
Helyi kezdeményezésnek indult, 
pár hónap alatt egész Németország-
ra kiterjedő siker lett a menedék-
kérőknek szóló német nyelvkönyv. 
A mindennapokban való eligazo-
dást segítő kiadványt három olyan 
thannhauseni pedagógus írta, aki 
németre oktatja a menekülteket.

Dési András

Egyszer piac, aztán szupermarket. 
Majd orvosi rendelő, amelyből ön-
kormányzati-hatósági ügyféliroda 
lesz. Szó sincs varázslatról, a hely-
szín az egykori Hirsch, azaz Szar-
vas fogadó egyik terme, ahol me-
nedékkérők és őket németre tanító 
thannhauseni önkéntesek tartanak 
nyelvórákat. S az eljátszott, életsze-
rű helyzetgyakorlatok szerint „vál-
toztatják át” a helyiséget a fantázia 
segítségével. 

Thannhausen hatezer lakosú kis-
város Bajorország nyugati részén. 
Németországban egyre ismerteb-
bé válik a település: a három helyi 
pedagógus – Karl Landherr, Hans 
Dieter Hörtrich és Isabell Streicher 
– által speciálisan a menedékkérők 
igényeihez igazodó s egyre nagyobb 
keresletnek örvendő német nyelv-
könyv nyomán egyenesen „thann-
hauseni modellt” emlegetnek a szö-
vetségi köztársaságban. 

– Miért nem írsz te egyet? – kia-
bálták be, amikor Landherr a mene-
dékkérőket segítő svábföldi önkén-
tesek gyűlésén arról panaszkodott, 
nem talál a menekülteknek szóló 
német nyelvkönyvet. Karl, a thann-
hauseni általános iskola nyugdíjas 
igazgatója, Hans Dieter, a középis-
kola nyugdíjas direktora és a kisfi á-
val gyesen lévő angol–földrajz sza-
kos tanár, Isabell gondolt egyet, és 
közösen írtak egy tizenkét fejezetből 
álló munkafüzetet. Az illusztráció-
kat Landherr menye, Maria készí-
tette. Sokszorításhoz először az ön-
kormányzat fénymásolóját használ-
ták, de ahogy terjedt a „munkafüzet” 
híre, és egyre többen többet rendel-
tek belőle, Landherr fi a, a gyógype-
dagógus végzettségű Markus gon-
doskodott a tördelésről, a nyomta-
tásról és a terjesztésről.

– A külföldieknek szóló koráb-
ban kiadott nyelvkönyvek az isko-
lai oktatásra épülnek, erős bennük 
a nyelvtan. Mi azonban rájöttünk, 
hogy a grammatikával jó ideig fe-
lesleges foglalkozni. Nincs szükség 
folyamatos múlt időre, a jövő idő 
használatát sem erőltetjük. Viszont 
a gyümölcsök és zöldségek nevétől 
kezdve a menetrendek és az űrlapok 
megértéséig, az orvosi időpont kéré-
séig igyekszünk „szókincset szállíta-
ni” – mesélte lapunknak Karl Land-
herr. A „kicsit” és a „nagyot”, a „ki-

sebbet” és a „nagyobbat” egyszerű 
példán érzékeltetik: a sün és az orr-
szarvú testméreteinek összehason-
lításán. Kemény dió a német kiej-
tés, a Pfi rsich (őszibarack) különö-
sen nyelvtörő a diákoknak.

Isabell Streicher szerint fontos, 
hogy olyan tananyagot is beillessze-
nek, mint a pénzzel való bánásmód, 
a németországi árszínvonal ismer-
tetése, vagy hogyan lehet eligazod-
ni a mobiltelefon-szolgáltatók tari-
fadzsungelében. A tanárok mellett 
mintegy harminc helyi segítőből álló 

csapat igyekszik állást szerezni a me-
nedékkérőknek. Rendszeresen jár-
ják a várost, tanulják a közlekedési 
táblákat, a forgalmi szituációkat. 

Thannhausenbe tavaly szeptem-
berben érkeztek – főleg afrikai – me-
nedékkérők, miután az egykori foga-
dó tulajdonosa felajánlotta az üresen 
álló épületet átmeneti szállásként az 
illetékes hatóságoknak. A Hirschben 
huszonöt felnőtt és tíz gyermek él, ni-
gériaiak, szomáliaiak, eritreaiak, szí-
riaiak. A helybeliek jól fogadták őket, 
a konzervatív polgármester ellátoga-
tott hozzájuk, részt vett a négy hó-
napja indított német nyelvórák egyi-
kén. Landherr nem most először se-
gít menekülteken, húsz évvel ezelőtt 
Togóból érkezetteket támogatott.

