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megoldást kell találni, a kettôs termékminôség gyakorlatának felszámolását az 
Európai Bizottsággal közösen lehetne megoldani. El kell érni, hogy a multik 
egységesítsék a termékminôségi sztenderdjeiket. Bohuslav Sobotka cseh 
kormányfô úgy vélekedett: a kettôs termékminôség problémáját kizárólag az 
uniós szabályok megváltoztatásával lehet megoldani, nemzeti szinten nem.

A párizsi Diadalív alatt 
emlékeztek 1956-ra

A Diadalív alatt, az ismeretlen katona sírjánál emlékeztek meg ha-
gyományosan Párizsban vasárnap magyarok és franciák az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc kitörésének 61. évfordulójáról.

Az 1956-os Magyar Forradalom Francia-Magyar Emlékbizottsága koszorúzá-
si ünnepségének kezdetén a megemlékezôk a forgalom elôl lezárt Champs-
Elysées felsô szakaszán érkeztek a Diadalívhez, ahol Sujánszky Jenô, a fran-
cia-magyar emlékbizottság elnöke, Károlyi György nagykövet és a francia 
Charles de Gaulle Emlékbizottság képviselôi megkoszorúzták az ismeretlen 
katona sírját, majd meggyújtották a lángot a magyar forradalom áldozatai, hôsi 
halált halt mártírjai és a megtorlásban kivégzettek tiszteletére.

Az ünnepségen a rendszerváltás óta a magyar kormány is képviselteti ma-
gát. Az 1956-os forradalom emlékére délelôtt szentmisét tartottak a párizsi 
Magyar Katolikus Misszióban, október 23-án pedig a Párizsi Magyar Intézetben 
lesz ünnepi mûsor, a beszédet Gyáni Gábor történész tartja, majd ezt követi 
Tornyi Ildikó, a budapesti Vígszínház tagjának elôadása. November 3-án, a 
forradalom leverésére emlékezve Nagy Imre és az 1956-os forradalom és 
szabadságharc mártírjainak jelképes síremlékmûvénél, a Pere Lachaise 
temetôben lesz koszorúzás.

Hungarikum Élményház
Interaktív kiállítás és színházi elôadás is várja az érdeklôdôket a Hungarikum 

Élményházban Budapesten.
A látogatók a magyar nemzet évezredes értékeit a legmodernebb technikára 

épülô interaktív kiállításon ismerhetik meg: lehetôség nyílik kipróbálni magyar 
felfedezôk találmányait, hidrogénbombával áttörni a falat, huszárt kiszabadítani 
és festményeket életre kelteni csakúgy, mint digitális panorámával barangolni 
a magyar tájakon vagy szelfizni Kossuth Lajossal –-- közölték a szervezôk az 
MTI-vel.

A Helsinki Bizottság nem 
állíthatja meg a konzultációt

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint felháborító, 
hogy a Helsinki Bizottság jogi úton próbálja megállítani a nemzeti konzultá-
ciót.

Dömötör Csaba az MTI-nek úgy fogalmazott: úgy látszik, hogy a Soros 
György által támogatott szervezetek mindent megtesznek azért, hogy a magyar 
állampolgárok ne nyilváníthassanak véleményt a milliárdos terveivel kapcso-
latban.Az államtitkár a Magyar Idôk értesülésére reagált, amely szerint a nem-

Kettôs élelmiszer-minôség
Gyors és hatékony intézkedést várnak a visegrádi országok, valamint több 

uniós tagállam az Európai Bizottságtól annak érdekében, hogy a kettôs élelmi-
szer-minôséget mielôbb felszámolják. Orbán Viktor miniszterelnök kiemelte: 
fontos, hogy a polcról levett termék valóban az legyen, mint aminek látszik, és 
biztosak lehessünk abban, az árucikk ugyanolyan minôségû, mint bármely más 
EU-s országban.

Magyarország, valamint a többi visegrádi ország mellett több állam jelezte 
az elmúlt idôszakban, hogy a vizsgálatok bebizonyították, bizonyos élelmisze-
reknél a minôség eltér, silányabb, mint más uniós tagállamokban. A kettôs élel-
miszer-minôség felszámolásának érdekében tegnap Pozsonyban rendezték az 
Egyenlô minôségû termékeket mindenkinek elnevezésû konferenciát, amelyen 
kormányzati szinten képviseltették magukat az európai uniós tagállamok. A 
kettôs minôség terén hátrányosan érintett tagállamok egyetértettek abban, 
hogy mielôbb meg kell kezdenie az Európai Bizottságnak azoknak a jogszabá-
lyoknak a megalkotását, amelyek meggátolják, hogy a nagy gyártók különb-
séget tegyenek a tagállamok között.

Orbán Viktor miniszterelnök nyitóbeszédében azt hangsúlyozta, hogy a ko-
rábbi kommunista elnyomás érzékennyé tette a térségben az emberek szabad-
ság- és igazságérzetét, mivel sok ügy, ami a kommunizmustól mentes térségek-
ben egyszerû, napi, pragmatikus ügynek tûnik, nálunk közvetlenül az 
igazságérzethez kapcsolódik. Ezért azt szeretnénk, hogy a polcról levett termék 
valóban az legyen, mint aminek látszik, valóban a címkén feltüntetett országból 
származzon, és biztosak lehessenek abban, hogy az árucikk ugyanolyan minô-
ségû, mintha bármely más európai országban vásárolták volna. A kormányfô 
emlékeztetett: mind a rendszerváltás, mind az uniós csatlakozás piacnyitással 
járt, a jó minôségû élelmiszereket elôállító közép-európai országoknak kénysze-
rûen, tôke nélkül kellett versenyezniük a nagy, nemzetközi cégekkel. Fazekas 
Sándor földmûvelésügyi miniszter pedig azt emelte ki: több kezdeményezésrôl 
is szó esett, ezek közül az egyik, hogy Magyarország, Szlovákia, Csehország és 
Szlovénia hatóságai összehangoltan dolgozzanak, valamint hozzanak létre egy 
olyan többnyelvû honlapot, amelyen a fogyasztók saját tapasztalataikat tudnák 
megosztani.

–-- A V4-ek óriási diplomáciai sikere, hogy sikerült mozgásba lendíteni a 
fogaskerekeket, s a pozsonyi találkozó kulcsszerepet játszik majd a multinaci-
onális vállalatok eddigi viselkedésének megváltoztatásában --– jelentette ki 
tegnap Robert Fico szlovák kormányfô. Hozzátette: a helyzetre összeurópai 

Rekviem a Pagodáért
Az utolsó munkatárs is elhagyta a 

Bródy Sándor utcai Rádió épületét a 
napokban, hogy az egykoron nagy hírû 
létesítmény átadja a helyét a múzeu-
moknak

A Rádió szimbóluma a legutolsó idôkig 
egy különleges, üvegbôl készült tár-
salgó volt, amely a Pagoda nevet kapta. 
Hosszú éveken keresztül itt találkozott 
a magyar színházi, zenei és irodalmi 
élet színe-java. Ilyen fentieket befoga-
dó arkhimédészi pont sehol nem volt az 
országban. A Rádió Pagodája ékkô volt, 
kiváltságos hely, ahol elég volt leülni és 
hallgatózni, mondatvégeket ellopni, s 
az ember hihette, hogy elíziumi mezôre 
tévedt. Az élet dübörgött a kicsiny 
asztalok mellett. Emitt a híres színész 
anekdotázott, amott a híres énekes 
várta reménykedve a felvétel kezdetét. 
Amennyire idegenkedtek kezdetben 
(az ôskorban) színészeink a Rádiótól, 
olyannyira szerették késôbb. Az üveg-
kalitkában más volt kávét szürcsölni, 
mint a filmstúdióban vagy a színházi 
büfében, s közben az élet dolgairól 
csevegni annak, akit a stúdiók hangula-
ta megfertôzött. Egymást keresztezték 
a vibráló tekintetek, s minden szem a 
belépôre szegezôdött.

A Pagoda alkotóhely volt, ahol az író 
letette a kéziratát a szerkesztô kezébe, 
és várta az elismerést. Ahol biztatást 
kapott az énekes, és instrukciót a szí-
nész. Jó volt a Pagodába megérkezni, 
és jó volt innen eltávozni. A Pagoda 
szent hely volt, a kultúra elôszobája, 
mûhelyasztala. Juhász Gyula a hét-
betûs kultúra szót a Göncölszekér hét 
csillagához hasonlította, és hozzátette, 
„úgy kellene ma világítani[a] a kultúrá-
nak”. 

Még nem épült meg a Pagoda, amikor 
az 1930-as években nem volt még egy 
hely a hazában, ahol a magyar kultúra 
nagyjai annyian megfordultak volna, 
mint a Rádióban. Szinte mindennapos 
vendég volt itt Bartók, Kodály, Hu-
bay, Dohnányi, Lehár, Babits, Kosz-
tolányi, Márai, Karinthy, a legendás 
színészeket, tudósokat már nem is 
említve. A Rádió valóban a magyar 
kul-túra fellegvára volt. S ez a kulturá-
lis örökség folytatódott 1949-tôl –- már 
a megépült Pagodában –-, de valójában 
a hetvenes évektôl virágzott.

Az aranjuezi szép napoknak azonban 
vége. A Pagoda nincs többé. Pótolhatat-
lan veszteség. Nem lehet feltámaszta-
ni. Csak az emlékek éltetik –-- még egy 
ideig. Mert minden mulandó. A siker 
meg a többi. Csak idô kérdése. Néhány 
évtized vagy néhány évszázad, egyre 
megy.

Az emlék azonban tengernyi. Nem 
véletlen, hogy könyvet is írtak a Pa-
godáról. Volt mit csokorba gyûjteni. 
Az én rádiós éveimbôl is visszaköszön 
néhány… Latinovits Zoltán feldúltan 
–-- mert éppen becsapták az iparosok 
–-- az álomról elmélkedik egyik mû-
sorom anyagához; Devecseri Gábor, 
az Íliász és az Odüsszeia tolmácsolója 
arról beszél a Pagodában, hogy anélkül 
fordította le ezeket a remekmûveket, 
hogy elôtte járt volna az ókori Olümpia 
földjén; Fischer Sándor beszédtanár 
azzal állít meg: „Kisfiam, nem hallom 
a szóvégeket, ha nem hallom a szó-
végeket, két hétig nem fog interjúkat 
készíteni!” Ez is szempont volt vala-
mikor…

Pagoda, búsulok miattad! Mert mind-
en búcsúban egy kis halál lakozik. Kül-
önösen, ha tudjuk, hogy végleges. De 
hogy is van a dalban? Don’t look back 
in anger. Ne nézz vissza haraggal…

Kô András
(Magyar Hírlap)



zeti konzultáció valamennyi kérdôívének bezúzatását és a kormányzati akció 
honlapjának lekapcsolását is követeli személyiségi jogaik állítólagos megsér-
tése miatt a Helsinki Bizottság.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: a kormány nem változtat álláspontján, áll a 
vita elébe.Nem lehet megakadályozni, hogy a magyarok elmondják vélemé-
nyüket azon bevándorlási javaslatok ügyében, amelyek súlyos kockázatot 
jelentenek Magyarországnak --- fejtette ki az államtitkár, kiemelve, hogy a Hel-
sinki Bizottság beadványa csak még egy ok arra, hogy minél többen vegyenek 
részt a konzultációban.

A Magyar Helsinki Bizottság beperelte a Miniszterelnöki Kabinetirodát, 
mert a nemzeti konzultációban szereplô, „félrevezetô, a valós tényeket hamis 
színben feltüntetô állítások” az egyesület szerint megsértették jó hírnevét. A 
civil jogvédôk az is kérik, hogy a kormányszerv közleményben fejezze ki saj-
nálkozását, és fizessen kétmillió forint sérelmi díjat.

A szervezet álláspontja szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda által minden 
háztartáshoz eljuttatni kívánt kérdôív 5. pontja a Helsinki Bizottságnak egy spe-
ciális helyzetre vonatkozó szakmai álláspontját hamisan általános álláspontként 
definiálja. Ez a hamis látszat sérti a 28 éve mûködô jogvédô egyesület jó hír-
nevét --- tették hozzá.

Magyar idegsebészek 
utaznak Afrikába

Magyar idegsebészek utaznak a 17 millió lakosú Malawiba segíteni a 
gyógyítást. Az afrikai országban mindössze két idegsebész van –-- mondta 
Nagy Gábor, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet idegsebész 
fôorvosa az M1 aktuális csatornán.

Hozzátette: az öttagú csapatban egy altatóorvos és két szakorvosjelölt is van. 
Egy hónapja kaptak információkat az ottani betegekrôl, és a tervet már 
elkészítették a gyógyításukhoz.

Markia Balázs, az intézet gyermekidegsebésze elmondta, hogy az ottani 
kollégák továbbképzése is a feladatuk lesz: új, ott még nem használt mûtéti 
technikákat tanítanak majd nekik.

Fotókiállítás a Terror Házában
Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit a jelennel összekötô 

kiállítás nyílt Varga Csaba fotográfus munkáiból a Terror Háza Múzeumban 
Budapesten.

A kiállított képpárokhoz Varga Csaba a forradalom napjaiban Budapest 
utcáin rögzített fotók mai megfelelôit készítette el, ugyanazokról a helyszínekrôl 
és az eredetivel megegyezô szögbôl. A felhasznált korabeli fekete-fehér 
felvételek a Fortepan archívumában szerepelnek.

Az összesen 56 képpárt számláló anyag a forradalom 60. évfordulójára jelent 
meg albumként az 1956-os Emlékbizottság támogatásával. Ebbôl most mintegy 
40 képet láthatnak a Terror Háza látogatói – mondta el Tallai Gábor 
programigazgató. Kitért arra: az 1956-os Emlékbizottság több mint 1500 
pályázatot támogatott és több mint 400 kiadvány megjelenéséhez járult hozzá.

Hozzáfûzte azt is: az 56 Múlt és jelen – Képes idôutazás címû kiállítást több 
mint 1200 diák fogja látni rendhagyó történelem órák keretében a következô 
napokban. A tárlat és november 5-ig látogatható.

„Sztálingrádi fordulatot jelentett 1956 a világkommunizmus történetében. 
1956 ugyanis a kommunizmus végének kezdete volt, ennek szimbolikus városa 
és gyakorlati helyszíne pedig Budapest. A magyarság példátlan és drámai 
erôfeszítését a mai napig irigyli tôlünk a világ” – fogalmazott Békés Márton, a 
Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója.

Hangsúlyozta: 1956 a magyarok spontán, vezér nélküli felkelése volt. A 
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forradalom napjaiban a nemzet közösen harcolt, ezért kollektíven érte a 
megtorlás is. A harcokban csaknem háromezren haltak meg, a bukás után 229 
hôst végeztek ki és több mint 23 ezer embert börtönöztek be vagy internáltak, 
miközben 200 ezren hagyták el Magyarországot.

„Ugyanazokon az utcákon vívta egy emberöltôvel ezelôtt élethalál harcát a 
magyar nemzet, amelyen ma, ettôl persze nem függetlenül, szabadon járhatunk” 
– tette hozzá. Kiemelte azt is: a kiállításnak köszönhetôen egy térbe kerülhetett 
a forradalmi múlt és a szabad jelen síkja.

Békés Márton úgy fogalmazott, Varga Csaba munkáiból már-már szürreális 
képet kaphatunk arról, hogy milyenek voltak a mai Westend bevásárlóközpont 
elôtt kivonuló szovjet harckocsik, hol haladt el az Astorián a Kossuth téri 
mészárlás után az úgy nevezett véres zászlós tüntetés vagy hogyan hömpölygött 
a forradalom gyôzelmét ünneplô tömeg a Nagykörúton.

Magyarország erejét Széchenyi-
díjasai mutatják meg igazán

Magyarország erejét Széchenyi-díjasai mutatják meg igazán –-- 
mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Széchenyi-díjjal kitüntetettek tiszte-
letére adott vacsorán a Pesti Vigadóban .

A kormányfô köszöntôjében felidézte: amikor miniszterelnökként elôször 
kellett összehívnia a Kossuth- és Széchenyi-díjakat odaítélô bizottságot, arra 
gondolt, hogy honnan vesznek majd elô minden évben újabb 14-15 jelöltet. 
Aztán minden évben kiderült, hogy az aggodalom teljesen alaptalan, „mert 
sosem fogynak el”. És ez mutatja Magyarország valódi erejét – mondta.

Oláh György Nobel- és Széchenyi-nagydíjas kémikust idézte, aki szerint 
„a jövôbe be kell fektetni, és a legjobb befektetés, amelyet egy ország tesz, az a 
fiatalok nevelése”. A kormányfô úgy fogalmazott, hogy ezek a szavak egy tes-
tamentum súlyával nehezednek ránk.

Hozzátette: sokat köszönhet a márciusban az Egyesült Államokban elhunyt 
tudósnak. Elmondta, a kétezres évek végén meglátogatta Amerikában a Buda-
pesten eltemetett kémikust, és feltette neki a kérdést: minek köszönheti, hogy 
ilyen magasra jutott? Oláh György erre azt felelte: „kiváló ellenfeleim 
voltak”. Ebbôl látható –-- fûzte hozzá a miniszterelnök, hogy „még a szinte 
megérthe-tetlen kémiai tudományok tudósa is tud olyan mondatot mondani, 
aminek egy politikus hasznát veheti”.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy a magyar nemzet évszázadokat töltött el 
más birodalmak „hátsóudvarában”, és olyan jóslat árnyékában, amely azt jö-
vendölte, hogy még a „nyelvünk és emlékünk is elvész”, és „fel fogunk oldódni a 
körülöttünk élô népek tengerében”.

Amikor pedig a 20. század „ránk virradt, azzal szembesültünk, hogy ez a 
jóslat valóra is válhat”. Az erôforrásaitól megfosztott és a nagyhatalmak 
játékszerévé tett, rokontalanul maradt népnek egyetlen lehetôsége volt: az, ha 
bebizonyítja saját életrevalóságát.

Ezt pedig azzal a „hozzáadott értékkel” bizonyíthatja egy nemzet, amelyet 
nemzetközi szintû és elismertségû tudományos eredményeivel ér el.

„Büszkék vagyunk önökre, akik vállalták, hogy megvalósítják a küldetést, 
amelyet a herderi jóslat árnyékában még a 21. században is mindannyiunknak 
viselnie kell” –-- jelentette ki a miniszterelnök.
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UKRAJNA TOVÁBB 
PROVOKÁLJA 

A MAGYARSÁGOT
A strasbourgi állásfoglalást továbbra 

is várjuk.
A korábban hazánk által az elsôk kö-

zött elismert független Ukrajna folya-
matosan provokálja a kárpátaljai ma-
gyarságot.

