirtschaft, Sport,
Wissenschaft und Umwelt etc.). Die
4–6-wöchigen Praktika in Redaktionen
in den zweisemestrigen Studiengän-
gen bieten darüber hinaus für viele
Studenten eine Möglichkeit für den
Berufseinstieg. 

An der Bálint György Journalisten
Akademie unterrichten renommierte
Experten und jede Woche werden
anerkannte Journalisten zum Vortrag
oder zur Diskussion eingeladen. Vor
der Wende war die Schule des Journa-
listenverbandes das einzige Zentrum
der Journalistenbildung in Ungarn.
Aber auch seit den 90er Jahren wur-
den hier zahlreiche talentierte, erfolg-
reiche Journalisten ausgebildet. Meh-
rere Absolventen der Akademie wur-
den bereits mit dem Ungarischen
Pulitzer-Preis (Antónia Rádi, László
Seres) oder mit dem Medienpreis „Für
Qualitätsjournalismus“ (Erna Sághy,
Zsolt Bogár) ausgezeichnet. Zahlreiche
Chefredakteure (von Patrícia Szabó
bis László Takács T.), Zeitungsreporter
und Journalisten führender überre-
gionaler Zeitungen und Zeitschriften
sowie viele PR- und Kommunikations-
experten (unter anderen Zoltán Gaál
J., Kabinetchef des Ministerpräsiden-
ten Ferenc Gyurcsány) haben ihren
Abschluss auf der Akademie gemacht. 

Das Studium an der Bálint György
Journalisten Akademie absolvieren
jährlich im Durchschnitt 80–100 Stu-
denten. 
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MÚOSZ Bálint György 
Újságíró Akadémia
1062 Budapest, Andrássy út 101.
www.muosz.hu

A Bálint György Újságíró Akadémia a magyar
újságíróképzés legpatinásabb intézménye.
Nemcsak azért, mert a szövetség a székházában
található, hanem ténylegesen is az újságíró
szakma nagy hagyományokkal rendelkezô gya-
korlati mûhelye. A két féléves televízió-, rádió-
és lapszerkesztô-újságíró; tördelô-lapszerkesztô
és fotóriporter szakirányon szerzett képesítés
már hosszú évek óta érvényes belépô a pályára,
míg a tavaszi szemeszterben induló stúdiók
(nôi-, gazdasági-, sport-, tudományos- és kör-
nyezetvédelmi újságírás) a fôként már állásban
lévô kollégáknak kínálnak speciális szakismere-
teket, illetve azok elmélyítését. A két szemesz-
teres képzést záró 4-6 hetes szerkesztôségi
gyakorlat számos hallgatónak azonnali lehetô-
séget nyújt a szakmában maradásra.

A felnôttképzésre specializálódott Bálint
György Újságíró Akadémián a szakma jelesei
oktatnak, illetve tartanak hétrôl hétre vendég-
elôadást. A rendszerváltás elôtt a MÚOSZ iskola
az újságíróképzés egyetlen centruma volt, de
azóta is rengeteg tehetséges, a területén sikeres
szakembert képzett. Itt végzett több Pulitzer-
díjas (Rádi Antónia, Seres László) és Minôségi
Újságírásért-díjjal kitüntetett újságíró (Sághy Er-
na, Bogár Zsolt), jónéhány fôszerkesztô (Szabó
Patríciától Takács T. Lászlóig) és az országos 
lapok és magazinok újságíró-riportereinek a je-
lentôs része, valamint számos PR- és kommu-
nikációs szakember. (Többek között Gaál J.
Zoltán, a miniszterelnöki kabinet irányítója)

A Bálint György Újságíró Akadémián a meg-
alakulása óta évente átlagosan 80-100 fô 
szerez diplomát. 

