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A Bornemisza Péter Társaság ezúton tudatja,
hogy a koronavírus-járvány miatt

a vasárnap, 2020. május 10-én és június 7-én,
17:30 órára tervezett előadásokat
E L H A L A S Z T J A.
Előadásaink látogatóitól, akiknek egészsége számunkra
rendkívül fontos, megértést kérünk.
Az elmaradt előadások újratervezett időpontjait
a Bécsi Postában hirdetjük meg.
A mielőbbi találkozás reményében
mindenkinek jó egészséget kívánunk.
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KÁSZONI ZOLTÁN
Rövid, súlyos betegség után 2020. március 31-én elhunyt
Kászoni Zoltán, a Bornemisza Péter Társaság elnökségi
tagja, volt romániai magyar újságíró, szerkesztő,
irodalmár, nyelvész.
1952. december 25-én született Kolozsvárott.
Iskoláit Kolozsváron majd Bukarestben végezte.
1971-től egyetemi tanulmányait a Bukaresti Egyetem
filológiai karán kezdte meg, ahol 1975-ben angol-magyar
szakon diplomát szerzett.
1975 és1986 között „A Hét“ című magyar nyelvű
hetilapnál újságíró, szerkesztő Bukarestben.
Az angol nyelv mesteri színvonalú ismeretének
köszönhetően számos műfordítása, elő- és utószava jelent
meg a Kriterion Könyvkiadó gondozásában.
1986 szeptemberében, miután az akkori Magyarországon
nem telepedhetett le, családjával Ausztriában kért és
kapott politikai menedékjogot.
1987-1992:
Bécsben
egy
gyógyszeripari
cég
alkalmazottja volt.
1992-től
nyugdíjazásáig
politikai
elemzőként,
tanácsadóként dolgozott.
A 15 éve megjelent első számtól, váratlanul korai haláláig ő volt a Bécsi Posta főszerkesztője.
Társaságunknak meghatározó tagja volt, éveken keresztül döntő szerepet vállalt
egyesületünk kulturális életében. Hivatásánál fogva állandóan szem előtt tartotta a kulturális
élet mindennapját az egész Kárpátmedencét átkaroló magyar nyelvterületen, mindig tudta, kit
kell milyen témában előadásra meghívni és ezzel a magyar irodalom és történelem múltját és
jelenét az egyesületünk életében megeleveníteni. Az előadókat vagy személyesen is ismerte
vagy tisztában volt munkásságukkal, tevékenységükkel, és azok magas minőségével a magyar
társadalom, a magyar kultúra szempontjából.
Zoltán csendes és szerény ember volt, pedig azért, amit tett és művelt, hangosabb is lehetett
volna. Ő mindig kiérdemelte az elsősori külön széket, de nem ez volt lényeges számára. Ő
abban látta a hívatását, hogy az embereket gazdagítsa, jobbá és emberiebbé tegye, mindig arra
törekedett, hogy egy picivel magasabbra emelje a társadalmunk szellemi szintjét, hogy értsük
meg, mit jelent a kisebbségben magyarnak lenni, a magyarságunkat megtartani.
Társaságunk egy csodálatos embert, nagy humanistát és polihisztort veszített el, helyét nem
fogjuk tudni pótolni. Amig élünk, tiszteletben tartjuk munkásságát, emlékét megőrizzük.