Kezdôdött, ugye, a kárpátaljai magyar 
nyelvû oktatást gyakorlatilag ellehetet-
lenítô, minden józan észnek ellentmondó 
törvény meghozatalával –-- amely 
egyébként a helyi román és szlovák ki-
sebbséget is sújtja –-- majd folytatódott 
olyan magyarellenes, uszító dokumen-
tumfilm készítésével, melyben például 
a vereckei történelmi emlékmûvet fel-
gyújtó, közönséges bûnözôket szerepel-
tettek szakértôként.

A Kárpáthír portál adta hírül, hogy az 
Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) há-
rom munkatársa levette a magyar 
zászlót, a közel 80%-ban magyarok lak-
ta Tiszasalamon település iskolájának 
faláról.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség (KMKSZ) helyi vezetôje arról 
számolt be, hogy az igazgatót este ott-
honról az iskolába hívták, ahol 3 férfi 
várta, mindannyian vélhetôen az SZBU-
tól voltak és májusban egyszer már 
jártak a tanintézményben kihallgatni az 
egyik tanárnôt, akit szeparatista esz-
mék (sic!) terjesztésével vádoltak meg.

Miután az ukránok levették a falról a 
címeres magyar zászlót bementek az 
épületbe és a folyosón lévô másik ma-
gyar zászlót is kivették tartójából, arra 
hivatkozva, hogy benne van a magyar 
címer.

A KMKSZ Ungvári Járási Középszintû 
szervezetének elnöke teljesen jogosan 
háborodott fel és tesz feljelentést a túl-
kapások miatt, hiszen törvény írja elô a 
nemzeti jelképek használatát.

A történetet olvasva legtöbbünknek a 
sötét kommunista diktatúra idôszaka 
jut eszébe, nem olyan ország amely az 
euroatlanti integrációra törekszik.

A KMKSZ már kért segítséget a nem-
zetközi szervezetektôl, kíváncsian vár-
juk, lesz -e ennek foganatja.

Kíváncsian várjuk például, mikor ad 
ki az ügyben állásfoglalást az Emberi 
Jogok Európai bírósága vagy a brüsz-
szeli parlament.

(Magyar Idôk)

LIONEL GYURCSÁNY 
GYÔZTES RECEPTJE

A nóta a régi, az arc még nagyobb.
Dob utcai apró színházteremben hall-

gathatták néhány tucatnyian messiásuk 
beszédét, amelyben a DK listavezetôje 
elôbb Egerszegi Krisztinához, majd 
Messihez hasonlította magát.

Ezek után felvázolta a Fidesz legyôzé-
sének „rém egyszerû” forgatókönyvét 
is:

„Jelen állás szerint a Fidesz, számításai 
szerint listán 35-37 százalékot fog sze-
rezni, az MSZP (ha kiheveri válságát) 
20, saját pártja pedig 10 százalék körül. 
Ha pedig a szavazók érzékelik, hogy 
éles a verseny, akkor a saját pártjukat 
is képesek elhagyni ahhoz, hogy egy 
kormányváltó hangulatban az esélyes 
jelöltre szavazzanak, sôt, versenyhely-
zetben a részvétel is megnô a választá-
son.” –-- olvasható a Hvg-n.

Bódító álmot kínált, a közvélemény-
kutatások és a legutóbbi Origo által 
készített mandátumbecslés viszont egé-
szen más eredményeket mutat.

Lionel Gyurcsány Messi ezúttal na-
gyon mellé lôtt.

(Magyar Idôk)

Repülôjegyek, külföldi utak, rokonok kihozataláért 
forduljon Szabó Edith több évtizedes gyakorlattal 

rendelkezô utazási ügynökhöz.
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Megnyugvás
Szembesültem azzal a már sokak 

által felismert ténnyel, hogy mi 
magyarok nagyon elégedetlen nép 
vagyunk

Ilyenek is voltunk már sok száz éven 
át, de mára mintha genetikailag kó-
dolva lenne bennünk az elégedetlenség. 
Bennem is élnek apró tüskék, minek 
tagadnám, s nem az „Urunk-Bátyánk 
Nap” jut elôször eszembe, hanem az 
uram-bátyám világ. De amíg lehet, 
Francesco vigasztalása jegyében pró-
bálom nyitva tartani szívemet. Fiata-
lokkal beszéltem mostanában, akik 
megtiszteltek ôszinteségükkel. Olya-
nokkal, akik bizonyosan nagy izgalom-
mal várják, hogy kiléphessenek hiva-
tásuk színtereire. Színpadra, katedrá-
ra, búzatáblába, borospincébe, irodá-
ba, mûhelybe, mindegy is.

Amit kimondani tudtak, az nem az 
öröm, a türelmetlenség, még csak 
nem is a kétely, a bizonytalanság, 
sokkal inkább az elégedetlenség volt. 
Nem az elôdökkel szembeni goromba 
ifjúság kevélysége ez. Inkább, mintha 
talán elvárás lenne, hogy eleve kriti-
kusak legyenek azzal a közeggel, 
amelybe belépnek. Sok igazságot 
mondtak a fiatalok, de napokig tûnôd-
tem –-- magam sorsát is felelevenítve 
–--, nem valamiféle önfelmentés-e ez? 
Hogy úgy érzik, nem is sikerülhet be-
teljesíteni álmaikat, vágyaikat, mert 
ebben az országban semmit sem lehet 
kezdeni. Mintha ezt hitette el volna ve-

lük a történelem vagy a jelen, s még 
inkább a hazug önáltatás. S mintha 
tényleg azt vettem volna észre, itt 
mindenki mást akart, mást szeretne 
csinálni. A vízvezeték-szerelô filozofál, 
a taxis kész pszichológus, a bolti eladó 
inkább zenész, a tanár mûvész, a sofôr 
szôlôsgazda, a szôlôsgazda repülôt ve-
zetne, az író politikus, a politikus 
viszont már pap vagy lelkész, de a pap 
is mintha inkább autószerelô lenne, a 
diplomata asztalos, az asztalos mate-
matikus, a matematikus meg úszómes-
ter lenne. Rettenetesen elégedetlen 
mindenki!

Hogyan is mondhatnám most én, 
hogy legyetek elégedettek! Adjatok 
hálát, hogy a világon minden tevé-
kenységben meg lehet találni az isteni 
és emberi értelmet. Anyagiaktól füg-
getlenül. Mert nyilván az tény, hogy 
ma egy kezdô tanár megalázóan ke-
veset keres, mint ahogy egy postás, 
kômûves, adminisztrátor vagy egy 
csillagász is. Nem mondhatom el, hogy 
minden egyes bérforintot megkétsze-
rez, megtízszerez --– tehetségtôl füg-
gôen –-- az élmény, amelyet a hivatás 
fontossága, öröme és világra hatása 
jelent. A postásé is, aki a levelet hozza 
születésrôl, halálról, a tetôfedôé is, aki 
a fütyülô cserepet –-- amelynek kisba-

bánk örült –-- mégis kicseréli, hogy az 
esô ne csepegjen a kiságyra. És a ta-
náré, mûvészé, papé, lelkészé is, mert 
történelmet írhat, minden egyes mon-
datával, fogékony életek tiszta, ropo-
gós lelkére.

Meglehet erény az elégedetlenség, 
amelynek köszönhetjük valószínûtlen 
fennmaradásunkat az örök egyenlôtlen 
létharcban, amelyet európai megtele-
pedésünk elôtt vívtunk s azóta is ví-
vunk. De tényleg egyenlôtlen ez a 
harc? Nincs mellettünk olyan erô, 
mellyel szemben nemhogy a birodal-
mak, tengernyi népek, de még a saj-
tóhatalmak és bankmágnások is tehe-
tetlenek? Nincs mellettünk száz és 
ezer éve, akinek a szemébe tudunk 
nézni, úgy ahogy senki más? Mert-
hogy ránk néz Ô is.

Elôdeink tették, amit kell. Mert mi 
másban is röppent az életük a vándor-
lás idején, mint a versenyfutásban, 
hogy alkalmas zugot, területet, véd-
hetô tájat találjanak, ahol békében 
élhetnek, s megôrizhetik magukat, 
gyermeküket, nyelvüket, családjukat, 
táncaikat, dalaikat, s megteremthetik 
a biztos jövôt is. S miután megtalálták, 
megszerezték, megszervezték, meg is 
védték, a mindig fenekedô ellenséggel 
szemben. Ma is ez a feladat, és holnap 
is ez lesz. Hogy ez a hágókat átlépve 

évszázadokon át sikerült, maga a cso-
da. Hála az isteni gondviselésnek, 
legendáinknak, ragadozó kedvünknek. 
Napban szarvast látó ôseinknek, és 
olyan nagy államférfiaknak, akik a 
nemzet elôtt álló sorsdöntô feladatokat 
akkor oldották meg, amikor azok való-
ban megoldhatóak, el nem odázhatóak, 
de véghez is vihetôek voltak. Kivételes 
pillanatok voltak ezek, amelyekhez ki-
vételes emberek kellettek, meseszép, 
örömös érzékkel, eréllyel, képessé-
gekkel. Árpád nemzetsége, s a bandé-
riumok, lovagok szép, szentekkel is 
ékes korszaka ez. A fundamentumokat 
ôk rakták le, s nagyrészt ma is abból 
élünk, ha még megvagyunk. De mi 
mindig –-- most is –-- elégedetlenek 
vagyunk!

Talán mert a versenyfutás ezután 
egyre eszelôsebb iramban folyt. Végsô 
erôfeszítéseket tettünk. Nyert csaták 
után vesztett háborúkban karddal a 
kézben elestek királyaink, vezéreink, 
érsekeink, s a legtöbb kiváló vitézünk. 
Ott Mohácsnál látszólag csak annyi 
történt, hogy egy csatát vesztettünk, 
de annál mégis sokkal nagyobb lett a 
baj. Legyôzettünk. Kettétörtünk, leg-
inkább saját magunk félelmei, gyáva-
ságai és ostobaságai miatt. Alkukba 
bocsátkoztunk, kufárkodtunk, ügyes-
kedtünk, résznyereségekért feláldoz-
tuk az országot, a nemzetet, a kül-
detést. Egyszercsak kicsik lettünk, 
mert összefogni már sehogyan se tud-
tunk, s tényleg úgy nézett ki az ország 
a hatalmas keleti és nyugati birodalom 
között, mint egy kis árva vitéz, akinek 
se vértje, se lova. Fegyver nélküli da-
lia, aki versenyezni akar, harcolni 
akar. S ha lett is volna esély, keblére 
mérges kígyót ölelt, s szólt: nagyon 
elégedetlen vagyok! Panaszkodott. 
Ahogy csak tudott.

Mindig megmaradt annyi erô, hogy a 
nemzetet mégse tudta semmilyen kí-
gyó elpusztítani. Erdélybe húzódott, 
hitbe, vallásba, egyházba bújt, kultú-
rába, nyelvbe, dalba hátrált, sokszor 
erdôbe, barlangba, pusztába bujdosott, 
s valahogy tüzecskék mellett mégis 
megmaradt. Idegenben is. És termett 
új, nagy államférfiakat: Bocskait, 
Zrínyit, Thökölyt, Rákóczit, s még 
Hajnóczyt is! S aztán Széchenyit, 
Batthyányt, Kossuthot és Deákot. 
Elégedetlenek voltak ôk is a lelkük 
mélyén, a rebellió évszázadainak leg-
java, de nem a rebellióért magáért, 
hanem nemzetükért s jövôért.

Kötöttek volna mindenféle kompro-
misszumot –-- többen meg is tet- ték --

–, de hol volt már a kompromisz-
szumkészség a versenyben velünk fu-
tó hatalmakban? Mária Terézia orszá-
ga ez, s aztán az elégedetlenség, a dac, 
a szembeszegülés újbóli ajándékát 
hozó kalapos királyé.

Ez a nép valaha minden érzésbôl 
építkezni tudott. Mert volt, kinek a 
szemébe nézni. Kulturális pezsgésbôl, 
politikai forradalomból, máskor dacos, 
akár tévelygô rugaszkodásokból is, az 
„eb ura fakó” mentalitásból. Nagy baj 
lenne, ha az elégedetlenség csak a „no 
menjünk…”, vagy a tükörbe nézés 
után a „no, nézd csak, egy hulla…” 
életérzésig vezetne. Az elégedetlenség 
a jobbat akarás természetes feltétele, 
de van egy nihilizmusba áthajózó, 
pusztító, mesterségesen keltett, erôt 
elfecsérlô fajtája is.

Az élet korszakait –-- s a generációkat 
is –-- legszebben egymásba fûzô érte-
lemnek és hitnek tanújele, hogy fia-
talon is megérezhetjük az elégedet-
lenség értelmét. A bimbós feladatok 
békéjét, amelynek harmóniája vezet 
el az elégedettséghez. Ez a béke va-
lójában a megnyugvás. Béke önma-
gunkkal, és béke a körülöttünk lévô 
világgal.

A megnyugvás lemondással jár. A 
világ megváltását másra kell hagy-
nunk. Ez a Messiás dolga. Segíthetünk 
neki újra a világra jönni. Százszor 
megkérdezhetjük: „Mi az igazság?” De 
az öntudatlan elégedetlenséget jó len-
ne, ha elfújná a csavargó szél. Fôleg ha 
ez a szellô zöldellô, harmatos vetések, 
színes virágok, fodros tavak felett 
fújná és hajlítaná el a tudomány által 
el nem ismert legelsô és legfelsô 
gondolatot.

Naponta találkozunk az elégedetlen-
ség brutalitásával. Obszcén, végtelenül 
ostoba formában is. Én nehezen vi-
selem. Talán ideges vagyok. Néger 
utcákon lovagolok? Valami transzcen-
dens találkozást biztosan érzek az elé-
gedetlenség és a megnyugvás között. 
Mintha nem is ellentétes érzések 
lennének. Ész vagy érzelem diktálja, 
nem tudom. Jézusé, a „názáretié” 
Pilátussal? Francescóé, a „szegényeké” 
a pápával? De ha nem sikerül a nagy 
találkozás egy egész életen át, a szel-
lem akkor is termékenyen hullámzó, s 
nem feltétlenül elégedetlen. És szeren-
csére permetezô, enyhítô langyos esô 
is segíthet, ha még fel tudunk nézni az 
égre.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

Cafe
Transylvania
 Bistro – Patisserie  

Cafeteria
Eredeti receptek nyomán 

készült erdélyi 
különlegességek

Shop 4, Spring Sq. Hallam
Vendéglátó: Balázs Delinke

Tel.: (03) 9796-5227
0432 162-907
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Az elmúlt 
hét

PLAKÁTVAKARÓK
Plakátszaggatásban leli az örömét 

Vajda Zoltán néptribun, az Együtt el-
nökségi tagja. Furcsa, bár nem rendkí-
vüli. Van, aki bélyeget gyûjt…

Visszaesô falurossza ez a Zoli, már a 
nyáron is tartott egy hasonló bemu-ta-
tót, akkor Soros Györgyöt bíráló kor-
mányzati plakátokat kapart le né-hány 
tûzfalról. Most ismét felbukkant és ki-
dobolta, újra falra fog mászni, de ezút-
tal a nemzeti konzultációról szóló álla-
mi hirdetményeket tépkedi majd le. 
Persze ez is hivatalos, elôre be-jelen-
tett randalírozás lesz, rendôri biztosí-
tás mellett, méghozzá fényes nappal, 
ôk ugyanis nem félnek, bátran vállal-
ják magukat. (Meg aztán nappal job-
ban fotózható a kaparó-vakaró, falra 
mászó hazafi, elônyösebben fest a kép-
ernyôn, az újságban…) Egy kom-men-
telô korábban így vélemé nyezte az 
attrakciót: „Nem gondoltam volna, 
hogy létezik olyan hülye párt, amelyik 
szembemegy a lakosság által nagy 
többségben támogatott akarattal, csak 
hogy médiafelületet kapjon egy nap-
ra.” Dehogynem, lám. Az Együtt Vaj-
dája egyébként korábban is szerepelt 
már közéleti hírekben. A március 15-i 
nemzeti ünnepen például azzal jutott 
nyilvánossághoz, hogy mint a múzeum 
elôtt fellépô Juhász-fúvósok egyikét, 
lecsapták egy zászlórúddal. Kereplôvel 
„kísérte” a füttyösöket, amikor egy 
nyolcvanéves úr feddôleg fejbe verte. 
Ebbôl is látható, hogy Vajda élhal a 
nyilvánosságért, ökörségeivel is bol-
dogan kérkedik, ha azzal bekerülhet az 
újságba. Persze az is lehet, hogy mind-
ez egy kollektív, az Együtt-pártköz-
pontban elôre megter-vezett kapálózás 
a nyilvánosságért. (Ez mozgathatta 
Vajda fônökét, Szigetvári Viktort is, 

aki azzal a bornírt ötlettel állt elô, hogy 
Magyarország fogadja be azt a hatvan, 
kacifántos szex-ualitású azeri embert, 
akit hazájában hatósági atrocitás ért.) 
Szegény Vajda meg most plakátokat 
vakargat a sajtómegjelenésért.

GUSZTÁV, 
A KOMMANDÓS

Ahelyett, hogy jó útra tért volna Kô-
rös Gusztáv, a legendás bajai videó-
hamisító, ismét rossz társaságba keve-
redett. (Vagy ki sem keveredett on-
nét.) A Demokratikus Koalíció Pest 
megyei elnökségének egykori tagja, a 
négy évvel ezelôtti stikli frontembere 
ezúttal álkommandósként bukkant fel 
a kékfényes hírekben. A PestiSrácok 
.hu számolt be arról, hogy Gusztáv 
ezúttal cimboráival TEK-öltözetbe 
bújt, és –-- politikusi kapcsolataira 
hivatkozva –-- nyolcvanmillió forintot 
gombolt le egy vállalkozóról. Tán még 
ma is kasszírozna az álrendôrcsapat, 
ha nem jönnek az igaziak. De jöttek, 
így aztán hôsünk bajtársaival együtt 
elôzetesbe került. Ott üldögél most is.

Ismerôsei szerint a böhöm Gusztáv 
„belevaló” srác. Nagy játékos, aki so-
sem volt szégyenlôs. A videóbotrány 
részleteirôl is csak pénzért lett volna 
hajlandó nyilatkozni lebukása után az 
akkori Magyar Nemzetnek. Sôt a vide-
ón „színészként” szereplô társaival 
együtt utóbb kártérítést követelt a 
szocialista párttól, mondván: az MSZP 
csúnyán becsapta ôket, ráadásul a bot-
rány miatt elvesztették a megélheté-
süket. (Azóta nemigen kapnak újabb 
csalási megbízást…) 2009 szep tembe-
rében Kolompár Orbán meghívottja-
ként Kôrös Guszti is ott lubickolt a 
balatonmáriafürdôi luxusmedencében 
azon a bulin, amelyre fekete luxusko-
csikkal érkeztek a potentát cigány 
önkormányzati vezetôk.