A thannhauseni modell iránt ak-
kora kereslet mutatkozott, hogy be 
kellett jegyeztetniük magukat füg-
getlen kiadóként. A nyelvkönyv ára 
szállítással 6,50 euró, ez jelentős 
részben fedezi a költségeket. Már 
több ezer példányt postáztak, de ak-
kora az igény, hogy a disztribúciót 
kénytelenek voltak kiszervezni egy 
logisztikai cégnek. Streicher szerint 
azon még nem gondolkodtak, hova 
futhat ki a tevékenységük. Nekik az 
a fontos, hogy segíthetnek. 

Munkatársunktól 

Bár a tálibok delegációja pénteken 
elutazott a pakisztáni fővárosba, 
mégsem tartották meg a kabuli kor-
mány képviselőivel tervezett béke-
tárgyalások legújabb fordulóját. 

A július hetedikén Kína és Pakisz-
tán bábáskodása mellett megkezdett 
egyeztetések akár le is állhatnak, 
ugyanis nem világos, vezérük, Omár 
molla halála után a tálibok hajlan-
dóak lesznek-e a folytatásra. Pakisz-
tánban azt közölték, hogy egyelő-
re csak a megbeszélés elhalasztását 
kérték, a szélsőséges iszlamista szer-
vezet vezetői között azonban vannak, 
akik inkább folytatnák a harcot a ha-
talomért a nyugati támogatást élve-
ző Kabullal. A tálibok legfőbb dön-
téshozó szerve, a pakisztáni Kvettá-
ban tanácskozó súra, Aktar Moha-
med Manszúr személyében minden-
esetre olyan új vezetőt választott, aki 
a tárgyalások híve. 

A radikális – például az asszonyok 
házasságtörését megkövezéssel, a 
lopást kézlevággással, az iszlám hit 
elhagyását pedig halállal büntető –  
mozgalom gyakorlati irányítása ed-
dig is Manszúr kezében volt. Omár 
molla ugyanis éppen olyan titokza-
tosan élt, mint ahogyan meghalt. 

Az elmúlt években többször keltet-
ték a halálhírét, szerdán azonban az 
afgán hírszerzés értesülései alapján 
jelentették be, hogy már 2013 ápri-
lisában elhunyt a pakisztáni Karacsi 
egyik kórházában. Csütörtökön a tá-
libok is megerősítették, hogy elvesz-
tették vezérüket, szóvivőjük azon-
ban a Reuters jelentése szerint azt 
mondta, hogy a molla egy ideje be-
teg volt, állapota az utóbbi két-há-
rom hétben rosszabbra fordult.

Egyhamar aligha fog kiderülni, 
valójában mikor hunyt el a tálibok 
első és eddig egyetlen vezére, aki 
azóta nem jelent meg a nyilvános-
ság előtt, hogy a 2001. szeptember 
11-i, egyesült államokbeli merény-
letek után Afganisztánban indított 
amerikai katonai beavatkozás a tá-
lib kormány bukását okozta. Látni 
addig sem nagyon lehetett, és infor-
máció is alig szivárgott ki róla. Azt 
tudni, hogy az 1980-as években, az 
afganisztáni szovjet megszállás elle-
ni harcok kapcsán ismerkedett meg 
a New York-i és washingtoni terror-
akciókért felelős al-Kaida vezérével, 
a 2011-ben egy amerikai komman-
dó által Pakisztánban meggyilkolt 
Oszama bin Ladennel, akivel szo-
ros kapcsolatba került. Egyes – a tá-
libok által cáfolt – hírek szerint csa-
ládi szálak is összekötötték őket. 

Különböző feltételezések láttak 
napvilágot arról, hogy – ha valóban 
több éve történt – Kabulban miért 
épp most tájékoztattak a tálib vezér 
haláláról. Egyes értékelések sze-
rint a béketárgyalások megkezdé-
sével megerősödő  pakisztáni befo-
lyást akarják így gyengíteni, mert 
bizonyos afganisztáni körök attól 
tartanak, hogy Iszlámábád első-
sorban a saját érdekeinek érvénye-
sítésére törekszik a megbeszélése-

ken. Akad olyan elemzés is, amely 
szerint a fő cél a tálibok megosztá-
sa. A mozgalmat ugyanis – szinte 
egyöntetű szakértői megítélés sze-
rint – az „igazhitűek vezérének” 
tartott molla misztikus alakja tar-
totta össze. „Omár molla nélkül a 
tálibok különböző csoportjai szét-
eshetnek” – idézte a CNN amerikai 
hírtévé Peter Bergen nemzetbizton-
sági elemzőt.

