– FROHE WEIHNACHTEN! – kívánok
egyszerre három országban is az ott
élõk anyanyelvén boldog karácsonyt.
– Ich liebe dich,

Németország!
– kurjantok ki a Mercedes ablakán. Merre is forduljak, hisz oly
gazdag a jelen is, a múlt is.
NÉMETORSZÁG

Karácsony volt akkor is... 800-ban a pápa szinte az egész Európát egyesítõ Frank
Birodalom császárává koronázta Nagy
Károlyt. Fényes udvara Aachenben volt.

LENGYELORSZÁG

FRANCIAORSZÁG

SVÁJC

AUSZTRIA MAGYAR-

OLASZORSZÁG

ORSZÁG
ROMÁNIA

Ez a korona került a Német-római Birodalom elsõ
császárnak, Ottónak a fejére 962-ben. E korona „ékkövei”: a bajorok, a szászok, a svábok, az osztrákok,
a poroszok, a svájciak fényes és véres századokon
át harcoltak hol a külsõ ellenséggel, hol egymással.
Emlegette már valaki nektek a porosz fegyelmet? I.
és II. Frigyes porosz királyok hadseregét nem a díszes egyenruha, hanem a
vasfegyelem tette Európa
legnagyobb katonai erejévé
a XVII-XVIII. században.
Azóta is ez a német nagyság titka: a fegyelem, a szorgalom,
az erõs akarat. Ezek segítségével kerültek többször is,
két vesztes világháború
után is a gazdasági „futóverseny” elsõ vonalába.
Ma Németország a világon a 4. az
ipari termelésben, 2. a kereskedelemben, a gépkocsi-kivitelben. A Volkswagen, az Opel, a Mercedes, a BMW, a Porche világmárkák, akárcsak a
Siemens, a Bosch, a Telefunken termékek.
A Ruhr-vidéken lépni se, lélegezni se lehet a szénbányáktól,
az ipari óriásoktól. Egy-egy gyárban 100.000 ember dolgozik.
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LÁSZLÓ NOÉMI

A modern nyüzsgésben
tartós értékként áll, amit két
és fél ezer év alatt a német
szellem megalkotott.

SZÖG ÉS VONAL
Hoffmann és Hauff és Grimm mese:
hideg varázslat kedvese.
Nibelung-törpe, õsi kincs,
sárkányvér-fürdõ, vasbilincs,
ajakszorító fegyelem,
mord választófejedelem,
sziklaszirten lovagi várak,
céhek, patikák és könyvtárak,
a pontos kéz, a fürge ész
és a Luther Márton merész
Újszövetség-értelmezése,
a tudományok érverése;
szög- és vonalkalitka mélyén
titok ködében õs lidércfény.

A mai Német Szövetségi
Köztársaság fõvárosa Bonn,
de a nyolc szövetségi állam
mindenikének saját fõvárosa is van. Hajdani fejedelmi,
püspöki székhelyek, egyetemi központok, kereskedõvárosok és kikötõk.
Arany, drágakõ, porcelán mûkincsekkel van tele a szász királyok
drezdai palotája, a Zwinger.

Jó munkához idõ
kell! A kölni gótikus
katedrálist
1248ban kezdték építeni,
és csak 1880-ban
fejezték be.
Ha kíváncsiak vagytok, mit
írtak a gyermekeknek a német
zene óriásai, hallgassátok meg
László Bakk Anikó néni
zenés üzenetét
december 14-én reggel 9-tõl
a kolozsvári rádióban.

Azért a németeket sem mindig az ész irányítja – különösen ha sörrel tele a krigli.

A Gutenberg-biblia. Egy
könyv, amely átalakította a
világot: Luther a vallást,
Gutenberg 1445-ben feltalált nyomdája a könyvek
sokszorosítását forradalmasította.
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Az a szép, az a szép... Aki
a szõkéket, kékszemûeket
szereti, a németek közül válasszon barátot.
A Rajna Európa „legforgalmasabb” folyója. Partját
lovagvárak, romantikus kastélyok szegik.