A közösségerôsítô együtt fürdôzgetés 
és lakmározás abból a közpénzbôl tör-
tént, amelyet halmozottan hátrányos 
helyzetû cigány gyerekek táboroztatá-
sára különített el a Magyarországi 
Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért 
Közalapítvány. Míg Kolompár hama-
rosan börtönbe vonult, a többi fürdôzô 
megúszta. Álkommandós hôsünk is 
nagy megúszó –-- szûkebb pátriájában 
máig kisebbségi vezetô. Valami ragad-
hatott rá a Gyurcsány-pártban…

EUFORIKUS ÉVEK
Nemcsak a könyv témája (a rend-

szerváltás utáni elsô öt év a korabeli 
sajtó tükrében), de maga a kötet is sú-
lyos, épphogy belefér egy diplomata-
t áskába. Ráadásul a 450 oldalas mû 
szerkesztôje, közreadója, Murányi 
László azt mondja, ennek sokszorosa is 
lehetett volna a kötet –- bár nem biztos, 
hogy a nagyobb terjedelem föltétlenül 
erôsíti a hitelességet. Márpedig ez volt 
a lényeg. Lássuk, olvassuk újra!… --– 
1989–1994 –-- Hazánk nagy történelmi 
fordulókban –-- ezt a címet adta mun-

ahogy 
Pilhál György 

látta

kájának a Magyar Televízió egykori 
fômunkatársa, országgyûlési tudósító-
ja, a Parlamenti Napló fôszerkesztôje. 
Nagy idôk tanúja.

Voltaképpen a T. Ház folyosói aszta-
lára kirakott újságok, folyóiratok, (sôt 
pártközlemények, -felhívások) rend-
szerezett gyûjteménye ez a könyv, 
amely még az arányokra is ügyelô 
szerkesztô válogatása révén került a 
nyomdába. Kommentár nincs a fény-
másolt anyagok mellett, a szerkesztô 
nagyfiúnak, gondolkodó embernek te-
kinti az olvasót. Jól teszi. Gondolkod-
tassanak csak el minket ezek az írások: 
hol rontottunk el? Közelebb leszünk a 
válaszhoz, ha végigolvassuk ezt a rég-
rôl hiányzó munkát. Talán segít meg-
érteni azt a nem kevés jóvátehetetlen 
hibával, mulasztással, tévedéssel és 
bûnnel szegélyezett kort.

Belelapozni a könyvbe, és visszafiata-
lodni az eufórikus évekbe, egy pillanat 
mûve. (Elsôre csak fölütni, belepillan-
tani akartam –-- órák múlva szédültem 
ki a fotelból a másállapotosok révüle-
tével.) Ennél az öt esztendônél sûrûbb, 
mozgalmasabb korszaka nem sok 
akadt a magyar történelemnek. Saj-
nálhatja, aki nem élte át felnôtt fejjel, 
hát még lázas ifjú ként… Ezt azzal 
együtt mondom, hogy a szemlézett 
ciklus utolsó esztendejének (1994) 
krónikája sokak elevenébe vág: visz-
szajöttek! Hát mégis visszajöttek a 
kommunisták! Ide érve önkéntelen 
bukott ki belôlem a Szörényi-dal ref-
rénje: „Miért hagytuk, hogy így le-
gyen?”

VAKVÁGÁNY
A Roma Sajtóközpont és az Idetar-

tozunk Egyesület emléktáblát szeretne 
emelni az 1990-es marosvásárhelyi 
véres pogrom cigány hôsének, Puczi 
Bélának.

Dicséretes szándék. Puczi az egyik 
vezetôje volt annak a roma csapatnak, 
amelyik a legendássá lett „Ne féljetek, 
magyarok, megjöttek a cigányok!” fel-
kiáltással kergette szét a békésen tün-
tetô magyarokra rárontó, fölheccelt 
román hordákat.

A börtönbôl kiszabadulva, jókora ki-
térôvel Magyarországra költözött. 
Nagy szegénységben, hajléktalanként 
halt meg 2009-ben. (Annak a Gyur-
csány Ferencnek az országlása idején, 
aki pár évre rá Én is cigány vagyok 
felirattal bohóckodott egy utcai ren-
dezvényen.) Puczi özvegye csak 2010-
ben –- a Fidesz-kormány alatt –- ve-
hette át a posztumusz Petôfi-em-
léklapot és a Kisebbségekért díjat.

Most végre emléktáblát kap Puczi 
Béla. Így van ez rendjén. Csak az 
nincs rendjén, hogy a megkésett ke-
gyeletbe is belemászott a politika. Szo-
lidnak indult a vita: hová kerüljön a 
Puczi-emléktábla? A Nyugati térre 
(mert itt húzta meg magát szegény), a 
Nyugati pályaudvarra (mert itt, a par-
kolóban kapott alamizsnát), vagy má-
sutt, méltóbb helyen? (A humán mi-
nisztérium –-- ötletként –-- a készülô 
Cziffra-központot javasolta.)

A Roma Sajtóközpont elôbb a teret, 
késôbb a pályaudvart szerette volna, 
ám utóbbihoz a MÁV nem járul hozzá, 
mondván, oda csak a vasúthoz köthetô 
ember emléktáblája kerülhet. No, más 
se kellett a témáról eddig kukkot sem 
író „civil” sajtónak, már cuppant is a 
témára. Jámbor András (Kettôs mérce 
blog) például ekképp füstölgött: „Még 
a magyar történelem cigány hôsét is 
szegregálná Balog Zoltán (…)

Ha Puczi Béla kész volt hetekig ve-
retni magát a román rendôrökkel, ak-

kor talán mi is tartozunk neki annyival, 
hogy elismerjük a magyarságát.” És 
már megy is a vezényelt hörgés (pilla-
natnyilag nincs jobb „téma”): Puczit a 
Nyugatiba!

MESSI ÉS A MESSIÁS
A saját esélyeit latolgató Gyurcsány 

Ferenc szombati ambiciózus fellépé-
sérôl (Spinoza Színház, 70 nézô, mû-
sorvezetô Rangos Katalin) nekem a 
szakállas anekdota jut az eszembe. „ -– 
Mesélj –- kéri barátja a himlôhelyes, 
tökorrú szoknyavadászt -–, megsze-
rezted már azt a csodálatos nôt? –- 
Félig –- válaszolja lelkesen a tökorrú. 
–- Én már akarom, ô még nem.”

Miferink is így van a hatalommal.
Megtudtuk, mi a bombabiztos tavaszi 

recept á la Gyurcsány. Orbán Viktorék 
legyôzése rém egyszerû, csak három 
feltétel egyidejû megléte szükséges. A 
Fidesz – szerinte – 35-37 százalékot fog 
szerezni, az MSZP (ha kihordja lábon a 
válságát) húsz, a DK tíz százalékot 
kap. A többi szavazó pedig, ha látja, 
hogy milyen éles a verseny, hanyatt-
homlok elhagyja a saját pártját a kor-
mányváltó hangulatban, és az esélyes 
jelöltre szavaz. Ki másra -– Miferink-
re.

Azt Horn Gábor emlékezetes beszólá-
sa („Nem azt mondták, Feri! Hanem 
azt, hogy menj a p…csába!”) óta tud-
juk, hogy az elhajtott exminiszterelnök 
még a sajátjai intelmére sem hallgat. 
Katalin mûsorvezetô asszony is elég 
egyértelmûen fogalmazott, amikor a 
túlmozgásos, piros fejû ember figyel-
mébe ajánlotta: kár itt matekozni… A 
statisztikák szerint ne szépítsük, to-
ronymagasan ô a legelutasítottabb 
hazai politikus égen és földön. Vagyis 
szerencsésebb lenne, ha talán izé… 
Szóval, ha jegelné magát mielôbb… 
Mit mond erre Miferink? Azt mondja, 
Egerszegi Krisztina is sikeresebb lett 
volna úgy, ha minden vetélytársa fel-
adja, de az nem lett volna valós ver-
seny. Az esedékes generációváltásra 
meg úgy reagált a túlbérmált ember, 
hogy ô bizony nem megy nyugdíjba 
néhány 25-30 éves politikus miatt, de 
nem ám! „Messi sem hagyja abba 
azért, mert van néhány tehetséges hu-
szonéves a pályán.”

És ha Messi marad, miért ne marad-
hatna a Messiás?

EGY „ÓCSKA 
MÛBALHÉRÓL”

Jó három éve tart már, de még min-
dig nincs gyanúsítottja az SZDSZ szék-
házügyének. Ismert, az idôközben ki-
múlt, nagyvonalú liberális gyülekezet 
irodavásárlási céllal még 2008-ban 415 
milliós hitelt kért és kapott –- állami 
kezességvállalással –-- a Magyar Fej-
lesztési Banktól. (Az MSZP–SZDSZ-
ámokfutás idején persze.) Annak el-
lenére kaphattak hitelt –-- volt hitelük 
(?) –--, hogy sejteni lehetett: aligha 
fognak bejutni a parlamentbe.

Nem is jutottak, 2010-ben elbúcsúz-
hattak a parlamenttôl –- az állam pedig 
alighanem a pénzétôl…

Az elmúlt évek során a kölcsönbôl 
megveszekedett fillért sem törlesztett 
a párt, a tartozás viszont félmilliárd-
nyira hízott. A botrány kipattanása 
után a sajtó megkereste a néhai párt 
„hiteles” elnökeit, adnának valami 
magyarázatot adósságfizetési elkép-
zeléseikrôl. Kóka János úgy nyilat-
kozott, neki „kevés emléke van” a hi-
telfelvételek részleteirôl, Fodor Gábor 
azt fejtegette, hogy a meglévô párt-
ingatlanok biztosítják a fedezetet, 

vagyis nem történt károkozás. Kuncze 
Gábor nemes egyszerûséggel „ócska 
mûbalhénak” minôsítette az ügyet. A 
kormánypártok azt javasolták a te-
nyérbe mászó elnököknek, netán fi-
zessék vissza maguk a tartozást. Az 
arcátlanságnak is van határa.

Félmilliárddal jönnek a fiúk, nehogy 
már ezt is a magyar emberek vállára 
tegyék. Az akkor még saját nyomvo-
nalán politizáló Jobbik pofátlanságnak 
nevezte, hogy az államot lemarkecoló 
elnökök közül ketten, Fodor Gábor és 
Kuncze Gábor a történtek ellenére be-
nevezett a 2014-es választásra. (Fodor 
–- „kis segítséggel” –-- be is jutott a 
parlamentbe.)

Véleményem nekem is van a szabad 
demokraták utolsó dobásáról, de azt 
most nem írom ide, mert kihúzná a 
szerkesztô. Nagyjából ugyanaz, mint 
azoké –-- mindnyájunké –--, akiknek 
állniuk kell a „mûbalhés” Kunczéék 
hátrahagyott számláját.

BALRA SZELÍDÜLNEK
A történelembôl tudjuk, hogy a szél-

sôségesek, bárhonnan jönnek is, egy-
másra találnak. Közösek a gyökerek. 
Legutóbbi példa erre a dunakeszi bot-
rány. Az önkormányzat jobbikos kép-
viselôje úgy próbálta tisztára mosni az 
ülésrôl hamis orvosi igazolással 
hiányzó, így tiszteletdíj-megvonással 
sújtott Gyurcsány-párti kollégáját, 
hogy „embertelennek” minôsítette a 
testület kormánypárti vezetését. Az 
egymásra találás folyamata momentán 
a Jobbik „balra szelídülési” szakaszánál 
tart.

Ugyanaz a párt, amely nemrég még 
fellépett a civiltörvény ellen (pár éve 
azt ígérte, véget vet a nemzetközi jog-
védôk álságos tevékenységének), im-
már az enyhe változat ellen is tiltako-
zott, mondván, az „sérti a demokrá ciát 
és a jogállamiságot”. Nagy Ervin, a 
Jobbik egykori alapító tagja, alelnöke 
azt írja a Magyar Hírlapban, hogy a 
DK-val parolázó Vonáék hajdani híve-
iket köpik szembe. „Ne felejtsük el, 
igazából a 2006-os erôszakos esemé-
nyek, Gyurcsány ôszödi beszéde és az 
azt követô tömeges tiltakozó meg-
mozdulás volt az a fordulópont, ami 
sok-sok tisztességes embert a Fidesz 
mellett a radikális Jobbik mellé állí-
tott.” Aztán tessék…

Láttunk már ilyet. Emlékszünk még a 
rendszerváltásnak nevezett évek láng-
lelkû szabad demokratáira. Arra az 
SZDSZ-re, melynek markánsan anti-
kommunista csalihangja választók 
százezreit tévesztett meg: „Nem csu-
pán elzavarjuk, de keményen leszámo-
lunk a bûnös Kádár-kor gonoszte-
vôivel!; Tudjuk, merjük, tesszük!” stb. 
A folytatás ismert. Elôbb lebuktak, 
aztán megbuktak. Elôbb összebúto-
roztak a levitézlett kommunistákkal, 
aztán (miután lenullázták az országot) 
a történelem szemétdombjára kerül-
tek. SZDSZ, Jobbik –-- sok bennük a 
közös.

Hogy a magyar választó felnôtt-e 
már, vagy megmaradt baleknak? Ta-
vaszra kiderül.

54 Koornang Rd.
Carnegie  VIC 3163

(03) 9563-1006

MÁR KUNCZE SEM LÁT ESÉLYT
A Horn-kormány egykori belügyminisztere, az SZDSZ korábbi többszörös 

elnöke „nagyívû” interjút adott.
Ebben Kuncze Gábor kijelentette, nem lát reális esélyt arra, hogy az ellenzék 

leváltsa az Orbán-kormányt, méghozzá szerinte azért nem, mert nincs meg az a 
személyiség, akit az ellenzék kiállíthatna.

A megállapítással nehéz vitatkozni.
A beszélgetés során a kérdezô persze megkérdezte a liberális politikust, van-e 

az ô fejében valaki, aki alkalmas lehetne jelöltnek, amire Kuncze azt válaszolta 
van, de nem mondja meg.

Ebbôl két dolog következhet: vagy blöffölt és ötlete sincs, vagy szerinte (is) 
annyira béna a baloldal, hogy csak lejáratná azt a bizonyos nevet.

Igaz, az is lehet, hogy csak, ahogy ô fogalmaz, „az agya járt túl az eszén”…
(Magyar Idôk)



Valószínûleg már év vége elôtt fizetni 
kell a belépésért a római Pantheonba 
–- idézi a Telegraph Dario Francesc-
hini olasz kulturális minisztert.

Még ki kell találnunk, hova tegyük a 
jegypénztárt” –- közölte a politikus, aki 
ugyan nem tudta megmondani a belé-
pô pontos összegét, de „néhány euróra” 
saccolta. A Telegraph ugyanakkor 3 
euróról tud.

Mivel jelenleg ingyenes a belépés a 
Pantheonba, pontos látogatószámot 
nehéz mondani, de évi 7 millió körül 
lehet. Ezzel az ókori épület Vatikán-
város és a Colosseum után Róma leg-
látogatottabb nevezetessége.

A Pantheont i. e. 27-ben emeltette 
Marcus Vipsanius Agrippa, való-
színûleg a korabeli Róma minden is-
tenének együttes tiszteletére. Több 
tûzvész és átépítés után végleges, ma 
is látható formáját Hadrianus császár 
idején nyerte el, aki szinte az alapjaitól 
építtette újjá 126 körül.

A Pantheon az ókori építészet egyik 
legjelentôsebb alkotása, ami fô töme-
gében ma is egykori formájában áll 
Róma központjában. A hengeres fôé-
pület elôtt oszlopos elôcsarnok áll ti-
zenhat, gránitból készült korinthoszi 
oszloppal.

Magát a rotundát kazettás beton 
mennyezet fedi, közepén kilenc méter 
átmérôjû kör alakú nyílással (oculus).

Csaknem kétezer évvel építése után a 
Pantheon dómja ma is a világ legna-
gyobb vasalatlan betonkupolája.

Az épületet 609-ben IV. Bonifác pá-
pa szentelte keresztény templommá, 
amelyet Szûz Máriának és az összes 
keresztény vértanúnak ajánlott, neve 
pedig Santa Maria Rotonda lett. A 
templom sírboltjaiban nyugszik két 
olasz király (II. Viktor Emánuel és I. 
Umbertó) is.

* * *
Nyolc európai ország 11 000 turistáját 

kérdezte az Opodo utazási portál kül-

földi vásárlási szokásaikról. Mint kide-
rült, a szuvenírvásárlás nem ment ki a 
divatból, a megkérdezettek 86 százalé-
ka visz haza valami emléket a megláto-
gatott országból –-- magának vagy 
szeretteinek. Férfiak és nôk között e 
tekintetben nem mutatkozott különb-
ség.

Úti ajándékot tehát nem csak az idô-
sebb korosztály vásárol, hanem a leg-
fiatalabb utazók is, az ezredforduló 
táján született Z generáció, vagyis a 
digitális bennszülött korosztály. Sôt, 
számukra az emléktárgy-vásárlás 
szinte kötelezô program, csaknem 90 
százalékuk nyilatkozott úgy, hogy 
minden utazásról hazavisz valami 
apróságot. Összehasonlításképp: az 50 
pluszosok közül csak 76 százalék vá-
sárol szuvenírt nyaralása során.

A kulcstartó még ma is nagy klasz-
szikus, de sokan vásárolnak helyi cse-
megéket is. Az abszolút gyôztes azon-
ban nem a hûtôbe, hanem a hûtôre 
kerül: az utazók 48 százaléka hûtô-
mágnest visz haza a nyaralásból.

A pontos szuvenírrangsor így néz ki 
2017-ben:

1. hûtômágnes (48%)
2. kézmûves tárgy (44%)
3. helyi ételspecialitás (40%)
4. kulcstartó (38%)
5. az országra jellemzô ruhadarabok 

(35%)
És hogy melyik nemzet van rákat-

tanva leginkább a szuvenírekre? 
Egyértelmûen az Ibériai-félsziget la-
kói bizonyultak a legfanatikusabb 
giccsgyûjtônek. A portugálok 97, a 
spanyolok 95 százaléka visz haza 
emléket az útjairól, de a franciák (93 
százalék) és az olaszok (90 százalék) is 
nagy arányban követik ezt a régi ha-
gyományt. A legimmúnisabbnak az 
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Kiegyezés
Eltudná-e találni, hogy honnan szár-

mazik ez az idézet?
„A Habsburg birodalmat ha nem lé-

tezne már régóta akkor Európa és 
emberiség érdekében minél elôbb lét-
re kellene hozni.”?