MÚOSZ Bálint György Újságíró Akadémia
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Jahrgang 1973, studierte DaF und
Geschichte in Budapest und Heidel-
berg. Seine Magisterarbeit schrieb er
über die Behandlung der Nation und
nationalen Identität im Spätwerk 
Martin Walsers. Als Absolvent der
Bálint György Journalisten Akademie
schnupperte er in den Journalisten-
beruf hinein. Seit 2001 ist er bei dem
politisch-kulturellen Wochenmagazin
Magyar Narancs angestellt. Seine
Schwerpunkte sind Politik, Wirtschaft
und Deutschland. Er wurde bereits
zweimal „für den besten Artikel des
Monats“ mit dem Medienpreis „Für
Qualitätsjournalismus“ ausgezeichnet
(Januar 2004, März 2006). 

Zsolt Bogár

Bogár Zsolt 
(szül.: 1973)

Német–történelem szakra járt egyetemre Buda-
pesten és Heidelbergben. A szakdolgozatában
Martin Walser kései prózáját dolgozta fel a nem-
zet és nemzeti identitás problematikájának 
tükrében. A Bálint György Újságíró Akadémia
elvégzésével került az újságíró szakmába.
2001 óta a Magyar Narancs címû politikai-kul-
turális hetilap munkatársa. Fôként politikai és
gazdasági tárgyú, valamint Németországgal kap-
csolatos cikkeket ír. Kétszer nyerte el a hónap
legjobb írásáért a Minôségi Újságírásért-díjat
(2004. január, 2006. március).
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Jahrgang 1953, studierte Literatur-
wissenschaft und Philosophie in Buda-
pest. Er schlug eine wissenschaftliche
Laufbahn als Soziologe ein und lehrte
an der Universität. Nach der Wende
war er als Staatsbeamter im Kultusmi-
nisterium tätig und u.a. für das neue
Kulturgesetz (1997) mitverantwortlich.
Erfahrungen in Staatsdiplomatie er-
warb er als ehemaliger Kulturattaché
der Ungarischen Botschaft in London,
wo er als Gründungsdirektor das Un-
garische Kulturzentrum leitete. Er
schrieb seine Doktorarbeit (PhD) über
„Die Tragödie des Menschen“, ein
Drama von Imre Madách („Der unga-
rische Faust“). Vor dem EU-Beitritt
leitete er Fortbildungskurse über die
EU in Ungarn und in Deutschland.
Er war Organisator von sozialwissen-
schaftlichen Konferenzen und wirkte
als Redakteur bei mehreren Mono-
grafien und Handbüchern mit. Zur
Zeit unterrichtet er Kulturtheorie,
Kulturmanagement und Europäische
Studien an der Eötvös Loránd Uni-
versität.

dr. Striker Sándor 
(szül.: 1953)

Irodalomtudományt és filozófiát hallgatott 
Budapesten. Szociológusként kezdte a tudo-
mányos pályát, egyetemen is tanított. A rend-
szerváltás után a Mûvelôdési- és Közoktatási
Minisztérium köztisztviselôje, többek között 
a kulturális törvény megalkotásáért felelôs. 
A londoni magyar nagykövetség kultúrattaséja-
ként és a Londoni Magyar Kulturális Központ
alapító igazgatójaként diplomáciai tapasztala-
tokat is szerzett. Doktori dolgozatát Madách
Imre: Az ember tragédiája („A magyar Faust”)
címû mûvérôl írta. Magyarország uniós csatla-
kozása elôtt Magyarországon és Németország-
ban is vezetett továbbképzô tanfolyamokat 
az Európai Unióról. Ezen kívül társadalomtudo-
mányos konferenciákat szervezett és több 
monográfia és kézikönyv összeállításában vett
részt szerkesztôként. Jelenleg kultúra-elméletet,
kulturális menedzsmentet és európai tanul-
mányokat oktat az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen.

Dr. Sándor Striker
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Wie versiert ein Journalist wirklich 
ist, stellt sich letztlich heraus, wenn 
er sich auf einem vollkommen neuen
Gebiet behaupten soll: ohne Anhalt-
spunkte, spezielle Kenntnisse und mit
einem Thema, das nicht gründlich
aufzuarbeiten geradezu sträflich wäre.
Dann zeigt sich, ob er Experten mo-
bilisieren kann und ob er über die 
nötige Flexibilität und Offenheit ver-
fügt, die Aufgabe mit der Neugier 
eines unbedarften Menschen und
doch mit journalistischem Fachwissen
anzugehen. 