A megosztottság jelei már most 
érzékelhetőek. Bár Manszúr he-
lyettese egy fontos hadúr, az Egye-
sült Államok által tízmillió dollá-
ros vérdíj kitűzése mellett körözött 
Sziradzsuddin Hakkani lett, az új 
vezért nem minden nehézsúlyú tá-
lib vezető támogatja. Többen is úgy 
látják, hogy Pakisztán kényszerí-
tette rájuk, és inkább Omár molla 
fi át, Jákubot tették volna meg ve-
zérüknek. Az egység megbomlása 
ugyanakkor veszélyes következmé-
nyekkel, az Iszlám Állam megerő-
södésével járhat a térségben. A fő-
leg Szíriában és Irakban aktív szél-
sőséges dzsihadista szervezet már 
eddig is csábított el kisebb cso-
portokat a táliboktól, most azon-
ban felgyorsulhat, szélesedhet, és 
– egyes értékelések szerint – akár 
az egész tálib mozgalmat még szél-
sőségesebbé teheti ez a folyamat.
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El País 
Orbán menekültellenes 
projektjét hatalmas 
ellenszenvvel fi gyelik az 
Európai Unióból. Brüsszelt 
leginkább Budapest 
nacionalista pálfordulása, 
s a menekültekkel és 
gazdasági bevándorlókkal 
szembeni egyre növekvő 
ellenségesség aggasztja.

Lapszél

Dublini nagykövet
lesz Pálff y István
Pálffy István lesz szeptembertől 
Magyarország dublini nagykö-
vete – értesült a Vs.hu. A hírpor-
tál kérdésére a külügyminisztéri-
um megerősítette a hírt, az írásos 
tájékoztatás szerint már a par-
lamenti meghallgatások is meg-
történtek. Pálffy a köztévében és 
a TV2-ben volt híradó-műsorve-
zető, majd 2010–14 között listá-
ról a KDNP képviselője lett, s a 
kulturális és sajtóbizottság alel-
nöke volt. 2014 novemberétől a 
Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap nemzetközi 
kapcsolatokért felelős tanácsadó-
ja. (Hírösszefoglalónk)

Bíróság elé állítják
a fukusimai vezetőket
Bíróság elé állítják a fukusimai 
atomerőművet üzemeltető Tep-
co áramszolgáltató vállalat há-
rom volt vezetőjét a négy évvel 
ezelőtti katasztrófában viselt fe-
lelőssége miatt. Az állampolgá-
rokból létrehozott vádesküdt-
szék pénteken megállapította, 
hogy a vezetők nem hozták meg 
a szükséges óvintézkedéseket. A 
2011. március 11-i földrengést 
követő cunami a Fukusima I. 
atomerőmű három reaktorát sú-
lyosan megrongálta, a sugárzás 
következtében emberek tízezreit 
telepítették ki. (Hirado.hu)

Palesztin családra
gyújtották rá a házat

Meghalt egy másfél éves palesz-
tin gyerek Ciszjordániában, mi-
után péntekre virradóra felte-
hetően zsidó szélsőségesek fel-
gyújtották a család házát. Ben-
jamin Netanjahu izraeli mi-
niszterelnök terrorcselekmény-
nek minősítette a támadást, 
amelyet bosszúból követhettek 
el. Az izraeli hatóságok ugyanis 
két illegálisan felhúzott telepes-
házat számoltak fel a héten Béjt 
Élben, a telepesek heves tiltako-
zása ellenére. (Nol.hu)
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Szókincset szállítanak. Hans Dieter Hörtrich menekült diákjainak tart nyelvórát a fogadóban FOTÓ: KARL LANDHERR

Rokonai gyászolják a kisfi út
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A menekülthelyzet stabilizálását 
célzó ötpontos programot jelentett 
be a szociáldemokraták (SPÖ) élén 
álló Werner Faymann kancellár, 
a Néppártot (ÖVP) vezető Reinhold 
Mitterlehner alkancellár, gazdasági 
miniszter. A nagykoalíciós kormány 
véget akar vetni a menekültek 
elhelyezése körüli vitáknak: a szö-
vetségi állam magához vonja az 
ügyet a kilenc osztrák tartomány-

tól. Kötelezővé teszik, hogy a két-
ezer lelkesnél nagyobb települések 
a lakosság egy-két százalékának 
megfelelő számú menekültet fo-
gadjanak be. Állami tulajdonú in-
gatlanokba helyezik el őket, szük-
ség esetén a hatóságok magánsze-
mélyektől bérelhetnek megfelelő 
épületeket. A kormány csökkenti 
a traiskircheni menekülttáborban 
élők számát. A kísérő nélkül Auszt-
riába menekült kiskorúak támoga-
tására szánt összeget augusztustól 
napi 95 euróra emelik az eddigi 77 
euróról. (H. B.)

Bécsi öt pont 
a menekülteknek