Ezt Frantisek Palacky cseh törté-
nész és politikus mondta 1867-ben, de 
amit 1872-ben élete legnagyobb téve-
désének nevezett. Most amikor az 
1867-es osztrák-magyar kiegyezés 
150. évfordulójára emlékezünk, errôl 
Romsics Ignác történész egy 2001-
ben megjelent tanulmányában tömö-
ren és precízen így fogalmazott:

„a Habsburg Birodalom alkotmányos 
és közigazgatási struktúráinak 1867 és 
1969 közötti újjárendezése két államal-
kotóként felfogott kiváltságos nemze-
tet-a németet és a magyart- és két 
széles körû önkormányzati jogokkal 
felruházott politikai nemzetet --- a 
horvátot és a lengyelt --- teremtett, 
illetve ismert el. Ez a közigazgatási 
struktúra minden korábbinál jobban 
megfelelt a birodalom összetett nem-
zetiségi viszonyainak. A különleges 
jogokban nem részesült népek szá-
mára mindazonáltal nem volt vonzó, 
sôt a legfejlettebbek kifejezetten elé-
gedetlenek miatta.” 

De amig 1867 a birodalom népeinek 
általában jobban kedvezett, a félszázad 
az elsô világháborúig tartó a „régi szép 
idôk“ a cseheknél dühös ellenállást 
váltottak ki. A dualista rendszer leg-
fôbb kárvallotjának ôk érezték magu-

kat, akik az 1848-1849 elképzeléseik 
mellett kitartva továbbra is federa-
lizálni szerették volna a birodalmat. 
Elsôsorban a maguk számára követel-
ték a magyarokével és a németekével 
egyenrangú statust (trializmus) néha 
pedig Horvátország valamint egy gali-
ciai-bukovinai egység egyenjogosítása 
mellett is sikraszálltak.

A trialista elgondolást mind osztrák 
mind magyar részrôl ellenezték. A 
csehországi németek (ennek a térség-
nek lakói 1938-ban a világtörténelem 
központjába kerültek „szudéta néme-
tek” néven amikor Nagybritannia és 
Franciaország beleegyezett, hogy Szu-
détaföldet Németországhoz csatolják). 
1867-ben a kétnyelvû adminisztrációt 
és törvényhozást a csehek elutasí-
tották, ugyanakkor a felsômagyaror-
szági szlovákokat a cseh vezetôk a 
cseh-szlovák nemzet részének tekin-
tették. Így rövidesen a csehek a dua-
lista rendszer legelszántább ellensége-
ivé váltak.

A trializmus lekerült az asztalról,- a 
szudéta németek ellenezték, a csehek 
ragaszkodtak a „történelmi“ határaik-
hoz és ellenezték a kétnyelvüséget. a 
magyarok viszont attól tartottak --- 
Romsics szerint-” hogy a csehek ön-
kormányzati és nyelvi jogainak elis-
merése veszélyes precedenset teremt 
a birodalom többi nemzetisége szá-
mára.”

Itt kanyarodjunk vissza a königgratzi 
csatához ami a száz éves Berlin-Bécs 
küzdelem végén porosz gyôzelmet ho-
zott. A csata után a poroszok nem ül-

dözték a Habsburg csapatokat, nem 
akarták szétverni az ellenség hadsere-
gét, mert ez a Habsburg Birodalom 
széthullását jelentette volna. Bismarck 
a Monarchiát szövetségesnek szánta, 
mert tisztában volt azzal, hogy a Habs-
burg birodamat minden oldalról --- 
belül és kivül- szláv, román és olasz 
ellenséges népek fenyegették, és 
Ausztria a kontinensen csak Németor-
szágra számíthatott.

A königgratzi vereség kényszerítette 
a császárt, hogy leüljön tárgyalni a 
magyarokkal és mgszületett a Deák 
Ferenc és gróf Andrássy Gyula ne-
vekkel fémjelzett 1867-es kiegyezés.

1867 után a Monarchia ellenes tervek, 
szeparatista iránylatok és javaslatok, 
ausztroszláv tipusú föderatív elkép-
zelések közé sorolható Karel Kramer 
(ô 1918-ban Csehszlovákia elsô minisz-
terelnöke lett.). Kramer 1914 elején 
részletes tervet dolgozott ki egy Orosz 
Birodalomról amit elküldött az orosz 
külügyminiszternek. Ebben Magyar-
ország pedig „félzsidó Budapestbôl, 
ennek német környékébôl és a Puszta 
színmagyar részébôl” tevôdött volna 
össze. (Goodbye Dunántúl és Kisalföld, 
Erdélyrôl Délvidékrôl és a Felvidékrôl 
nem is beszélve).

Az ehhez hasonló elképzelések csak 
úgy válhattak valóra, hogy Versailles-
ben a „Szabadság, Egyenlôség, Test-
vériség” országa tehetôvé tette ezeket 
Trianonban.
Vesszen Trianon!

Kroyherr Frigyes
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emléktárgyakra a norvégok (74 szá-
zalék) és a britek (66 százalék) bizo-
nyultak.

* * *
Egészen bámulatos az az ötletesség, 

amivel az igazán tehetôsek képesek 
spórolni olyanon is, amelyen nem fel-
tétlenül kellene. 
Kristen Bell amerikai színésznô

nem éppen hollywoodi glamúrt idézô 
külsôségek között fogadott hûséget 
2013-ban Dax Shepardnak. Persze 
ezen nem is lehet csodálkozni, a lagzi-
jukra költött 142 dollárból  igazán lát-
ványos külsôségekre nem futotta. De 
nem is akarták, hogy így legyen. Az 
igazán gazdag hírességek azonban 
nem csak egy-egy kirívó alkalommal, 
hanem éveken-évtizedeken át is képe-
sek spórolni egy-egy furcsa szokásuk-
kal, sôt, némelyiküknél úgy látszik, ez 
a jó üzlet alfája és omegája.

A Forbes szerint világ harmadik leg-
gazdagabb embere 54 éve ugyanazt 
reggelizi, és irigylésre méltóan olcsón 

oldja meg a nap legfontosabb étkezé-
sét. A 74 milliárd dolláros vagyonnal 
bíró Buffett az évtizedek során arra is 
ügyelt, hogy a reggelije kövesse a pia-
ci trendek alakulását, így saját elmon-
dása szerint elôfordult, hogy keveseb-
bet fogyasztott akkor, ha a piac aznap 
reggel leszálló ágba fordult.

De hogy mennyi is az annyi? A 
milliárdos sosem költött többet 3,17 
dollárnál. Reggelijét pedig nem más-
honnan, mint a McDonald’s irodája 
felé útba esô éttermében fogyasztotta, 
általában autójából rendelve. S hogy 
mibôl áll a bajnokok reggelije?

Ha kijött 3,17 dollárból. Ha nem, 
akkor Buffett valamelyiket elhagyta.

Az Ikea alapítója öltözködésében 
meglehetôsen szerényen jár el, ahogy 
azt egy interjúban hangsúlyozta, véle-
ménye szerint ruházata nagyjából a 
bolhapiacos választék eleganciáját 
tükrözheti.

A legérdekesebb azonban az, hogy 
Kamprad a frizuráján spórol. Hogy 

minél kevesebbet kelljen költenie fod-
rászra, az Ikea-alapító megpróbálja 
kihúzni azon alkalmakig, amikor fejlô-
dô országban tartózkodik.

Még 2008-ban történt, hogy 22 eurót  
fizetett egy hajvágásért a világ egyik 
legvagyonosabb embere. Ez aztán le is 
nullázta fodrászra költhetô keretét. 
Tavaly egy interjúban azt nyilatkozta, 
hogy még akkor, a hajvágatási keret 
kifutása után, végképp a fejlôdô orszá-
gok felé fordult a figyelme.

Így sikerült az európai szem számára 
egzotikus Vietnamban, jutányos áron 
megúsznia hajának esedékes karban-
tartását.

Jobbat tud az újrahasznosításnál is a 
világ egyik leggazdagabb embere, aki 
New York polgármesteri tisztségét is 
betöltötte egy évtizeden át.

A világ leggazdagabbjai közé tartozó 
Bloomberg ugyanis ugyanazt a két pár 
cipôt használta munkába, azaz hivatal-
ba járásra, több mint egy évtizeden át. 
Egyszerûen azért, mert álláspontja 
szerint, nem volt szüksége többre.

A milliárdos annyira komolyan gon-
dolta ezt, hogy még 2010-ben, az egyik 
New York-i lapnak adott interjújában 
is meggyôzôen érvelt döntése mellett. 
Azt mondta, az, amit valaki a tárgyai 
vagy a ruhatárának darabjaira vonat-
kozóan, „újrafelfedezésének” hív, az 
szerinte nem szól másról, mint arról, 
hogy egyszerûen csak használni kell a 
meglévôket, újak vásárlása helyett.

A lehetô legfapadosabb módon gon-
doskodik arról a világ leggazdagabb 
embere, hogy mindig tisztában lehes-
sen azzal, mennyi az idô: karórát hord. 
Ez azonban mindennek nevezhetô, 
csak épp hivalkodó darabnak nem.

Értéke mindössze 10 dollár lehet, bár 
valószínûleg Gates sem akar tôle mást, 
csak hogy kitartóan kövesse és jelezze 
számára az idô múlását.

Azért Gates-t nem kell félteni, mert 
bár az óráját valóban olcsón vásárolta, 
ki tud rúgni a hámból. Nagyon kedveli 
ugyanis a Porsche 911-es modelleket, 
olyannyira, hogy ezekbôl bizony vásá-
rolt is, méghozzá a saját pénzét áldozva 
arra.

Cheriton neve talán kevésbé cseng 
ismerôsen, ô nem tekinthetô a médiá-
ban gyakran felbukkanó szereplônek. 
Eredendôen jó renoméjú professzor, 
méghozzá a menô oktatási intézmény-
nek számító Stanford Universityn.

Azért került be az összeállításba, 
mert a tanárkodás mellett, nagyjából 5 
milliárd dollárt sikerült összegyûjtenie 
malacperselyébe, méghozzá jó befek-
tetési döntéseinek köszönhetôen.

Azaz jó érzékkel tett tôkét néhány, 
késôbb sikeressé váló cégbe, többek 
között a Google-ba is, annak indulása-
kor. A világ egyik legértékesebb gaz-
dasági társasága Cheriton 10000 dol-
lárjának is köszönheti azt, hogy 
garázscégbôl irigyelt szupervállalat 
lett.

A számítástechnika professzorának 
életmódját azonban nem változtatta 
meg a pénz. Egyszerû, olcsó farmerban 
jár diákjainak órát tartani, és azok 
közé tartozik, akik a teafiltert legalább 
két alkalommal is felhasználják egy 
frissítô ital készítésére, mielôtt sze-
métbe dobnák azt.

Azim Premji a világ egyik legnagyobb 
IT-cégének vezetôje. A tanácsadással 
foglalkozó vállalat, a Wipro Limited, 
majdnem 19 milliárd dollárt ér.

De az indiai tech-vezér így sem bíz 
semmit a véletlenre, és a hírek szerint 
még mindig olyan akkurátus takaré-
koskodást vár el alkalmazottaitól, 
mintha a szimpla túlélése múlna a vál-
lalatnak azokon.

Így különösen bosszantja az, ha a 

munkavállalók indokolatlanul hagyják 
felkapcsolva a világítást, és azt is el-
várja, kövessék nyomon a gurigák 
megszámolásával, hány tekercs vécé-
papír fogy ténylegesen a vállalati mos-
dókban.

* * *
Befektetési célú aranyról mindenki 

hallott már. Ugyan nem olcsón és nem 
a közelben van, de már befektetési 
célú gyémántot is lehet vásárolni, ha 
valaki nem bízik a hagyományos be-
fektetési formákban.

Minden befektetô mást és mást ért 
biztonságos befektetés alatt. Sokan az 
ingatlanokra esküsznek, valaki kitart 
az arany mellett, van, aki az állam-
kötvényt favorizálja.

Azonban most egy új, eddig csak egy 
szûk elit számára elérhetô befektetési 
forma tûnt fel azoknak, akik menedé-
ket keresnek, és kerülnék a globális 
kockázatot: a gyémánt. 

Bár a drágakô értékének meghatáro-
zása elég bonyolult folyamat, a szin-
gapúri gyémánttôzsde talált megoldást 
a forgalomba hozatalra. Egy bankkár-
tya nagyságú csomagban elôre megha-
tározott értékû gyémánt pakkokat le-
het venni, 100 és 200 ezer dollár érték 
között.

Míg az arany értékét egyszerû meg-
határozni súly és karátszám alapján, 
addig a gyémántnál a metszések szá-
mát, a tisztaságot, a színt, a csiszolás 
minôségét és a karátok számát is fi-
gyelembe kell venni –-- írja a Bloom-
berg.
Alain Vandenborre, a tôzsde ügyve-

zetô elnöke és alapítója szerint a gyé-
mánt nulla korrelációt mutat bármely 
más eszközzel, legyen szó árukról, köt-
vényekrôl, részvényekrôl.

Ez azt jelenti, hogy a gyémánt árfo-
lyama mindentôl független, azaz nincs 
rá hatással semmilyen gazdasági ese-
mény, ezért nagyon biztonságos.

A drágakövek a De Beers és az Alro-
sa PJSC-en keresztül érkezik a tôzsdé-
re, és csak a legmagasabb minôségi 
követelményeknek megfelelô köveket 
adják el.

A tôzsde azt tervezi, hogy a jövôben 
más értékû kibocsátásokat is végre-
hajt, és az érdeklôdés akár az árakra is 
jótékony hatással lehet. A termékekkel 
kereskedni is lehet, az aktuális árfo-
lyamot egy honlapon keresztül lehet 
követni.

Mindegyik csomag egyedi aláírásazo-
nosító-rendszerrel és sorozatszámmal 
rendelkezik.

Hogy mennyire érdemes a gyémánt-
ba befektetni, az jó kérdés, ugyanis a 
drágakô árfolyama 30 százalékkal 
csökkent a 2011-es csúcs óta.

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

Email: okocsis@rtedgar.com.au
Webodal: www.rtedgar.com.au

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

121. St. Georges Road, North Fitzroy Vic. 3068
szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2017. október 29-én vasárnap de. 11 órakor 

Reformáció Emlékünnepi 
ISTENTISZTELET

Úrvacsora Közösség, Konfi rmálás 
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik 

megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)
(Watkins St.bejárat)

12 órától Mûsoros DÍSZEBÉD a Bocskai 
Nagyteremben,

Minden szerdán de, 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban

A victoriai kerület lelkipásztora Dézsi Csaba
Lelkészi hivatal: 121 St. Georges Road,  North Fitzroy

Postacímünk: P.O. Box 1187 North Fitzroy, 3068
Az Egyház honlapjának címe:

www.reformatus.com.au
E-mail: melbref@gmail.com

Telefon: (03) 9481-0771 
Mobile: 0414-992-653 (Dézsi Csaba lelkész)

Csutoros István fôgondnok: 9439-7067 mob.: 0407 683 002 

NSW. SYDNEY
2017. október 29-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek 
is Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, 

nagyszülôket, hogy hozzák el a kicsinyeiket. 
ADELAIDE (SA) 2017. október 29-én vasárnap 
de.11 órakor Reformációi ISTENTISZTELET 
Úrvacsora Közösség és Ünnepély Délelôtt 

Igét hirdet: Nt.Szabó Attila
az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)

Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA, 
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.

BRISBANE (QLD) 

2017. október 29-én vasárnap de. 11 órakor Istentisztelet
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz

Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a 
Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden

GOLD COAST — ROBINA 

2017.(minden hónap elsô vasárnapján) október du. 2 órakor Bibliaóra 
(minden hónap harmadik vasárnapján) 2017. 

október du. 2 órától  Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Presbyterian Church Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján

2017. október de. 12 órától Istentisztelet
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

és magyar nyelvû játszocsoport gyermekeink 
számára

Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley.
Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit, vallási 

megkülönbôztetés nélkül!

REFORMÁTUS SZEMLE
Az Ausztráliai Magyar Református Egyház fi zetett melléklete és kiadása

Felelôs szerkesztô  Csutoros Júlia
Postai címünk: P. O. Box 1187, North Fitzroy VIC. 3068
Telefon: (03) 9439-8300 Email: csutoros@tpg.com.au

The Reformation 500
The Protestant Reformation was a widespread theological revolt in Eurepe in the16th century, against the abuses 

and totalitarian control of the Roman Catholic Church at the time.
The precipitating event of the Reformation occurred in Oct. 31 1517, when Martin Luther posted 95 Theses on the 

door of a Church in Wittenberg Germany.
This single act marked the beginning of the Protestant Reformation, a worldwide movement, whose legacy can still 

be felt today. The Reformation had a profound effect not only on Theology and the church, but also on culture, 
science, politics, economics, language and education.
The Catholic Church tried to silence the Reformers, but was unsucessfull, and new churches emerged forming 4 

major divisions.
Luther’s followers started the Lutheran Church in Germany, John Calvin’s followers started the Reformed 

Church in France, Hungary, and Huldrych Zwingli’s in Switzerland, John Knox’s followers started the 
Presbytarian Church in Scotland, and in England, Henry VIII’s reformers — the Anglican Church.
Martin Luther was a Catholic monk, who in his Theses, challenged the authority of the Pope, and particulary the 

lucrative practice, by wich the church offered absolution from sin in exchange for money.
He was against the Catholic church’s adherence to clerical celibacy, and in 1525 married a former nun and they hed 

five children.
He translated the Bible from latin, into German, so that everyone could understand it, not only the educated 

privileged few. Among his other talents, he was a poet and a composer of many hymns. His most notable —„A safe 
stronghold my God is still” —. Which had been translated from his German original to many languages, and 
which still is a very popular Hymn in the Hungarian translation.
(A fenti angol nyelvû szöveget azok kedvére közöljük, akik nem tudnak magyarul olvasni — unokák, gyerekek, 

férjek, feleségek — )...



Helyünk a Nemzeti Összetartozás rendszerében (31)
Szabad-e 

megtagadni a 
magyar jövôt? 
A nemzeti emigráció 
álláspontja a készülô 
alapszerzôdésekrôl

1994
Az emigráció Trianon gyermeke és 

áldozata, és mint ilyen, nagy figye-
lemmel kísérte a nálánál sokkalta 
mostohább körülmények közé taszított 
testvérei sorsát. Hovatovább, nem is 
egy ok miatt, az emigráció minden 
mást megelôzô fô gondja a trianoni, 
illetve a párizsi békében elszakított 
országrészek magyarjainak a sorsa 
lett.