Dieses Talent sowie die nötigen
Kenntnisse und Fähigkeiten stellte ich
bei Nicole fest, als ich sie im Rahmen
des Mediatandems im Oktober ken-
nen lernte. Ihre Fragen waren interes-
sant und spannend. Aus der Perspek-
tive einer Außenstehenden achtete sie
auf die Nuancen und wog die Antwor-
ten sorgsam ab. Was mich besonders
freute, war das Gespräch mit Aladár
Horváth – einem tief resignierten

Vertreter der Roma – der in einem
Interview über die Lage der ungari-
schen Minderheit auf die Frage „Was
würden Sie einem jungen Roma sagen?
Warum soll er auf seine Herkunft
stolz sein?“ nach langem Schweigen
meinte: „Na endlich ein Journalist,
der die richtigen Fragen stellt.“

Die Teilnehmer des Mediatandems
konnten darüber hinaus Ungarn – 
das Land und den Alltag seiner Bewoh-
ner – in einer äußerst spannenden
Zeit kennenlernen. Der einmonatige
Aufenthalt mit seiner Fülle an Begeg-
nungen und Terminen gab ihnen
Gelegenheit, gründlich hinter die
Kulissen zu blicken. 

Berkó Gergely
34 éves, MTI I Nicole Jegerlehner 
tandempartnere

Hogy valaki mennyire jó újságíró, akkor derül 
ki igazán, amikor valami teljesen újba kell vág-
nia, kapaszkodók, speciális ismeretek nélkül,
ráadásul olyan téma kerül a kezei közé, amit
nem alaposan feldolgozni egyszerûen bûn.
Ilyenkor mutatkozik meg, ki tud elegendô hoz-
záértôt mozgósítani, kiben van meg a rugal-
masság és a nyitottság ahhoz, hogy a hétközna-
pi ember érdeklôdésével és az újságíró szak-
mai ismereteivel is felvértezve lásson neki 
a munkának. 

Ezt a tehetséget és az ehhez szükséges 
ismeret- és készséghalmazt láttam Nicole-ban,
amikor októberben, a Mediatandem részt-
vevôjeként megismertem. Érdekes, izgalmas,
ugyanakkor a külsô szemlélô perspektívájából
megfogalmazott kérdéseket tett fel, figyelt 
a nüanszokra és súlyozta a kapott válaszokat. 
A hazai cigányság helyzetérôl készített interjúi
egyikében pedig örömmel és meglepetéssel
láttam, amikor az egyik legszenvtelenebbül
nyilatkozó hazai roma vezetô, Horváth Aladár
az egyik kérdése után („Mit mondana egy 
roma fiatalnak? Miért érdemes ma büszkének
lennie a származására?”) vagy egy percnyi hall-
gatás után csak annyit mondott: „Na, végre,
egy újságíró, aki tud jót kérdezni…”.

A Mediatandem résztvevôi ráadásul egy 
hallatlanul érdekes idôszakban ismerkedhettek
meg Magyarországgal és az itt élôk minden-
napjaival, az egy hónapnyi itt-tartózkodás, no
és a programok, találkozók sora pedig lehetô-
séget adott nekik, hogy alaposan a „kulisszák”
mögé nézzenek.