LÁSZLÓ NOÉMI

A FÉNY, A SÁR

Lálálálá-lálá-lálá...

Ausztriába
valcerlépésben érkezem.

Hollári-hó és Kék Duna,
Hová tûnt innen a porosz szigor, a német kimértség?
Tirol, csipetnyi Adria,
Pedig németajkúak az osztrákok is, de más a kiejtésük, a
szarvasagancs, bõr és gyopár, vérmérsékletük, a történelmük.
krinolincsipkéken a nyár
A Habsburg uralkodók nevét jól
dalos-virágos illata,
ismerjük, hisz küzdöttünk ellenük
kék-fehér porcelánszoba,
eleget, és az Osztrák-Magyar Monarchiában szövetkeztünk is velük.
császári udvar, száz lakáj,
Mária Terézia a magyaroktól töbcsillagporos mozarti báj,
bet
vett el, mint adott, de
és holdtól súlyos éjeken
Ausztria a fénykorát köszonáta-álmú Beethoven,
szönheti neki: hatalBécs utcáin a fény, a sár
ma, gazdagsága
világa közt döngõ határ,
nõtt, a mûvészeháborúfüstbõl égre száll a
tek virágoztak.
Szent István dóm muzsikája.
A fõváros, Bécs igazi világvárossá épült, aranytól
csillogott. A Schönbrunn
palota vetekedett a Napkirály udvarával. Csakhogy
XIV. Lajosnak nem volt
Mozartja, sem 120 fõs magyar huszár testõrsége.

Bécs a zene fõvárosa.
A bécsi fiúkórus 500 éve
énekel, ma is világhírû.
Beethoven IX. szimfóniájának Örömódáját Schiller szövegével
ma Európa himnuszaként éneklik.

Mozart Varázsfuvolája az
operák királya. Hogy hívják
ezt a szereplõt?

Ferenc József császár gyönyörû felesége, Sissi sokat tett a
magyar-osztrák megbékélésért.

Strauss keringõire és polkáira báloznak a bécsiek, és ébred fel január elsején a világ a Bécsi Filharmonikusok újévi koncertjét hallgatva.
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Az osztrák
Alpok síparadicsom, de nyáron is varázslatos a tiroli táj, a hagyományõrzõ
falvak, a népviselet.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

AHOL A KÉK
DUNA ERED
Ahol a kék Duna ered,

Ha Svájcot elérem, megmenekültem – ott lakik a német gyerek.
reménykedtek a világháború üldözöttjei. Mert Nagy hegyeken régi várak,

Svájc
170 éve nem háborúzik: semleges, független,
és ma már nagyon gazdag. Tell Vilmos és Heidi
országát négy nép: a német, az olasz, a francia
és a rétoromán lakja teljes egyenjogúságban.

A fõváros,
Bern névadója és jelképe
a medve. Középkori fõterén pompázik
az óratorony.

Olyan vagyok, mint a svájci
óra. Milyen? Pontos.
A világhírû svájci órák Genfben
készülnek. Kálvin városa ma
nemzetközi értekezletek fontos
helyszíne.

lenn az utak meg a gyárak.
Érdekes a Duna-mente,
esik esõ is hetente,
süt a nap persze naponta,
s fogy a virsli meg a sonka.
Bácsi német, néni osztrák,
ugyanazt a nyelvet hozták,
miközben a Duna halad,
s mindenféle zászló alatt
uszályok és sétahajók
hozzák a jót, viszik a jót
az õskezdetektõl máig,
Némethontól Sulináig.

Svájci csoki – a fogat ez is
rontja, de finomabb a többinél.

Az 1291-ben országalapító alpesi pásztorok ma is
õrzik hagyományaikat, melyek elmaradhatatlan része
a sajtkészítés, a havasigyopár no meg az õsi
alpesi „telefon”,
a kurjantva-éneklõ jódlizás és a
havasi kürt.
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