A kisebbségek iránti segítôkészség 
csak fokozódott azóta, hogy a pártál-
lam idejében fennállott merev állapot 
feloldódása több lehetôséget nyújt a 
közvetlen és közvetett segítségre, de 
fokozódott az aggodalom is, mert 
szomszédainknál nyíltan kimondott és 
gyakorlott terv lett a magyar etnikum 
felszámolása.

A múltban Magyarországról mást 
sem dobtak felénk, mint azt, hogy 
nem akarjuk tudomásul venni a reali-
tásokat, nevezetesen azt, hogy Ma- 
gyarország „szocialista ország és tár-
sadalom”, meg hogy Erdély, Felvidék, 
Délvidék „véglegesen egy másik ál- 
lam része lett”. Mi erre azt mondtuk, 
hogy nekünk az a realitás, hogy a ma- 
gyar nép szabad akar lenni, és hogy az 
elszakított területek magyarsága sza-
badulni akar a kettôs járomból. Amaz 
elôbbi „realitás” elfogadtatásával min-
ket tétlenségre akartak késztetni, a mi 
felfogásunk realitása viszont cselek-
vésre buzdít.

Az elszakított területek problémái-
val való foglalatosság hasznos pers-
pektívákat nyitott meg. A távolság 
nagyon sok esetben elôsegíti a tisz-
tánlátást. Távolság a történelembe 
visszatekintés is, de távlatot ad az is, 
ha négy évtizeden keresztül szemlél-
jük a mi kis népünk sorsát a világese-
mények dimenzióiban. Távolság az is, 
hogy nem vagyunk szenvedô alanyai 
annak az agymosásnak, ami szerint az 
erdélyi magyarok sorsa román bel-
ügy, szlovák vagy szerb belügy, meg 
hogy mindenki legyen hû polgára 
annak az államnak amiben él stb. 
Távolság az is, hogy nem mosták ki 
belôlünk a hazaszeretetet, a vallást, az 
áldozatkészséget, az érdeklôdést.

A mindezekbôl összeálló távlati 
szemléletbôl következik az is, hogy 
nem tudjuk elfogadni azt az elvet, ami 
szerint az államhatárok mai helyzete 
szent és sérthetetlen. Elég csak végig-
lapozni Európa történelmi térképét, 
nem található benne olyan korszak, 
amiben valamiféle állandósági tenden-
cia felismerhetô, ez is jelzi a párizsi 
határok tarthatatlanságát.

A távlati szemlélet abban is segít, 
hogy megérezzük a változás történel-
mi lehetôségét. Éppen a jelen évek 
mutatják meg világosan, hogy az erô-
szak által létrehozott helyzetet, erô-
szak által csak ideig-óráig lehet fenn-
tartani. A szuronyokon nem lehet 
sokáig ücsörögni, a béke és a haladás 
megköveteli a megnyugtató megol-

dásokat. Aki békét akar, az oldja meg 
a békétlenség görcseit. Ez akkor is 
meghozza a hasznát, ha le kell mon-
dani a hadizsákmányról. Szomszédok 
között a gyûlöletben fogant foglalás 
tartósan kizárja a megegyezést.

Elméletileg két megoldás hozhat 
eredményt. Egyik az, ha a kisebbségi 
magyar így vagy úgy kikerül az ide-
gen impérium alól, a másik pedig az, 
ha az idegen impérium elveti a homo-
gén nemzetállam elvét és egyúttal tel-
jes kulturális autonómiát ad a magyar 
kisebbségnek, és szabadabb gazdasági 
és kulturális közlekedést biztosít ré- 
szükre az anyaországgal.

A múlt évek, évtizedek eseményei 
alapján a kisebbségi magyar nem hisz 
ez utóbbi lehetôségben. Talán erre 
utal az Erdélyben elhangzott kijelen-
tés: „A harmadik évezred küszöbén, itt 
Romániában sem ígér semmi jót az 
állandó kérlelés, jogaink koldulása... 
Térden állva, lehajtott fôvel nem lehet 
politizálni”. Mi ezt úgy fordítjuk gya-
korlati értelemre, hogy az erdélyi ma- 
gyarság dialógusa a román állammal, 
a bármikori román állammal, értel-
metlen és reménytelen.

Az említett kedvezô nemzetközi kon-
stelláció annyit végre már nyújt, hogy 
az anyaország nyíltan kiállhat a kire-
kesztettek érdekében. Sok függ ennek 
a kiállásnak a minôségétôl és mérté-
kétôl.

Banner Zoltán, Erdélybôl áttelepült 
mûvészettörténész, aki felvázolta an- 
nak a bizakodásnak a légvárát, a 
„Szellemi Erdély Fejedelemség kon-
strukcióját”, amitôl otthon sokan re- 
mélték az erdélyi magyarság megma-
radását a román állam keretében, el- 
jutott elképzelése állhatatlanságáig. 
Így szól errôl:

„Mint az egyre mélyülô vízbe lép 
mind beljebb a gyanútlan hiszékeny 
erdélyi ember a kisebbségi sorsra 
rendeltetésben, mígnem szájáig ér a 
hullám, s nem mindenki tud úszni, ki 
pedig tud, annak felfôzik a folyót. Iga-
zat kell tehát adnom Zolcsák István-
nak, mert három és fél év elegendô 
volt ahhoz, hogy ez az effektus kellô-
képpen kilazuljon bennem, s belás-
sam: a hivatalos magyar külpolitika és 
az erdélyi magyar politizálás együtt-
véve sem képes megmenteni a mes-
terségesen szórvánnyá lefokozott 
magyarságot. Még akkor sem, ha a 
magyar külpolitikai koncepció azért 
engedte elsôszámú tárgyalási felté-
telként leszögezni, hogy a határokat 
sérthetetlennek tartja, mert a biza-
lomerôsítésnek ezen a pontonhídján, s 
a további kis lépések taktikájával 
kíván mind közelebb férkôzni a másik 
fél szívéhez és tudatához, s végül el- 
jutni a határokat átszellemítô, korsze-
rû nyugati típusú szomszédsági álla-
potok, a fizikai és szellemi közlekedés 
szabadságához. Magyarországgal sem 
fognak soha, semmiféle szerzôdést 
sem tiszteletben tartani megfelelô 
nemzetközi garanciák és konzekven-
ciák nélkül.”

Ebben a néhány idézett mondatban 
éreznünk kellett egy szemlélet drámai 
összeomlását, olyan szemlétetét, ami-
nek szalmaszál mivolta mentôôvnek 
tetszett a nagy árvaság árjában. Pedig 
csak át kellett volna ülni a másik 
oldalra, és beszíván annak a szem-
léletnek a levegôjét, talán nem is lett 
volna nehéz megérteni, hogy a terüle-
tekkel és magyar lakossággal túlzot-
tan megajándékozott országok min-
denkori kormányai egészen normáli-
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san és természetesen viselkednek: 
csupán kihasználják az adott lehetô-
séget, nevezetesen azt, hogy az általá-
nosan uralkodó nemzetállam szemlé-
let alapján állva, igyekeznek fölszá-
molni a háborús hódítás során szerzett 
területeken élô idegen lakosságot. Így 
ez a törekvés részükre nemcsak ál- 
lambiztonsági kötelesség, de gyöke-
redzik a kor szellemében is, igazolást 
kap az ôsi (román, szlovák stb.) föld 
hitvallásában is. Ez nekik hôsi, hon-
szerzô, országgyarapító korszak, tör-
ténelmi alkalom, aminek fékezésére, 
visszafordítására, megcsorbítására 
nem lesznek hajlandók vállalni a 
„hazaáruló” szerepet sem román–ma- 
gyar, szlovák–magyar stb. megegye-
zéssel, sem valamiféle külhatalmi 
garanciák és konzekvenciák önkéntes 
elismerésével. Ôket csak egy érdekli: 
a magyar fél mondjon le a határok 
változhatóságáról a jövôre vonatko-
zóan is. Azért hogy ezt számonkérhes-
sék. Amit ôk ígérnek, az úgysem kér-
hetô számon. Minden magyar gyenge-
ség és elvtelen megállapodás a ma- 
gyar hivatalosok részérôl felbátorítja 
ôket a magyar etnikum végleges fel-
számolására.

Ezeket a kérdéseket és eshetôsége-
ket az emigráció közel félévszázadon 
át latolgatta, és a legnagyobb aggoda-
lommal szemlélte a trianoni és a 
kisebbségi kérdésre borított tilalom, 
agyonhallgatás és félretájékoztatás 
súlyos következményeit. Ennek a ne- 
gatív kezelésnek tulajdonítható, hogy 
a magyar társadalom nagyobbrészt 
tájékozatlan a kisebbségi kérdések-
ben. Nagyon aggasztó Keleti György 
honvédelmi miniszter Pozsonyban tett 
kijelentése július 23-án, amirôl a 
Magyar Nemzet július 25-i száma így 
jelent: „Keleti György az alelnököt is, 
miniszteri kollégáját is biztosította 
arról, hogy a magyar kormány nem 
foglalkozik Trianonnal, elfogadja a 
jelenlegi határokat, ezért döntött úgy, 
hogy azok sérthetetlenségét garan-
tálja az alapszerzôdésben”. Aggasztó, 
mert az a kormány, amely nem foglal-
kozik Trianonnal, nem fog foglalkozni 
annak következményeivel sem.

A magyar nép közvetlen életvesze-
delemben van, mégpedig azért, mert 
az országhatárokon túli, immár hat 
államra szétosztott részeinek ellenálló 
ereje a zuhanás állapotába került. Ha 
ehhez hozzáadjuk az anyaországi álla-
potokat, különösen a nemzeti érzés és 
hivatástudat hiányát és a gyermek-
áldást nem vállaló országos öngyilkos-
ságot, akkor országon belül is meg-
gyorsul a zuhanás. A magyar nép, 
erôinek egyesítése nélkül, ma már 
aligha tud a felemelkedés útjára lépni. 
A kérdés tehát nem az, hogy miként 
tudunk megegyezésre jutni a szom-
széd államokkal a kisebbségi jogok 
tekintetében, hanem az, hogy miként 
lehet hatálytalanítani a Kárpát-meden-
cében élô magyar népet szétválasztó 
határokat.

A két világháború közötti Magyaror-
szág közvéleménye egyszerûen fogal-
mazta meg ezt a kérdést: eleve eluta-
sította a trianoni kényszerbékét és 
területi revizióban látta a megoldást. 
Ez a megoldás 1938 és 1941 között 
létre is jött a nagyjában és többsé-
gében magyarlakta területek békés 
visszatérésével. Az akkori magyar 
kormány, ellenszegülve a közhangulat 
jelentôs részével, nem igyekezett a 
reviziós igényeket a történelmi jogra 
helyezni, megmaradt kizárólag az 

etnikai igazság elvén, arra számítva, 
hogy az így létrejött határokat a 
Közép-Európán kívüli nagyhatalmak 
is tiszteletben tartják és elismerik. Ez 
részben akkor meg is történt. Az or- 
szág közvéleménye is megnyugodott 
ebben, és bizonyos, hogy ez az elren-
dezés jobb feltételeket nyújtott volna 
hosszú távon a szomszéd népekkel va- 
ló békés megegyezésre is. Az 1943-as 
határok sem voltak tökéletesek, kiiga-
zításra szorultak volna pro és kontra, 
de legalább egyensúlyba hozta a 
kisebbségek arányát a szomszéd or- 
szágokkal, ami gátolta a korábbi és 
mostani birtokon belüli zsarolások 
gyakorlását.

Az emigráció felelôs tényezôinek 
álláspontja kifejezhetô abban, hogy 
megvizsgáltunk minden olyan megol-
dást, ami szóbajött az elhatárolt ma- 
gyarok területi revizió nélküli meg.
mentésére, de ezek egyike sem mutat-
kozott mindezideig kielégítônek. Így 
minden baj egyedüli oka az országha-
tár, ami útjában áll az egyesülésnek is 
és a megbékélésnek is. Ezért a ma- 
gyar nemzeti emigráció foglalkozik a 
területi rendezés kérdésével, és felké-
szülten várja a történelmi alkalmat, 
amikor ebben a magyar nép segítsé-
gére lehet. Részünkre a tétel egysze-
rû: Amikor a magyar nép jelentôs 
részét a pusztulás veszélye fenyegeti, 
nem fogadhatjuk el a határok állan-
dósága elvét. Ellenkezôleg mindent 
elkövetünk, hogy a világ megtudja, 
hogy ezeknek a határoknak milyen 
súlyos következményei vannak. Az 
ma a felelôs magyar gondolkodó, aki 
nem mulasztja el azt, amit ma még 
meg lehet tenni. Amikor ma Európá-
ban minden átalakul, senki nem kíván-
hatja a magyar néptôl, hogy önként 
elfoglaljon olyan elvi álláspontot, ami 
valamikor Közép-Európa és benne 
Magyarország tönkretétele érdekében 
készült. A felelôs vezetô a magyar 
megmaradásnak és felemelkedésnek 
tartozik felelôsséggel elsôsorban. Le- 
het taktikai lépés, hogy nem követel 
határrevíziót, amikor még éretlen, 
elôkészítetlen a helyzet, de mindent el 
kell kövessen annak érdekében, hogy 
elôsegítsen érvényesülni olyan szem-
léletet, fôleg a sorsunkat intézô nagy-
hatalmak politikai köreiben, ami ben-
nük a problémák megoldásának köte-
lezettségét felkelti, és a megoldást a 
szétszakított magyar nemzettest egye-
sítésében jelöli meg, mint tették an- 
nak idején a szlávokkal kapcsolatban. 
Az is céltudatos nemzeti szemponto-
kat követô törekvés volt, amit évtize-
des szívós munkával vittek sikerre. A 
háborús megoldás az oka, hogy 
ugyanannyi kisebbséget hoztak létre, 
mint amennyit megszüntettek, mert a 
háború egyúttal zsákmányszerzô alka-
lom is. A zsákmány túlméretezettsé-
ge teszi lehetetlenné a megbékélést, 
mégpedig mindkét részrôl. Figyelem-
mel kísérjük, milyen körmönfont zsa-
rolásokkal kényszerítik ki a szomszéd 
államok a magyar kormánytól annak 
ismételt kijelentését, hogy Magyaror-
szágnak nincsenek területi követelései 
szomszédaival szemben. Nekünk külö-
nösen lehangoló, ha ilyen kijelentés 
elhangzik feltételek nélkül. Mennyivel 
megfelelôbb volna, ha a magyar kor-
mány tenné meg a követelést: – Ha 
nem rendezik a magyar kisebbség 
dolgát európai normák szerint, akkor 
elôvesszük a határok kérdését. Elvég-
re – az elsô világháborúban a gyôzte-
sek által hangoztatott etnikai elv alap-

ján – nem a revizió felvetése a ter-
mészetellenes, hanem a magyarlakta 
területek idegen megszállás alatt 
tartása, de mindenképpen a kisebb-
ségek bántalmazása. Gyakran hangzik 
el emigrációs körökben a panasz, 
hogy jobban megfelelne a történelmi 
adottságoknak, ha a magyar kormány 
egyre-másra azt jelentené ki, hogy 
igenis, fáj nekünk magyaroknak az 
országcsonkítás, és csak a háborús 
erôszak hozta létre azt, hogy a magyar 
nép egyharmada hadifogságban szen-
ved. A békét úgy képzeljük el, hogy 
megszûnik a hadifogoly állapot. Ter-
mészetesnek tartanánk, ha a magyar 
kormány kijelentené: nyugtalanul 
szemléli a szomszéd államok viselke-
dését a magyar kisebbségekkel szem-
ben, s leszögezné, hogy ez a viselke-
dés nem felel meg többé a korszellem-
nek, az európai bánásmódnak és a 
jószomszédi viszonynak. Egyenes be- 
széd volna, ha pontosan megfogal-
mazná, felsorolná, hogy mik az elvá-
rások, miben nem feleltek meg az 
utódállamok. A nyitott kisebbségi poli-
tika útjára kellene lépni, ami a kisebb-
ségi magyarok ügyének épp oly bátor 
felvállalásában nyilatkozna meg, mint 
amit Németország felmutat szinte a 
háború befejezése óta. Ebben az eset-
ben a megszállt vidékek magyarjai is 
jobban járnának, mert a védtelenek 
meghunyászkodása helyett a bátor 
helytállás talajára állhatnának.

Jelenleg, amikor már megfogalmaz-
ták a felvidéki, a kárpátaljai, az er- 
délyi és a délvidéki magyar szerve-
zetek autonómia-követelésüket, a ma- 
gyar kormánynak maradék nélkül mö- 
géjük kell állni, hivatkozva a demok-
ratikus jog alapjaira. Ne Budapestrôl 
mondják meg azt, hogy milyen körül-
mények között éljenek az elszakított 
nemzetrészek. Egyedül ôk hivatottak 
erre, a magyar kormány kötelessége 
ezt tudomásul venni és támogatni. Az 
alapszerzôdésekbe bevenni a határok 
örökérvényûségét, amiért még egy tál 
lencsét sem adnak, nem más, mint 
Trianon elvtelen elismerése, legalizá-
lása. Persze hogy ez a jelen valósága, 
meg az is, hogy ma a revíziót nem 
lehet követelni, de nem szabad elvetni 
egy olyan jövô lehetôséget, amiben a 
történelemformáló hatalmak politiká-
ja vagy az európai önépítkezés elve 
nem szorgalmazza többé a peremha-
talmak Közép-Európa-ellenes politiká-
ját. Mert ennek a politikának lejáró-
ban van az ideje, amely folyamatot 
szorgalmazni jövôbe tekintô magyar 
érdek. Bornírt mazochizmus egy 75 
éves majd egy 45 éves háborús rende-
zés nagyhatalmi döntését önként ön- 
magunk ellen örökérvényûvé szer-
zôdni azokkal, akik nem szûntek meg 
gyûlölni és pusztítani a magyart és 
mindazt ami magyar. Gondoljunk 
csak bele, miért találták ki a kisan-
tant-fôvárosokban a határok örökér-
vényûségét, és miért követelik oly 
hevesen annak alapszerzôdésbe véte-
lét? Azért, hogy szóba se jöhessen a 
magyarlakta területek visszacsatolá-
sa, amikor ebben a nagyhatalmi váku-
umban felerôsítik a magyar kisebbsé-
gek elpusztítását, és ne legyen még ez 
a kátyalap sem a magyar fél kezé-
ben. Csak az van végleg elveszve, 
amirôl a nemzet önként lemond. De a 
nemzet nevében nincs joga semmiféle 
négy évre választott pártkormánynak 
lemondani semmi olyanról, aminek az 
elvesztése a nemzet érdekei ellen van.