Gergely Berkó
34 Jahre, MTI Tandempartner von Nicole Jegerlehner 
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Dass Christoph gut schreibt, fiel mir
sofort auf, als er einen Hörfunkbeitrag
in einem Studio des Ungarischen
Rundfunks produzierte und mich bat,
seinen Text zu lesen. Sein achtminüti-
ger Beitrag über den Jahrestag der
ungarischen Revolution von 1956 und
die ungarischen Erinnerungen daran
war sowohl persönlich als auch objek-
tiv, dabei frisch, lebendig und an-
schaulich. Wir hingegen haben kaum
Möglichkeit, uns selbst und unsere
Gesprächspartner zur Entfaltung zu
bringen. Studiogespräche und Musik
wechseln sich ab, für ausgearbeitete
Live-Reportagen gibt es wenig Platz.
Als ich mich bereit erklärte, bei Media-
tandem mitzumachen, ging ich davon
aus, überwiegend organisatorische
Aufgaben wahrzunehmen. Dann stellte
ich jedoch fest, dass ich in der kurzen
Zeit auch etwas lernen konnte: über

eine andere journalistische Kultur,
über Hörfunk, über eine fremde Men-
talität. Während ich einem Journalis-
ten half, der an andere Rahmenbe-
dingungen gewöhnt war, wurden mir
auch Mängel in unserem redaktionel-
len Ablauf bewusst.

Die gemeinsame Reise nach Kalaz-
nó war ein großartiges Erlebnis. Das
kleine Dorf, die zerfallene Kirche, die
teils renovierten und teils stark bau-
fälligen Häuser, die Gastfreundschaft
des Bürgermeisters, die gesprächige
Frau Kati – das alles wirkte auf uns 
wie ein Märchen. Nun bin ich sehr
auf diesen Beitrag von Christoph 
gespannt. 

Bödô Anita
32 éves, Magyar Rádió I Christoph Rasch
tandempartnere

Christoph jól ír. Azonnal feltûnt, amikor tudósí-
tást készített a Magyar Rádió egyik stúdiójában
és megkért, fussam át az összekötô szövegét.
Az 1956-os forradalom évfordulójáról, a törté-
nelmi emlékezetrôl szóló nyolc perces anyaga
egyszerre volt személyes és tárgyilagos, ugyan-
akkor friss, élô, eleven. Nálunk alig van alkalom
„helyzetbe hozni” magunkat és riportalanyain-
kat. Stúdióbeszélgetések és zene váltakozik,
kevesebb hely van a kimunkált, élô riportra.
Amikor elvállaltam, hogy részt veszek a Media-
tandemben, azt gondoltam, szervezési felada-
taim lesznek. Aztán kiderült, tanulhatok is a 
rövid idô alatt – egy másik kultúráról, rádiózás-
ról, mentalitásról. Azzal, hogy egy más kondí-
ciókhoz szokott újságírót segítgettem, felszínre
kerültek a szerkesztôségi munkánk hibái is.

Nagy élmény volt a közös kalaznói kirándu-
lás. Mesebelinek tûnt a kis falu, a romos temp-
lom, a néhol felújított, másutt düledezô falú
házak, a polgármester vendégszeretete, a me-
sélôkedvû Kati néni. Kíváncsian várom a belôle
készült anyagot.

Anita Bödô
32 Jahre, Magyar Rádió (Ungarischer Rundfunk)   
Tandempartnerin von Christoph Rasch
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Der Mediatandem-Monat war sowohl
für die deutschen Journalisten als
auch für ihre ungarischen Tandem-
partner ein Gewinn. Mit Jan Dube,
einem Mitarbeiter der dpa, stand ich
bereits zwei Wochen vor seiner An-
kunft in intensivem Briefkontakt. 

Er schickte mir einige seiner 
Themenvorschläge und wollte meine 
Meinung dazu wissen. Gleichzeitig 
bat er mich um weitere Ideen. Einige
Themen waren mir geläufig, und ich
konnte ihm sofort weiterhelfen. Bei
manchen Themen musste ich mich
jedoch auch erst kundig machen. Wie
auch immer: Von Anfang an war es 
für mich interessant, welche Vorgänge
in Ungarn seine Neugier weckten. 

Gleich nach seiner Ankunft in 
Budapest konnten wir bei einem Glas
Bier über die bereits festgelegten The-
men sprechen. Für mich war es eine
spannende Aufgabe, die Grundzüge
der ungarischen Gesundheitsreform
oder die Hauptströmungen unserer
Innenpolitik für einen deutschen
Journalisten zusammenzufassen. 