(Magyar Élet, 1994. augusztus 11.) 

Ma is idôszerû



A XIX. század Európája kidolgozta 
a történelmileg kialakult monarchiák 
elfogadható parlamenti kormányzatú 
hatalmi rendszerét. Ez jól mûködött a 
társadalmi haladás részére is, és a 
fellendülŒ ipari-kereskedelmi gazdál-
kodás részére is. Mégis, ez a század a 
mûszaki feltalálások sikereinek  lázá-
ban igyekezett az akkor uralkodó 
államhatalmi rendszert valami más-
sal helyettesíteni. Ez a század felis-
merte a filozófia jelentŒségét, és 
megalkotta – a jó és a rossz örök 
küzdelme példabeszédnek gyakorlat-
ba ültetésével – a célzottan kreált 
ideológiákkal a politikailag egymással 
szembenállás pártrendszerét a társa-
dalom manipulálására.  

A XX. századra érett meg az általá-
nos alkalmazás ideje és lehetŒsége. 
AlapvetŒen két filozófiai irányzat 
indult a fennálló uralmi rend ellen, 
akkor még együtt: a nacionalizmus és 
az internacionalizmus. A megcélzott 
terület a kontinentális Európa volt, 
ezt a feladatot az elsŒ világháború 
teljesítette. LedŒltek a monarchiák, a 
gyŒztesek diktatúrája nemzetállamok 
létrehozását írta elŒ a „felszabadított” 
népek számára. Általános követel-
mény volt áttérni a köztársasági 
államformára, azonnal vagy mielŒbb. 
Az orosz birodalom számára a nem-
zetköziség filozófiai ágazatainak leg-
haladottabbja, a kommunizmus lett 
az átalakítás kötelezŒ filozófiája. 

FeltûnŒ volt: Nagybritannia monar-
chikus rendjét nem érintette ez az 
átalakítási kényszer (a mai napig 
sem). Teljesen új elem volt a világ 
hatalmi rendjében is, de fŒként Eu-
rópa számára, az egykor angol és 
egyéb európai gyatmatosítók által 
megvalósított nagy államnak, az 
Észak-Amerikai Egyesült Államoknak 
megjelenése hadi erŒkkel 1917-ben, 
ami a háború kimenetelét megfor-
dította. Az egykori kreatúra visszatért 
gyarmatosítóként.

Az, hogy államok álltak szemben 
egymással a háború idején, hogy né-
metek, angolok, oroszok stb. gyilkol-
ták egymást, nem igazolja azt, hogy 
államok vagy nemzetek háborúja dúlt. 
Államok anyagilag tönkrementek, 
többtízmillió ember legyilkoltatott 
támadóként, védekezŒként – nem sa-
ját akaratából tette, de a támadó fél 
katonája is hazafias kötelesség bódu-
latában indult gyilkolni embertársát. 
Amint az egykori brit gyarmatosítás 
sem állami vállalkozás volt, hanem 
magánvállalkozók összességének si-
kere, amit természetesen az állam 
támogatott hatalmi erejével. Amerika 
is elŒbb volt vállalkozók terepe, mint 
államalakulat. Mindkét országban az 
állam feladata a hasznot hajtó vállal-
kozások eredményes mûködésének 
biztosítója lett és maradt a mai napig. 
Közelebb álló meghatározással szól-
hatunk Londonról és New Yorkról, 
mint a Font és a Dollár révén világra 
szóló jelentŒségû gazdasági erŒrŒl, 
ami áttételesen az állami admi-
nisztráció képében jelenik meg. Ez 
nagyon jelentŒs különbség az európai 
államokkal szemben, aminek figye-
lembevétele nagyon fontos a dolgok 
megértéséhez. A mai helyzetben is.

Az elsŒ világháború mindenképpen 
csak elŒkészítŒ fejezete volt a máso-
diknak. Valóban fennállt a lehetŒség 
Európa belsŒ részeinek felzárkózá-
sára a gazdaggá lett tengeri hatalmak 
fejlettségéhez – ami viszont üzleti 
konkurrenciát hozott volna számukra. 
A háború célja ennek megakadályo-
zása volt. Az atlanti szövetség igye-
kezett a kontinentális Európában 

alkalmazni a már említett filozófiai 
ellentétrendszert az ideológiai alapú 
politikai pártrendszer kötelezŒvé 
tételével, ami parlamenti domokrácia 
néven a kor uralkodó rendszerévé 
vált. Három országban történt kísér-
let a kommunizmus elve érvényesíté-
sére, ami Magyarországon és Német-
országban nem, ellenben Oroszor-
szágból sikerült szovjet államot létre-
hozni.

A második világháborúban Európá-
nak már nem volt esélye független-
sége visszaszerzésére. Minden állam 
tönk szélére került, a brit szigetek 
országai is. Nagy meglepetés volt a 
világ számára a Szovjetunió megaján-
dékozása Európa keleti felével, 
ponto-sabban a földrajzi Közép-
Európa egé-szével. Németországot 
kettévágták. 

A nemzetköziség két ideológiájának 
(liberalizmus, kommunizmus) megho-
nosítása érdekében (az európai szö-
vetségesek fokzatos mellŒzésével) a 
két Európán kívüli hatalom a gyŒztes 
jogán állandó jelleggel katonai jelen-
létével biztosította azt a szándékot, 
amit szovjet oldalról a kommunista 
világhatalom megvalósításában jelöl-
tek meg, amerikai részrŒl pedig a 
szabad világ védelmét hangoztatták a 
szovjet veszély ellenében – ami 
vé-gülis hazugsággá válik a 
liberalizmus internacionalizmusában.

Jelen írás témája a nagyhatalmi 
helyzet meghatározása 1956-ban  a 
magyarországi forradalom/szabad-
ságharc idején. 1949. november 30-án 
partraszállva, Ausztráliából követtem 
az európai eseményeket. Nagyon is 
feltûnŒ volt a különbség a nyugati 
politika hirdetett, és a folyamatokból 
érzékelhetŒ változata között. A ma-
gyar Ötvenhat irodalmában nagyon 
elhanyagolt kérdés, milyen volt a 
nagyhatalmak egymás iránti viszo-
nya. 

Kivételként rátalálva idézhetem a 
következŒ fejezetben a kiváló magyar 
történésztŒl, a vonatkozó idŒszakról 
szóló, témánk számára értékes megál-
lapításokat.

Részletek Békés Csaba: Szuper-
hatalmi politika a hidegháborúban 
1945—1962 címû tanulmányából:

A hidegháború története mint 
mûfaj, lényegében nyugati és elsŒ-
sorban amerikai tudományág volt 
egészen az 1980-as évek végéig, 
amelynek fŒ gyengesége az elsŒd-
leges források korlátozott hozzáfér-
hetŒségébŒl származó aszimmet-
riából adódott.  ...  

Az új kutatások alapján az is mind 
világosabbá vált, hogy a hideghábo-
rú korszakával kapcsolatos számos 
korábbi nézetet kell újraértékelni 
vagy módosítani. ...

A legújabb történeti kutatások 
egyik legfontosabb tanulsága, hogy 
a kelet-nyugati viszony alakulá-
sát egészen a szovjet birodalom 
felbomlásáig az 1945-ben létre-
jött európai status quo határozta 
meg. A második világháború után 
kialakult bipoláris világrendet 
irányító két szuperhatalom, az 
Egyesült Államok és a Szovjetunió 
egyaránt a kelet–nyugati viszony 
sarokkövének tekintette ezt a doku-
mentumokban sohasem rögzített 
hallgatólagos megállapodást, amely 
azután sajátos automatizmusként 
mûködött a hidegháború leghide-
gebb éveiben éppúgy, mint a 

Itt ugrik be egy ugyancsak nagy 
kérdés: milyen alapozása volt az 
ab-ban az idŒben sokat emlegetett 
hábo-rúnak, pontosabban egy újabb 
világ-háború elŒfordulása esélyének? 
Két nagyhatalom maradt állva a 
gyŒzelem után, az Egyesült Államok 
teljes fegy-verzettel, 
gyŒzelemittasan, atomfegy-ver 
kizárólagos birtoklásával, és a 
Szovjetunió, bár gyŒztesen, de lerom-
bolva Leningrád és Sztalingrád vona-
lától nyugatra, ipara, lakóházai, köz-
épületei romokban, húsz millió halott 
– alig állt jobban, mint Európa átlaga. 
Hadserege demoralizált állapotban, 
miután láttak európai falvakat, váro-
sokat. Bármilyen USSR–US háború-
nak semmi esélye nem volt a helyzet 
ismeretében. 

A nyugati közvélemény félelmét 
csak a két hatalom egyenlŒ katonai 
erejének hírével, az atomfegyverek 
szovjet birtoklásának hirdetésével, 
bizonyításával tudták elérni. Tehát, 
nem szabad bántani a Szovjetuniót, 
békés együttélés kell vele, majd a 
kialakult rend védelme érdekében 
együtt kell mûködni vele. 

Míg az általános felfogás szerint a 
hidegháború lényege mindvégig az 
Egyesült Államok és a Szovjetunió 
vetélkedésre épülŒ antagonisztikus 
szembenállása volt, addig szerin-
tem 1953 után a szuperhatalmak 
viszonyának fŒ jellegzetessége – 
bár a versengés eleme még jelen-
tŒsen erŒsödött is idŒközben – va-
lójában a két szuperhatalom folya-
matos egymásrautaltsága és kény-
szerû kooperációja lett. 

Az antagonisztikus szembenállásnak 
nem volt ideológiai alapja, az Egye-
sült Államok hivatalos politikája elfo-
gadó volt a kommunizmus iránt 1933 
óta, de hatalmi vetélkedés sem volt, 
Európa felezŒvonalát tiszteletben tar-
tották. Ha volt egymásrautaltság, ak-
kor kellett lennie olyan közös érdekû 
törekvésnek, amihez kényszerûen 
kellett a kooperáció. Például a máris 
kialakuló bipoláris világuralom.]

Az 1953–1956 közötti korszakkal 
kapcsolatban fontosnak tartom azt 
is tisztázni, hogy a fent vázolt, 1953-
ban meginduló és különösen 1955–
1956 folyamán felerŒsödŒ szuperha-
talmi kooperáció „megbonthatatlan” 
alapja az 1945-ben létrejött európai 
status quo, azaz a Szovjetunió kelet-
közép-európai hódításainak elisme-
rése volt. ... 

A felvetített kép ekkor az volt, hogy 
az amerikai politika fellép a kommu-
nizmus ellen, és ha a megszállt orszá-
gokban lázadás lesz, Amerika fellép 
felszabadítóként. Ne menjünk el fi-
gyelmetlenül amellett a tény mellett, 
hogy Amerika Hangja, meg a Szabad 
Európa Rádió lázadásra biztatta a 
magyarokat, és hogy ugyanakkor az a 
szilárd helyzet, hogy – mint dr. Békés 
mondja –  „az 1953-ban meginduló és 
különösen 1955–1956 folyamán felerŒ-
södŒ szuperhatalmi kooperáció »meg-
bonthatatlan« alapja az 1945-ben lét-
rejött európai status quo, azaz a Szov-
jetunió kelet-közép-európai hódításai-
nak elismerése volt,” Amerikában 
nem érzékelték illetékes helyen, hogy 
ahol annyi gyúanyag van, ott elég egy 
szikra, és hogy ígérgetéseik pont azt 
veszélyeztetik, amit el akarnak érni.

 Azt, hogy az amerikai vezetésnek 
valójában semmilyen konkrét ter-

Ötvenhat a nagyhatalmi erôtérben

ké-sŒbbi évtizedekben idŒrŒl idŒre 
bekövetkezŒ kelet–nyugati konflik-
tusok rendezése során. ... 

A hidegháború 1949–1953 közötti 
klasszikus, a legtöbb irracionális 
vonást mutató szakaszában sem 
tervezte egyik fél sem a másik 
megtámadását. ...

A békés egymás mellett élés 
politikájának 1953-tól hangoztatott, 
majd az SzKP 1956 februárjában 
megtartott XX. kongresszusán 
doktrínává nyilvánított tézise való-
jában a Szovjetunió fennállásáig 
érvényben volt. Ez nem kevesebbet 
jelentett, mint annak nyilvános elis-
merését, hogy a kétpólusú világ-
rendben az emberiség pusztulá-
sával fenyegetô harmadik világ-
háború elkerülése érdekében a 
világ sorsáért felelôs szuperha-
talmak folyamatos kooperációjá-
ra van szükség. Az Egyesült Álla-
mokban ez a felismerés ugyancsak 
már az ötvenes évek közepén meg-
született, ám ennek nyilvános elis-
merése komoly nehézségekbe ütkö-
zött: ott ugyanis a közvéleményre 
is tekintettel kellett lenni, és an-
nak áthangolása az egy évtizede 
folytatott, masszív antikommu-
nista retorika miatt több idôt és 
komolyabb népnevelô munkát 
igényelt.

A kulcsszavak: hidegháború, har-
madik világháboró veszélye. 

Más megfogalmazásban: a hideg-
háború nevet viselŒ színjáték valójá-
ban a politikatörténet minden idŒk 
legnagyobb átejtése volt, elsŒsorban 
az amerikai nép veszélyes felháboro-
dásának leszerelésére szolgált, de 
általánosságában is kettŒs játék volt: 
megjátszani a világ számára a felsza-
badítót, valójában mindvégig erŒsí-
tette a szovjet államot. Az amerikai 
politika antikommunista mezt öltött, 
szédítették a világot a felszabadítási 
maszlaggal, miközben minden maradt 
úgy, ahogy a rommálŒtt, országhatá-
rokat széttépŒ, milliókat földönfutóvá 
tett, lakosság százezreit értelmetlenül 
halálba bombázó, feltétel nélküli meg-
semmesítésig viselt háború utáni dia-
dalittas rendezéssel magalapozták. 
EttŒl kezdve minden más volt, mint 
amit szóltak róla.

Mindezek alapján nem meglepŒ, 
hogy világpolitikai jelentŒsége 
szempontjából az 1953–1956 közötti 
idŒszak megítélése mindmáig meg-
lehetŒsen ellentmondásos. A köztu-
datban ezt a korszakot egyszerre 
jellemzik olyan történelmi esemé-
nyek, folyamatok, mint az enyhülés 
kezdete, a kelet–nyugati feszültség 
oldódását ígérŒ „genfi szellem” és 
az SzKP történelmi jelentŒségû 
XX. kongresszusa. ...

A nyugati és keleti levéltárakból 
a legutóbbi idŒben elŒkerült, a 
döntéshozatal legfelsŒ szintjét kép-
viselŒ dokumentumok vizsgálata 
alapján mind nyilvánvalóbbá válik, 
hogy az 1953–1956 közötti korszak-
ban érvényesülŒ legfontosabb 
trend – minden zavaró körülmény 
vagy ellenkezŒ elŒjelû propaganda 
ellenére – annak kölcsönös, fokoza-
tos fel- és elismerése volt, hogy a 
két világrendszer kénytelen együtt 
élni és egymást elviselni, ha el 
akarja kerülni a totális pusztulást 
jelentŒ harmadik világháborút. 

vei nincsenek a csatlós országok 
felszabadítására, már a Nemzet-
biztonsági Tanács 1953 decemberé-
ben hozott határozata megfogalmaz-
ta. Az Egyesült Államok Kelet-Eu-
rópa-politikájával foglalkozó újabb 
dokumentum, az 1956 júliusában 
készült határozat pedig az idŒköz-
ben végbement enyhülési folyamat 
hatására már azt is beismerte, hogy 
rövid távon nincs esély a csatlós 
országok függetlenségének vissza-
állítására, ezért ezekben az álla-
mokban a teljes szabadsághoz ve-
zetŒ úton megtett elsŒ lépésként a 
nemzeti kommunista politikai 
erŒk hatalomra jutását kell elŒsegí-
teni.

Közeledünk a témához, az amerikai 
vezetésnek nem a csatlós országok 
felszabadítására voltak konkrét ter-
vei, hanem a szocialista államok 
olyan változatára, amelyek elfogad-
hatóbbak lesznek, mint azok amelyek 
a sztalini idŒkben kitermelŒdtek. 
Olyanokká kellene válniuk, ami pél-
daként állana a nyugati országok szá-
mára is. A kulcsszó tehát az enyhü-
lési folyamat. Amihez Hruscsov már 
pertnerré vált 1956 februárjában, 
amikor elítélte a sztalinizmust.

Ez az új értékelés annak az ame-
rikai felismerésnek a bizonyítéka 
volt, hogy a hidegháborús feszült-
ség oldása, az európai biztonság 
erôsítése érdekében a status quo 
de facto elismerését elŒbb-utóbb 
szükségszerûen követnie kell a de 
jure elismerésnek is. Ebben az 
idŒszakban számos olyan javaslat, 
elképzelés fogalmazódott meg a 
kelet–nyugati viszony fejlesztésével 
kapcsolatban, amelyek azután a 
késŒbbi évtizedekben jutottak el a 
gyakorlati megvalósítás szintjére, 
így az enyhülési politika csúcsered-
ményének tekinthetŒ 1975-ös hel-
sinki egyezmény létrejöttének gyö-
kerei is az ötvenes évek közepére 
nyúlnak vissza. 

 Létre is jött volna az ötvenes évek-
ben, ha sikeres lett volna a megter-
vezett enyhülési politika éppen Ma-
gyarországon, éppen október 23-án a 
két nagyhatalom közös kívánsága 
alapján. ErrŒl szól részleteiben Ötven-
hat emigrációs szemmel c. könyvem.

Egy kis kitérŒre itt szükség van. 
Fokozódó ingerültséggel fogadta az 
akkor még jelentékeny erŒt felmutató 
amerikai közvélemény Fél-Európa 
odalökését a primitív bolsevik hata-
lom karmaiba. Ennél is felháborítóbb 
volt a közvélemény számára a kom-
munizmus egyre fokozózó népszerûsí-
tése az amerikai médiában. Joseph 
McCarthy szenátor felfedte, hogy az 
ország sorsát intézŒ adminisztráció 
hivatalait már csupa beszervezett 
kommunisták kezelik. Ezt találta az 
amerikai honvédelmi vezetŒség intéz-
ményeiben is. A sajtó segítségével 
ugyan megbuktatták, de a nagytŒke-
irányította kormányzat jobbnak látta 
a kommunista fertŒzés eltakarására 
álságos antikommunista retorikát al-
kalmazni. Ezen az alapon folyt anti-
kommunista szólamok mögött a való-
ságban szovjet-barát amerikai politi-
ka. 