Wir ungarischen Journalisten verlieren
uns oft in den aktuellen Geschehnis-
sen des Tages. Ein ausländischer Jour-
nalist hingegen hat weitaus eher den
Blick für das Wesentliche, das er für
seine deutschen Leser noch entspre-
chend aufbereiten muss. Daraus lässt
sich viel lernen. 

Die deutschen Journalisten hatten,
wenn wir es rein beruflich betrachten,
großes Glück, denn sie hielten sich
während einer akuten Krise der unga-
rischen Innenpolitik, den Unruhen
im Oktober, in Budapest auf. 

Die Begegnung bot auch Möglich-
keiten, über unseren Beruf, unsere
Arbeitsbedingungen und die Zeitein-
teilung und darüber zu sprechen, wie
sich all das mit dem Privatleben ver-
einbaren lässt. Beim Abschied verein-
barten Jan und ich, dass wir uns auch
künftig jederzeit fachlich unterstützen
werden. So ist aus dem Treffen ein
lebendiger, gegenseitiger Austausch
entstanden.

Joób Sándor
34éves, Index I Jan Dube tandempartnere

Nem csak a programban részt vevô német
újságíróknak, de nekünk, magyar partnereiknek
is nagyon hasznos volt az egy hónap. Jan Dube-
val, a DPA munkatársával már megérkezése
elôtt két héttel intenzíven leveleztünk. 

Elküldte néhány témaötletét, a véleményemet
kérte róluk és további ötleteket várt. Némelyik
témában azonnal tudtam tanácsot adni, volt vi-
szont, amiben nekem is el kellett mélyednem.
Már kezdettôl érdekes volt számomra, mi az,
ami ôt megfogja az itteni történések közül. 

Amikor Budapestre érkezett, már az elôre
egyeztetett témákról tudtunk beszélgetni egy
sör mellett. Izgalmas feladat volt összefoglalni
egy német újságírónak a magyar egészségügyi
reform lényegét vagy a hazai belpolitika fô
vonalait. Mi gyakran elveszünk a napi hírek és
a részletek között, egy külföldrôl jött újságírót
azonban a lényeg érdekli, amelyet még neki
tovább kell egyszerûsítenie német olvasóinak.
Ebbôl sokat lehet tanulni. 

A német újságíróknak szakmai szempontból
nagyon nagy szerencséjük volt, hiszen a magyar
belpolitika egyik legválságosabb idôszakában, az
októberi zavargások idején voltak Budapesten. 

A találkozás jó alkalom volt arra is, hogy
elbeszélgessünk egy kicsit a szakmánkról, arról,
ki milyen munkafeltételek között, milyen idô-
beosztásban dolgozik, s ezt hogy lehet össze-
egyeztetni a magánélettel. Jannal úgy váltunk
el egymástól, hogy bármikor felhívjuk egymást
vagy írunk, ha szakmai segítségre van szük-
ségünk. Ez egy élô kapcsolat. 

Sándor Joób
34 Jahre, Index Tandempartner von Jan Dube
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Der Zufall regiert die Welt. Das wusste
ich bereits, hielt es jedoch immer für
wichtig, eine Bestätigung für meine
Annahmen zu bekommen. Das letzte
Mal kam es bei der Auswahl meiner
Tandempartnerin Simone dazu. 

Vor ihrer Anreise wusste ich über
Simone nur, dass sie sich zum Teil für
dieselben Themen – Lifestyle, Kultur,
Design und Frauenfragen – interes-
siert wie ich und dass sie aus unmit-
telbarer Nähe meiner zweitliebsten
deutschen Stadt (Hamburg) stammt.
Ich wusste auch noch, dass sie einige
Jahre älter ist als ich und dementspre-
chend über wesentlich mehr journa-
listische Erfahrungen verfügt.