És a másik kitérŒ: Az atombomba 
elkészítési terveinek átadása a Szov-
jetunió részére olyan idŒs mint maga 
a bomba. Ennek oka az, hogy a bom-
ba elméleti és gyakorlati kivitelezésé-
vel foglalkozó tudósok hûsége nem 
feltétlenül kötŒdött az Egyesült Álla-
mokhoz. 

(Folytatás a 11. oldalon.)

Csapó Endre
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Soros György megsemmisítô 
csapást tervez mérni 

Magyarországra!

F. William Engdahl egyetemi ok-
tató, a nemzetközileg egyik legismer-
tebb politikai kockázatelemzési ta-
nácsadó, aki több mint harminc éve 
végzi a globális események geopoli-
tikai elemzését, a gazdaságnak a politi-
kával való kapcsolatára összpontosítva 
figyelmét. Könyvei nemzetközi best-
sellerek. Legutóbbi, a civil szervezetek 
–-- NGO-k –-- titkos tevékenységérôl 
szóló, idén júniusban megjelent köny-
vét lapunk folytatásokban ismerteti, 
mint ahogyan tettük azt elôzôleg egy 
korábbi könyvével, amely arról szól, 
hogy miként manipulálja a háttérbe 
vonult hatalom a fôsodratú médiu-
mokat. Lapunknak adott interjújában 
e kérdésekrôl és arról is beszélgetünk, 
miként látja a Magyarországra lesel-
kedô veszélyt ezen, elsôsorban George 
Soros által finanszírozott NGO-k ré-
szérôl. Véleménye szerint George So-
ros a választási kampány során meg-
próbálja aláásni a rendelkezésre álló 
eszközökkel a demokratikusan megvá-
lasztott magyar kormányt, mint tette 
ezt több esetben máshol is?

–-- Minden, amit láttam, azt mondatja 
velem, hogy azok az NGO-k, amelyeket 
Soros szponzorál Magyarországon, a 
pénzelt aktivistái, propagandakampá-
nyai és a kapcsolt amerikai kormány-
zati propagandakampányok Orbán 
Viktor ellen irányulnak. Legújabb 
könyvemben, amelynek c me NGO-
zsarnokság, ismertetem a CIA és 

egyéb kormányszervezetek mély ti-
tokban zajló együttmûködését olyan 
szervezetekkel, mint George Soros 
Nyílt Társadalom Alapítványai, ame-
lyek most egyértelmûen meg akarják 
buktatni Orbán Viktort.

A magyar kormány nagyon helyesen 
tette, hogy felsôoktatási törvényét ke-
resztül akarja vinni úgy, hogy az a bu-
dapesti Soros-egyetemre ugyanúgy 
vonatkozzon, mint a többire. Ez az az 
egyetem, amely esetében dokumentált 
tény, hogy az amerikai Nemzeti De-
mokrácia Alapítványtól is kapott pén-
zen aktivistákat képeztek színes forra-
dalmak végrehajtására. Teljesen 
egyértelmû, hogy egy szuverén or-
szágnak meg kell védenie saját érde-
keit.

Ezért démonizálták Orbán Viktort, 
és igyekeznek kényszeríteni, hogy 
visszavonja a törvényt. Soros mindent 
megtesz, hogy aláássa a demokrati-
kusan megválasztott kormányt Ma-
gyarországon. Ugyanakkor hiszem, 
hogy az emberek Magyarországon 
okosabbak annál, hogy ezen ne lássa-
nak át.

–-- Egyetért a magyar kormány által 
tett három alapvetô lépéssel, neveze-

tesen a Nemzetközi Valutaalap haza-
küldésével, a keleti nyitással és mig-
rációs politikával?

–-- Határozottan egyetértek ezzel a 
három lépéssel. Több mint harminc 
évvel ezelôtt több könyvemben is fog-
lalkoztam azzal, hogy az IMF miként 
irányítja egész nemzetek gazdaságpo-
litikáját. Hogy miként engedte meg és 
tette lehetôvé, hogy a Nyugat kifossza 
Afrikát és Dél-Amerikát a 1980-as 
években. Miként tette lehetôvé, hogy 
nyugati bankok és vállalatok kifosszák 
Oroszországot Jelcin elnöksége idején. 
Az IMF egyes amerikai és uniós mul-
tikat „nyom”, de csak egyeseket. Az 
egész olyan, mint egy klub. Azért, 
hogy kifosszák Latin-Amerikát, Ázsiát 
és Kelet-Európa országait a kommu-
nizmus összeomlását követôen. Az 
egészet az amerikai pénzügyminiszté-
rium irányítja. Ezt Jeffrey Sachs 
mondta még nekem Davosban húsz 
évvel ezelôtt, amikor újságíróként in-
terjúvoltam.

Ezzel szemben rá kellene ébrednie az 
európai politikusoknak arra, hogy mi-
csoda gazdasági lehetôséget kínál az 
Új Selyemút projekt. Káprázatos lehe-
tôségeket, békés úton. Eközben az 
amerikaiak etnikai háborút szítanak 

Burmában, határ menti összecsapá-
sokat India és Pakisztán, India és Kína 
között. Kétségbeesetten kísérleteznek 
fûvel-fával, hogy megpróbálják mega-
kadályozni a Selyemút kibontakozását, 
sikerét. Csakhogy elkéstek. Vagyis a 
keleti nyitás, a nyitás Oroszország fe-
lé, ami nagyon nem a jelcini Oroszor-
szág, igen hasznos Magyarországnak. 
Ugyanúgy a Kína felé történô nyitás. 
Ami a migrációt illeti, ezt a fogalmat 
Brüsszel és Soros is rosszul használja. 
Ugyanis háborús menekültekrôl van 
szó, akik bármilyen nagy számban 
érkezhetnek. Azok miatt, akik kezde-
ményezték e háborúkat, hogy elpusz-
títsák a nemzetállamokat.

E céljukra cinikusan a háborús me-
nekülteket használják fel. Vagyis a 
legfontosabb, amit Magyarország 
megtehet, az, hogy húz egy vonalat: 
eddig és ne tovább. Sorosnak a Nem-
zetközi Migrációs Kezdeményezés 
nevû NGO-ja nyíltan hirdeti, hogy a 
„migráció az új norma”. Ez az a szer-
vezet, amelyik ki akarja dolgozni, 
hogy az Európai Unió miként integ-
ráljon millió és millió migránst és 
háborús menekültet. Ezzel szemben a 
határok nagyon is fontosak. Lényeg-
bevágóan fontosak, a világbéke meg-
ôrzéséhez is.

Szintén egy Soros-pénzen mûködô 
NGO pedig azt mondja, hogy a határok 
nem számítanak. Mivel Brüsszel ma-

gától nem fog megváltozni, a tagorszá-
goknak maguknak kell újra meghatá-
rozniuk viszonyukat az EU-val. Ha ezt 
nem teszik meg, akkor az EU egy to-
talitariánus, felülrôl irányított konst-
rukcióvá válik.

–-- Hogyan tud egy felelôsségteljes 
politikus annyi ostobaságot mondani, 
ami manapság szokásos, hogy például 
nincs kapcsolat a migráció és a ter-
rortámadások veszélye között? Ezt ön 
elhiszi?

–-- Nem. Mondok egy személyes pél-
dát. Az 1970-es években a Stockholmi 
Egyetemen tanultam közgazdaságtant. 
Akkor úgy mentünk el otthonról, hogy 
nem zártuk be az ajtót. Nem volt erô-
szak. Nem volt bûncselekmény. Ma 
Stockholmban, ugyanabban a város-
ban a rendôrség nem megy egyes 
körzetekbe, mert ott menekültekbôl 
álló, szervezett fegyveres maffiaban-
dák uralkodnak. Ha egy nôt megerô-
szakolnak, akkor elvárják tôle, hogy 
ne provokáljon azzal, hogy nyilvános-
ságra hozza azt, ami vele történt. Ez 
hihetetlen. Ezek az emberek nemcsak 
a józan eszüket vesztették el, hanem 
az emberi érzésüket is. Természetesen 
van veszélye a terrorista támadások-
nak. Nem tudjuk, hogy kik jönnek be 
Törökországból, Szíriából, Líbiából -– 
vagy akár Marokkóból és más orszá-
gokból.

Forras

(Folytatatás)
Az újpesti állomáson meg hetvenkét, 

élelmiszerrel teli vagont foglaltunk le, 
amelyekre orosz városok voltak ráír-
va, gondolom, oda vitték volna. Itt is 
mindent kiosztottunk, óriási sorokban 
álltak az emberek érte.
HATÁRÁTLÉPÉS HÓBAN-

FAGYBAN, ANYASZÜLT MEZ-
TELENEN

Idôvel elfogyott a lôszerünk, azt 
mondták, vagy menjünk haza, vagy 
menjünk el felderíteni, hátha tudunk 
még valamit szerezni. Én járôrként 
hazamentem, egy orosz katonai tiszti 
egyenruhában –-- ezt egy páncélkocsin 
szolgáló oroszról szedtem le --–, de 
piros-fehér-zöld szalaggal. Így állítot-
tam haza anyámhoz. Nagyot sikított, 
mikor meglátott, azt hitte, orosz kato-
na jött, nem ismert meg elsôre. Anyám 
kérlelt, hogy ne menjek vissza, de azt 
válaszoltam, ha mindenki így gondol-
kozna, senki sem harcolna. Aludtam 
néhány órát, addig anyám fôzött gom-
bócot. Harmincötöt ettem meg belôle, 
nagyon éhes voltam! Aztán visszamen-
tem és jelentettem, hogy sehol nem 
láttam orosz katonát, sem páncélost.

A harcban lassan elfogyott minden 
remény, a város az oroszok kezére ke-
rült, annak viszont fiatal fiúként sem 
dôlt be Mároki Tibor, hogy ha lete-
szik a fegyvert, akkor senkinek nem 
esik bántódása.

Gondoltam magamban: persze, mint 
1849-ben, amikor letették a fegyvert, 
aztán kivégezték ôket… Nyolcan letet-
ték a fegyvert közülünk, egy sem jött 
vissza. Én hazaszöktem, elköszönni 
édesanyámtól. Tudtam, hogy külföldre 
kell menekülnöm.

Édesanyját és két öccsét otthon hagy-
va, november 20-án a Déli pályaudva-
ron a legjobb barátjával szállt fel egy 
vonatra, amellyel Csornáig jutottak az 

ávósok ellenôrzései miatt. Ott egy he-
lyi házban kérdezték meg, merre kell 
a határ felé menni, mire kiderült, hogy 
az ott lakó nô férje elôzô nap egy cso-
portot vezetett a határhoz –-- ezzel a 
lehetôséggel ôk is éltek a következô 
éjszakán.

A határt orosz katonák ôrizték. A je-
ges Rábán gázoltam-úsztam át mezte-
lenül, mert az összecsomózott ruhái-
mat elôzôleg megpróbáltam átdobni a 
folyón, de beleesett a vízbe. Az volt a 
szerencsém, hogy miután már átér-
tem, hallottam, hogy valaki segítségért 
kiabál: egy katonaszökevény volt, akit 
kihúztam a vízbôl és megkaptam »ci-
pônek« a géppisztolytáskáját. Vele 
mentem tovább –-- nem tudom, meny-
nyit haladtunk, de kilométereknek 
tûnt. Amikor összeesett, elkezdtem 
húzni magammal. Mikor az osztrák 
határôr meglátott minket, ahogy mez-
telenül húzom magam után, azt hitte, 
szellemet lát! Megkaptam tôle a ka-
bátját, felkapott a vállára és szaladt 
velem egy bódéba, ahol már más ma-
gyarok is ültek egy kályha mellett. Az 
egyik paraszt bácsitól itt kaptam pá-
linkát, aztán másnap délig aludtam.

ÚJ ÉLET A VILÁG TÚLSÓ VÉGÉN
A barátja, akivel együtt indult útnak, 

szintén átjutott valahogy a határon, de 
ott elvesztették egymást. Sokáig ke-
restette, évek múltán az Egyesült Álla-
mokból kapott hírt róla, de aztán 
nyomtalanul eltûnt, és soha többé nem 
hallott felôle.

A határról más menekültekkel együtt 
egy sítelepre vittek, itt lehetett igé-
nyelni, hogy merre szeretnénk tovább 
menni. Gyerekkori olvasmányaimból 
megszerettem Ausztráliát, így oda 
jelentkeztem. Minket vittek el lege-
lôször, egy óriási hajóval keltünk útra. 
Tizennyolc kilót híztam az öthetes út 

során, annyit ettem –-- egész korábbi 
életemben nem emlékszem, hogy egy-
szer is igazán jóllaktam volna. Auszt-
ráliában aztán leugrottam a vonatról, 
amely a menekülttáborba vitt minket 
–- nem akartam megint ilyen helyre 
kerülni.

Itt aztán ismét mellészegôdött a sze-
rencse, mert az elsô városba beérve 
éppen magyarokba botlott, akiktôl 
munkát és szállást is kapott egy idôre. 
Késôbb egy csirkefarmon dolgozott 
szintén egy magyarnál, majd egy má-
sik farmon tanult meg angolul, ahol 
másodállást vállalt. Késôbb volt favá-
gó, szerszámkészítô (ami a tanult szak-
mája volt), repülôtér-takarító céget 
vezetett, és parkolóházakat mûködtetô 
cégnél is dolgozott. Közben évekig fo-
cizott és bokszolt, odakint meg is nô-
sült, egy magyar lányt vett feleségül. 
Harminchat évig távol volt Magyar-
országtól, és csak a szovjetek kivonu-
lása után, 1993-ban jött vissza látogató-
ba. Ekkor találkozott újra édesanyjával 
és otthon maradt öccsével, ugyanis a 
másik testvére szintén disszidált a 
kommunizmus idején.

Amikor megözvegyültem, elhatároz-
tam, hogy nekem újra magyar feleség 
kell, ezért 2006-ban hazajöttem, és 
megint megnôsültem --– meséli. Máso-
dik felesége követte Ausztráliába, és 
azóta is ott élnek. A 79 évesen is 
egészséges, szellemileg friss Tibor 
bácsi akár Magyarországon is lehetne 
ilyen életrevaló, jó kedélyû nyugdíjas, 
mint Ausztráliában, ha nem kellett 
volna az életét féltve menekülnie a 
kommunisták elôl. A XX. század vi-
szont máshogy rendezte, és az utóbbi 
hatvan év során mindössze negyedszer 
járt most idehaza.

VÉSEY KOVÁCS LÁSZLÓ
 PestiSrácok.hu

Kenyér helyett forradalom 
Egy ’56-os pesti srác története (Folytatás a 10. oldalról.)

A atombomba kifejlesztŒi európai bevándorlók voltak, fŒleg a hitleri Német-

ország ellenzŒi vagy éppen menekültjei. Abban az idŒben a kommunizmus 

iránti szimpátia kormányzati politika volt Amerikában, hogyne lett volna ter-

mészetes, ha egyik-másik lelkesedett a politikai elit körében amúgyis 

népszerû kommunizmusért, legyen már a Szovjetuniónak  is atombombája. A 

kommunista eszme iránti vonzalom nem tartozott ritkaságszámba a tudósi 

társadalom körében. Ennek a témának széleskörû irodalma van, ezért nem 

részletezzük, de nagyon valószínûsíthetŒ, hogy az atombomba kifejlesztésének 

szovjetunióbeli technológiája nyomon követte az amerikai elŒrehaladást. Ez 

tette a szovjet államot jelentŒs fegyveres hatalommá.

Volt tehát a Szovjetuniónak atombombája, hidrogénbombája is, ami nem is 

nagyon zavarta az amerikai politika globalista vezetŒit, hiszen  úgy tekintett a 

szovjet államra, mint annak megalkotójára, alkalmazója, támogatottjára, 

Európa ellenŒrzésében partnere, és a jövendŒ világkormányzás fontos eleme. 

Amerika számára az volt fontos, hogy a szovjet állam a leendŒ szocialista 

világrendnek mintaállama legyen. 1953 óta folyamatban volt a szovjet veze-

tŒkkel egyetértésben az „enyhülés”, az elfogadhatóbb politika megalkotása.

Ahogy Békés Csabától tudjuk, a Nemzetbiztonsági Tanács 1953 decem-

berében hozott határozata megfogalmazta hogy a nemzeti kommunista 

politikai erŒk hatalomra jutását kell elŒsegíteni.

Az enyhülés, a liberalizálódás politikában partnerek voltak az amerikai, a 

szovjet a magyarországi párt és kormányszervek. Magyarorzságon kellett 

volna demonstrálni a világ számára, hogy az egyetemi ifjúság követeli a 

megreformált szocializmust, erre hivatkozva lehetett volna deklarálni, a szo-

cialista forradalom gyŒzelmét. Ha ez sikerül, más lenne a világ. Október 23-a 

volt a kijelölt nap. Azonban minden másképpen zajlott le.

*

A globális világhatalom számára nem értelmezhetŒ a gondolkodás a „mi 

országunk”, a „mi hazánk” fogalmazásában. A második világháború után két 

szuperhatalom maradt a térségen. Értelmetlen lenne számára, ha megmér-

kŒzve egy maradna. A két hatalom együttes vezérléssel ellenŒrizheti a három 

jelentŒs kontinens gazdasági és politikai életét. 

A bipoláris világhatalom minden adottsága létrejött a második világháború 

eredményeként. Mi most nem követjük ennek a történetét, megállunk ennek 

a folyamatnak 1956-ban fennállott állapotánál. Azt vizsgáljuk, hogy milyen 

nagyhatalmi-politikai térben történt meg mindaz ami a ma-gyar néppel, vagy 

általa, elháríthatatlanul végbement. 
A hagsúly az elháríthatalan szón van. Azt hitte a magyar nép, hogy virrad, 

pedig csak a kakas szólt. De ez a riadó váratlanságának dinamikájával ott 

robbantotta fel a nagyhatalmi tervet, ahol annak akkori gyors, sikeres 

kimentelét várták. Ennek részletei meghaladják jelen írás terjedelmét. 

Azonban a folytatása olvasható a magyar forradalom 60 éves évfordulója 

hivatalos ünnepségei keretében megjelent kötetben, amelynek címe: Öt-

venhat emigrációs szemmel. Antológia Kiadó, Lakitelek.

Ötvenhat a nagyhatalmi 
erôtérben
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KRÓNIKA
„Gone Back West” 

avagy gyerünk vissza 
Nyugatra. 

Az idén szeptember végén, Ausztrália 
nyugati partján, Perthben gyülekeztek 
kontinensünk különbözô városaiból a 
magyar népzene, néptánc és népi ha-
gyományok rajongói. Camberra után a 
Perth-i Keszkenô néptáncegyüttes 
szervezte meg az idei népzene és nép-
tánc tábort. Ez a rendezvény egybe-

esett a Keszkenô fennállásának 50 
éves ünnepével. 