Unser erstes Treffen fand im Event-
zentrum „Millenáris” in Budapest statt.
Obwohl sich nur sechs Menschen –
inklusive der zwei Kartenverkäufer –
im leeren Zuschauerraum aufhielten,
konnten wir uns nur schwer erkennen
– na ja, die berühmte journalistische
Beobachtungsfähigkeit. 

Wir tranken zunächst Tee, dann
sahen wir ein Theaterstück an. Rich-
tig in Gang kam unsere Unterhaltung

erst, als wir am Ende des Tages mein
Lieblingslokal aufsuchten. Bei einem
Glas Rotwein führten wir ein lebhaftes
Gespräch. Dabei stellte ich plötzlich
fest, dass unsere Weltanschauungen
trotz der Entfernung von mehreren
hundert Kilometern, trotz des Alters-
unterschieds und des berühmten
Bruchs zwischen Ost und West im We-
sentlichen übereinstimmten. 

Sogar meine Ängste vor dem Älter-
werden (wie ich bereits erwähnte, 
beschäftige ich mich auch mit Frauen-
themen) verschwanden ein für allemal,
und ich kam zu dem Schluss, dass
man nach all den Jahren, die wir auf
Pressekonferenzen, zwischen Com-
puter, Kugelschreiber und auf Redak-
tionssitzungen verbringen, nichts an
Vitalität, Lebensfreude und Interesse
verliert. Und dass bei der Begegnung
zweier Menschen der Zufall eine
wesentliche Rolle spielt.

Vincze Barbara
30 éves, Velvet I Simone Schellhammer 
tandempartnere

Vannak véletlennek tûnô egybeesések a világ-
ban. Ezt korábban is tudtam, de mindig fontos-
nak tartottam, hogy bizonyosságot szerezzek
feltételezéseimrôl. Erre legutóbb tandempart-
nerem, Simone kiválasztásánál került sor. 

Simone-rôl érkezése elôtt csupán annyit tud-
tam, hogy részben ugyanazok a témák érdek-
lik, mint engem – életmód, design, nôi témák
– és hogy második kedvenc német városom
(Hamburg) közelébôl származik. Még azt is
tudtam róla, hogy néhány évvel idôsebb nálam
és ennek megfelelôen jóval több újságírói ta-
pasztalattal rendelkezik, mint én. 

Elsô találkozásunkra Budapesten, a Millenáris
Központban került sor. Annak ellenére, hogy 
a nézôtéren – a két jegyszedôt is beleszámítva
– mindössze hat ember tartózkodott, csak ne-
hezen ismertük fel egymást – hát igen, a híres
újságírói megfigyelôképesség. 

Teáztunk, késôbb megnéztünk egy színházi
elôadást, az igazi beszélgetés azonban csak 
akkor kezdôdött, amikor a nap végén betértünk
kedvenc szórakozóhelyemre. A két pohár vörös-
bor mellett folytatott élénk eszmecsere közben
meg kellett állapítanom, hogy világnézetünk a
több száz kilométeres távolság, a korkülönbség
és a kelet és nyugat közötti híres szakadék el-
lenére a lényeges pontokban megegyezik. 

Még az öregedéstôl való félelmeim is örökre
megszûntek (mint már említettem, nôi témák-
ra is fogékony vagyok) és arra a megállapításra
jutottam, hogy a sajtótájékoztatókon, számító-
gépek, golyóstollak közt és szerkesztôségi ülé-
seken eltöltött évek ellenére az ember semmit
nem veszít vitalitásából, életörömébôl és érdek-
lôdésébôl. És hogy a véletlennek tûnô egybe-
esések nélkülözhetetlen szerepet játszanak 
két ember találkozásában. 

Barbara Vincze
30 Jahre, Velvet (Index)   Tandempartnerin von Simone Schellhammer
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Karin Billanitsch
Für Kölner Stadt-Anzeiger

Gedenken an 1956er 
Aufstand. Straßenunruhen
Megemlékezés az 1956-os forrada-
lomról. Utcai zavargások

Ungarisches Fernsehen
Magyar Televízió (MTV)

Geplant: Pécs und Essen –
Europas Kulturhauptstädte
2010
Elôkészületben: Pécs és Essen –
Európa Kulturális Fôvárosai 2010

Weinanbau in Ungarn
A borászat Magyarországon

Jan Dube
Für dpa-infocom 

Streit um Gedenken an
1956er Aufstand
Az 1956-os megemlékezés 
körüli vita

Küchenkanal TV Paprika
A TV Paprika fôzôcsatorna

Chinesische Gemeinschaft 
in Budapest
Kínaiak Budapesten

Ein Gänsefarm bei 
Kecskemét
Egy libatelep Kecskemét mellett

„Menschenmarkt”, Moszkva
Platz
Moszkva tér, emberpiac

Reisegeschichte: Nagyvárad
(Oradea)
Nagyvárad bemutatása

Hindeja Farah
Für Berliner Zeitung, Financial
Times Deutschland, NEON

Über das Ungarische
Fernsehen
A Magyar Televízióról

Das historische Palasthotel 
in Lillafüred
A lillafüredi történelmi Palotaszálló

Rechtsradikale Jugendliche
– Die nationale Jugendszene
in Ungarn
A jobboldali radikális fiatalokról

Geplant: Chinesen in
Budapest
Elôkészületben: Kínaiak Budapesten

Paprika-Geschichte: wofür
kann man noch Paprika 
einsetzen?
„Paprika-történet”: mire használható
még a paprika?

Menschenmarkt am 
Moszkva Platz
A Moszkva téri emberpiac

Thorsten Herdickerhoff
Für Aargauer Zeitung,
Stuttgarter Zeitung, Frankfurter
Rundschau

Vertrauensfrage nach der
Lügner-Rede von Ferenc
Gyurcsány 
A miniszterelnökkel szembeni 
bizalmi szavazásról

Gedenken an 1956er 
Aufstand
1956-os megemlékezések

Interview mit György 
Konrád
Konrád György-interjú

Geplant: Ungarn-Beilage
für die Landeszeitung 

Elôkészületben: Magyarország-
melléklet a prágai német nyelvû
Landeszeitung-ban

Dr. Villô Huszai
Für Neue Zürcher Zeitung 

Ungarisches Fernsehen 
A Magyar Televízióról

1956er Secondos als
Unternehmer in Ungarn
Második generációs ’56-osok 
vállalkozóként térnek vissza

Geplant: Spitzeltätigkeit
und Schwierigkeiten der
historischen Aufarbeitung
nach der Wende
Elôkészületben: Besúgók, ügy-
nökök – a történelmi feldolgozás
nehézségei 1990 után

Wohnen in Budapester 
Plattenbauten 
Élet a budapesti lakótelepeken

Reisegeschichte Miskolc
Miskolc bemutatása
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Nicole Jegerlehner
Für Der Bund

Politische Polarisierung
Ungarns
A politikailag megosztott Magyar-
országról

Zürcher Unternehmer 
in Ungarn
Zürichi vállalkozók Magyarországon

Weinexport in Ungarn
A magyar bor külföldön

Wirtschaftslage Ungarns: 
wie verdienen Ungarn
ihren Lebensunterhalt?
Az ország gazdasági helyzete: mibôl
élnek a magyarok?

Über Roma in Ungarn
A magyarországi romákról

Dr. Markus Müller
Für ORF Radio 

Straßenunruhen in
Budapest am 23. Oktober
Utcai zavargások Budapesten,
október 23-án

Über die Spaltung der
ungarischen Gesellschaft
A magyar társadalom politikai
megosztottságáról

Ungarn in Rumänien. Reise-
reportage aus Nagyvárad
(Oradea)
Romániai magyarok. Riport
Nagyváradról

Nationalpark Hortobágy
Hortobágyi Nemzeti Park

Geplant: Chinesen in Buda-
pest. Rundschau auf dem
Chinesischen Markt in
Józsefváros, im Asia Center
und in der chinesischen
Schule 
Elôkészületben: Kínaiak Budapes-
ten. Látogatás a józsefvárosi piacon,
az Ázsia Centerben és a budapesti
kínai iskolában

Grenzüberschreitung:
Reportage von der serbisch-
ungarischen Grenze nach
dem EU-Beitritt Ungarns
Határátlépés: riport 
a szerb–magyar határ mellôl

Jan Pallokat
Für RBB InfoRADIO, 
Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung

Wie denken ungarische
Jugendliche vom 1956er
Aufstand?
Hogyan gondolkodnak a fiatalok 
az 1956-os forradalomról?

Stadtentwicklung in Buda-
pest: Umbau des jüdischen
Viertels
Városfejlesztés Budapesten. 
A zsidó negyed átépítése

Ungarische Gänseleber auf
den deutschen Markt!
Magyar libamájat a német piacra!

Christoph Rasch 
Für RBB InfoRADIO

Gedenken an 1956-er 
Aufstand
1956-os megemlékezések

Krawalle am 23. Oktober
Az október 23-i utcai zavargásokról

„Donauschwaben“ –
Deutsche in Bóly und
Kalaznó
„A svábok” – Német kisebbség
Bólyon és Kalaznón

Ungarn in Rumänien. 
Kulturreportage aus Nagy-
várad (Oradea)
Romániai magyarok: kulturális 
riport Nagyváradról

Simone Schellhammer
Für Tagesspiegel 

Ungarisches Fernsehen
A Magyar Televízióról

Geplant: Reisegeschichte
über Budapest 
Elôkészületben: Budapestrôl 
utazóknak-turistáknak 

Alle Beiträge können unter
www.mediatandem.hu
gefunden werden
A publikációk a fenti weboldalon
elérhetôk
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Hindejas Trophäe: 
Der Bürgermeister in Lak

Hindeja zsákmánya: A laki 
polgármester

Bonus: Bürgermeister Thorsten

Ráadás: Thorsten polgármester

Ein Charakter von Stahl: 
Thorsten, Christoph, und Markus 
in Miskolc

Szilárd jellemek a miskolci vasgyárban 

Pressespiegel

Sajtótükör

Christoph und Karin in der 
Retro-Bar Bambi

Christoph és Karin a Bambi Presszóban

Die Teilnehmer machen sich 
auf den Weg

A résztvevôk útra kelnek

M
om

en
te
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Tonmeister Markus

Markus hangokat rögzít

Jan Dube in action

Akcióban

Dichtung und Wahrheit: 
Nationaldichter Ady und Kölcsey

Költészet és valóság: Ady és Kölcsey

Villô setzt sich durch 

A lelkes Villô és rezignált hallgatósága

Taxi Hortobágy 

Hortobágy-taxi 

Zwischen Paprika und Gulasch, 
hin und zurück

Paprika és pörkölt között, retúr

Jan macht neue Bekanntschaften

Jan új ismerôsökre tesz szert
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50 Jahre nach 1956 – Straßenmomente

50 éves ’56 – Utcai pillanatok

Sonnenbrillenfestival im Oktober

Októberi Napszemüvegfesztivál

Budapest by bike

Biciklis városnézés

Warten auf György Konrád

Konrád Györgyre várva

Warten auf die Weinprobe

A borkóstolóra várva
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„Wir haben einen lichten Moment 
für die Ewigkeit“

„Egy világos pillanatunkban az örökkévalóságnak” 

Ein scharfes Foto mit Karin

Karin Erôs Pistával

Ein kritischer Stadtrundgang

Kritikus városnézés

Gruppenbild mit neun Löchern

A háttérben a Kilenclyukú híd

Ein bisschen Entspannung 

Egy perc pihenô

54-57_momente _új!  3/24/07 15:05  Page 57



58

Wir danken für die Unterstützung
Köszönjük a támogatást

Budapest TouristMagyar Turizmus Rt.
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