Magyarországról a Tükrös együttes, 
a Sydney-i Transilvaniacs és a 
Perth-i Hot Paprika zenészei tanít-
ották és biztosították a talpalávaló 

zenét a különbözô táncalkalmakhoz. A 
Nagysajó-i táncoknak, a Magyaror-
szág-i Hajdú Flórián és Baranyai 
Barbara voltak a tanítói. A Szék-i 
táncokat Oláh Attila  és Méhes Kata 
tanította, akik Felvidékrôl érkeztek. A 

legkisebb táncosokkal Halmos Zsu-
zsa foglalkozott. Szerencsére az 
Ausztrál diaszpórát szolgáló 14 Kôrösi 
Csoma Sándor Program ösztöndíjasa 
közül -Perth és Sydney hozzájáru-
lásával- ketten segíthettek e nagysze-
rû magyarságtudatot ápoló és népha-
gyományainkat megtartó munkában. 

néhány rövid nap alatt, életreszóló 
barátságok szövôdtek, a magyarsá-
gunkért kényelmet félretevô Diasz-
póra és Kárpátmedence szülöttei kö-
zött. A Tábor végére komoly tapasz-
talatokkal és jellemformáló élmé-
nyekkel gazdagodva készülôdött min-
denki az elkerülhetelen búcsúzásra. 

A Melbourne-i tánckedvelôk és nép-
táncegyüttesek; a Fonó, a Kultúrkör, a 
Gyöngyösbokréta szépszámmal és 
lelkesen vettek részt a tábor népzene 
és néptánc tanítás, gyakorlás alkal-
main. Melbourne-bôl összesen 20 fiatal 
táncos és mintegy 21 felnôtt kapcso-
lódott be a nóták valamint népzene és 
tánc tanulásába meg a tábori élet 
egyéb tevékenységébe. 

Mindenki nagy örömére szolgált az 
ifjuság vídám lelkesedése és akartot 
próbáratevô kitartása. Lenyûgözô volt 
derûs bátorságuk amint az éjszkába 
nyúló (néha akár hajnalig tartó) Tánc-
házakon bekapcsolódtak a frissen 
tanult ének, csujogató és tánc tudá-
sukkal, a felejthetelen mulatozásba. E 

Köszönetünket fejeztük ki minden 
Perth-i szervezônek és a segítôik-
neknek, az ôszinte és kedves ven-
déglátásért. Peter Sackett fôszer-
vezô köszönô, bátorító és jövôre 
mutató zárószavai a legkissebb tán-
cosokra való odafigyelést sem mu-
lasztotta el. A több mint 10 részt-
vevô gyerkôc szülei és nagyszülei 
áldozata, jövônk biztosítása. 

Egy ilyen sikeres rendezvény után 
bizalommal és várakozással tekintünk 
a következô Ausztrália-i Néptánc Tá-
borra. Az érdeklôdôk bátran fordul-
janak a legközelebbi tánccsoporthoz 
további részletekért. 
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június 4-én, Trianon napján, Boros 
Béla pedig alig néhány hete távozott 
közülünk. A jelenlévôk egy perces né-
ma felállással tisztelegtek emlékük-
nek.

Minden évben kétszer emlékezünk 
meg az 1848-49-es szabadságharc-
ról, március 15-én nemzeti ünnep-
pel, október 6-án pedig nemzeti 
gyásznappal, amit Magyarország 
kormánya 2001-ben tett hivatalossá. 
Ezen a napon az Országház elôtt a 
nemzet ünnepi lobogóját katonai 
tiszteletadással felvonják, majd fél-
árbócra eresztik. 

Idén huszonegyedik alkalommal ren-
dezte Sydney-ben az ünnepélyes meg-
emlékezést a Trianon Társaság. Az 
eseményre október 8. vasárnap a Dél-
vidéki Magyar Szövetség szekfûcsok-
rokkal díszített nagytermében került 
sor, közel száz fôs közönség részvé-
telével. 
Török Zsuzsanna, a Társaság el-

nöke megnyitó beszédében emlékez-
tette az egybegyûlteket, hogy nemzeti 
gyászunkkal egyidôben a magyar kö-
zösség két jelentôs és nagyra becsült 
tagját is gyászoljuk. Csonka József 

adott elô a Délvidéki Magyar Szö-
vetség énekkara, a 2015-ben Hargitai 

A 13 aradi vértanúra emlékezett a Trianon Társaság

A több mint két órás program sza-
valatokkal, elôadásokkal és élô zenével 
tisztelgett a szabadságharc mártírjai 
elôtt. Gáspár András a szabadságharc 
bukása után írt költemények talán két 
legszebbjét, Arany János Wales-i bár-
dok és Vörösmarty Mihály Vén cigány 
címû versét szavalta el. A magyarság-
kutatásban végzett munkájáról ismert 
Dr. Cser Ferenc Canberrából jött el, 
hogy Nemzeti gyásznapunkról 2017-
ben címmel emlékbeszédet tartson. A 
Kôrösi Csoma Sándor program ösztön-
díjasaként abban a megtisztelésben 
részesültem, hogy A költészet szerepe 
a nemzettudat alakításában: Arany Já-
nos és a szabadságharc címmel tart-
hattam elôadást. Katona és népdalokat 

Halász Lehel KCSP ösztöndíjas kez-
deményezésére alakult ifjúsági furu-
lya csoport Mikes Márta vezetésével, 
a Sydney Operaház csellistája, Mikes-
Liu Eszter és gyermekei Márta és 
Kristóf. Nyakas Gergô ösztöndíjas 
társam, aki Adelaide-bôl van itt né-
hány hétig, hogy Nt.Péterffy Kund 
távollétében a református lelkészi te-
endôket lássa el, az Aradi tizenhármak 
balladája cimû dalt adta elô. Az 
ünnepélyes összejövetel, mint mindig, 
a magyar és a székely himnusz közös 
eléneklésével zárult. 

Ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani a Trianon Társaságnak 
amiért programjukban a Kôrösi 
Csoma Sándor program ösztöndí-
jasainak is részvételi lehetôséget 
adtak, a Délvidéki Magyar Szövet-
ségnek amiért a rendezvényhez 
méltó helyszínt és technikai segít-
séget biztosítottak, valamint min-
den honfitársunknak, aki idén is 
velünk tartott nemzetünk mártírjai 
emlékének ápolásában. 

Cselik Noémi KCSP 
ösztöndíjas
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Goethe és Schiller 
szobra, 2. Antidotumnak, 3. tarquinius 
superbus, 4. Andrej Gromiko, 5. A fok-
hagymás pirított kenyeret, 6. Jersey, 
7. Az iskolai hivatalsegédet, 8. Tamási 
Ároné, 9. Szimultánnak, 10. Chicagó-
ban.

E heti kérdéseink:

1. Milyen gyümölcsbôl készül a fütyö-

lôs  pálinka?

2. Hogy nevezik görög eredetû szó-

val a szent olajat, kenetet?

3. Mi a neve a házilégy lárvájának?

4. Melyik kutyafajta szerepel Pablo 

Picasso számos festményén?

5. Melyik nap lett az év elsô napja a 

francia forradalom idején?

6. Mit jelent az olasz inferno szó?

7. Melyik az egyetlen szám, amely 

ugyanannyi betûbôl áll, amennyit 

jelent?

8. Melyik mitológiai villám- harcis-

tene Perun?

9. Mi volt a neve Pakisztán minisz-

terelnöknôjének?

10. Melyik városunk római kori neve 

volt Solva?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Az Eagle Rock középiskola diákja 

nyerte el az elsô díjat a megrendezett 
Idaho Falls Középiskolai Tudományos 
Konferencián. A dolgozatával azt 
akarta bemutatni, mennyire rá vannak 
már hangolódva az emberek a tudo-
mánnyal való handabandázásra, és a 
környezet lerombolásától való féle-
lemre. Elkészített egy felhívást a „di-
hidrogén monoxid” vegyület betiltásá-
ra, és utána megnézte, mennyire tudja 
meggyôzni az embereket, hogy aláírá-
sukkal támogassák.

A betiltás támogatására a következô 
okokat hozta fel:

1. a vegyület erôteljes izzadást és há-
nyást képes okozni

2. a savas esôk egyik fô komponense
3. gáznemû halmazállapotban égési 

sérüléseket okozhat
4. nagy mennyiségû belélegzése ful-

ladást okoz
5. hozzájárul a természet eróziójához
6. erôsen csökkenti az autófékek ha-

tékonyságát
7. kimutattak rákos daganatokban.
A diák 50 embert kért fel a betiltást 

sürgetô felhívás aláírására.
43 aláírta.
6 azt mondta, még gondolkodik.
1 tudta mindössze, hogy a dihidrogén 

monoxid (H2O) a víz kémiai elneve-
zése.

* * *
Esküvô után:
--- Tudod, drágám, én olyan helyre 

szeretnék menni, ahol még sosem 
voltam.

--- Igen? Akkor irány a konyha!
* * *

--- Mi van a hangyaboly alatt?
--- ???
--- Hangya-girl.

* * *
--- Miért nem jó ötlet az okos ember 

fejét megsimogatni?
--- ???
--- Mert vág az esze!

* * *
--- Vádlott, miért ad elô nekem ma a 

történtekrôl a tegnapitól teljesen el-
térô történetet?

--- Azért bíró úr, mert a tegnapit nem 
hitte el...

* * *
--- Mi az? Ó betûvel kezdôdik a neve 

és szereti a szexet?
--- ???
--- Ó, hát az én vagyok!

* * *
A zsidó patikus szalad a vevô után:
--- Uram, uram, várjon, az elôbb 

fájdalomcsillapító helyett véletlenül 

Egyperces tudományTojás és koleszterin: 
sok a félre-értés

Egészséges-e a tojás? Miért vált so-
kak számára tiltott élelmiszerré? Ku-
tatások, tévedések és félreértések a 
témában.

A tojás közismert a magas koleszte-
rintartalmáról. Mivel a koleszterin -– 
pontosabban a vér magas koleszte-
rintartalma –-- bizonyítottan 
kulcsszerepet játszik az érelmesze-
sedés és a szív- és érrendszeri meg-
betegedések kialakulásában, jogosan 
merült fel a gyanú, hogy a tojás fo-
gyasztása növelheti ezeknek a beteg-
ségeknek a kockázatát. De vajon csak-
ugyan így van? A tojásfogyasztás 
története az elmúlt fél évszázad talán 
legnagyobb táplálkozástudományi bal-
fogása.

A fôleg kardiológusokat tömörítô, 
tekintélyes American Heart Associa-
tion (AHA) 1968-ban kiadott ajánlása 
szerint nem javasolt hetente háromnál 
több tojás, pontosabban tojássárgája 
elfogyasztása. Ez azokban az idôkben 
egy könnyen megfogadható javaslat 
volt, könnyû volt a fogyasztók töme-
geinek elmagyarázni és megindokolni: 
a magas tojásfogyasztás magas ko-
leszterinbevitelt jelent, az pedig rossz 
az ereknek. Hasonló értelmû ajánlá-
sokat fogalmazott meg az összes, táp-
lálkozástudománnyal foglalkozó szak-
mai szervezet. Az üzenetet a média és 
az egészségkommunikáció is felkapta, 
és a fejenkénti tojásfogyasztás évrôl 
évre csökkenni kezdett a fejlett világ-
ban. Az egyedüli vesztesek a tojáster-
melôk voltak. 

Aztán egyre több kutató tette fel a 
kérdést, hogy ez a gyakorlatba sike-
resen átültetett ajánlás vajon gyako-
rolt-e bármilyen hatást a szív- és ére-
redetû halálozásra. Egy ideig úgy 
gondolták, hogy legalábbis nem ártal-
mas, azonban lassacskán kiderült, 
hogy az ajánlás a kutatási eredmények 
teljes félreértelmezésén alapult, és 
nemcsak teljesen hatástalan volt, de 
hosszú évtizedekre hibás irányba te-

azzal, hogy tisztábbá, élhetôbbé teszik 
a városi környezetet.

Az Ecological Modelling online folyó-
iratban közzétett tanulmányukban a 
szakemberek tíz megapoliszt – Peking, 
Buenos Aires, Kairó, Isztanbul, Lon-
don, Los Angeles, Mexikóváros, 
Moszkva, Mimbi és Tokió -– tanulmá-
nyozva jutottak arra a következtetésre, 
hogy a fa alapú ökoszisztéma elô-
nyeinek évi átlagértéke 505 millió 
dollárt tesz ki nagyvárosonként, 
vagyis, egy négyzetkilométernyi fa 1,2 
millió dollár hasznot hoz, egy város-
lakóra lebontva 35 dollár haszna van a 
fáknak.

A fák által nyújtott szolgáltatások 
értéke könnyen növelhetô azáltal, 
hogy még többet ültetünk el –-- idézte 
Theodore Endrenyt, a New York 
államban lévô Syracusa Környezet-
tudományi és Erdészeti Fôiskola ta-
nárát, a tanulmány vezetô szerzôjét a 
Phys.org tudományos-ismeretterjesz-
tô hírportál.

A kutatók megbecsülték a városok-
ban lévô fás terület nagyságát, és azt, 
hogyan járulnak hozzá a 10 metropolisz 
ökoszisztéma-szolgáltatásaihoz, úgy-
mint a légszennyezés csökkentéséhez, 
a nagy mennyiségû esôvíz elvezetésé-
hez, az épületek fûtésével és hûtésével 
kapcsolatos energiaárak csökkentésé-
hez, a szén-dioxid-kibocsátás ellensú-
lyozásához.

„A fák közvetlen és közvetett elô-
nyökkel szolgálnak az épületek hûté-
sére, a hôhullámok idején az emberek 
szenvedéseinek csökkentésére. A köz-
vetlen elônyök az árnyékbiztosítás, 
ami hûvösebben tartja a városi kör-
nyezetet, a közvetett a nagy meny-
nyiségû csapadék elpárologtatása, 
ami szintén hûvösebb levegôt ered-
ményez –-- magyarázta Endreny.

A legtöbb ember nincs is tisztában a 
városi fák szolgáltatásaival, köztük az-
zal, hogy kivonják az emberi szerve-
zetre veszélyes szálló port a levegôbôl 
azáltal, hogy megkötik leveleiken, 
energiát takarítanak meg az embernek 
a levegô hûtésével, felfogják a hideg 
téli szeleket, a nyári forróságot okozó 
napsugárzást, elnyelik és tárolják a 
szén-dioxidot.

„Ha ezeket az eredményeket a társa-
dalmi-gazdasági rendszer nagyobb 
skálájára helyezzük el, nyilvánvalóvá 
válik, milyen mértékben támogatja a 
természet egy ember vagy közösség 
jólétét azáltal, hogy ingyen nyújt 
szolgáltatást neki” –-- mondta Sergio 
Ulgiati, a nápolyi Parthenope Egye-
tem professzora, a tanulmány egyik 
társszerzôje.

idegmérget adtam magának!
--- Na és?
--- Ember, az idegméreg 1000 forinttal 

drágább!
* * *

A tanár figyelmezteti a diákokat:
--- El ne mulasszátok 20:50-kor a 

holdfogyatkozást!
A hátsó padból megszólal egy hang:
--- Melyik csatornán lesz?

* * *
--- Hogy hívják az afrikai buszsofôrt?
--- ???
--- Busman.

* * *
Egy középiskolában nagyon elterjedt 

az a szokás, hogy a lányok a mosdóban 
kirúzsozzák a szájukat, majd megcsó-
kolva a tükröt, ott hagyják az ajakle-
nyomatukat.

A takarítónô szól az igazgatónak, így 
az összes lányt, akinek rúzsos a szája, 
tanítás után behívják a mosdóba.

A takarítónô elmeséli nekik, hogy 
milyen nehéz is a rúzst lemosni a tü-
körrôl, majd tart egy bemutatót. Fogja 
a felmosórongyot, belemártja a legkö-
zelebbi WC kagylóba, és elkezdi le-
törölni a rúzsfoltokat.

Na, ez volt az utolsó nap, amikor a 
lányok rúzsnyomokat hagytak a tük-
rön...

* * *
Kopogtatnak a mennyország kapu-

ján.
Szent Péter kikiált:
--- Na mi az?
--- Nem mi az, hanem ki az, fiacs-

kám!
--- Jó ég! Már megint egy tanárnô!

* * *
A rendôr találkozik a jótündérrel, aki 

teljesíti 2 kívánságát.
Az elsô kívánságom, hogy kérek egy 

olyan söröskorsót, amibôl soha nem 
fogy ki a sör. A tündér teljesíti, erre a 
rendôr:

--- Hú, ez nagyon jó! Ebbôl kérek még 
egyet!

* * *
--- Hogy hívják a vegetáriánus kí-

nait?
--- ???
--- Snid-Ling.

* * *
 Jean, hozza ide a tegnapi szódavi-

zemet!
--- De uram, annak már nincs ereje.
--- Nem baj, nem verekedni akarok 

vele.

relte a nagyközönség táplálkozási 
megfontolásait és szokásait.

A tojásellenes felfogás kéz a kézben 
járt a koleszterinellenességgel, amely-
nek az alapja egy súlyos félreértés 
volt, nevezetesen az elfogyasztott ko-
leszterin és a vérben lévô koleszterin 
összemosása. A koleszterinnel és to-
jásfogyasztással kapcsolatos szakmai 
ajánlások háromféle kutatáson ala-
pultak. Állatkísérletekbôl kiderült, 
hogy a magas koleszterintartalmú ét-
renden tartott állatoknál megemelke-
dett a vér koleszterintartalma, és 
gyakoribbá vált az érelmeszesedés; 
járványtani tanulmányok bizonyítot-
ták, hogy az ételek magas koleszterin-
tartalma és a magas szív-érrendszeri 
halandóság között összefüggés áll 
fenn, végül pedig klinikai vizsgálatok 
azt mutatták, hogy a magas kolesz-
terinfogyasztás magas szérumkolesz-
terin-szintet okoz.

Bár ezek összességükben erôs bizo-
nyítéknak tûntek, valamennyi kísérleti 
eredményt külön-külön komoly vita 
kísérte. Az állatkísérletek többségét 
növényevô állatokkal végezték, ame-
lyek sokkal érzékenyebbek az étkezési 
koleszterinre, mint a húsevôk. Megfe-
lelô állatmodelleken a válasz kiváltásá-
hoz extrém magas koleszterinbevitelre 
volt szükség

A hatvanas-hetvenes évek járvány-
tani vizsgálatai egyszerûen csak az 
adatok egybeesését tárták fel, az 
egyes tényezôk gondos statisztikai 
elemzését nem végezték el. A fejlet-
tebb statisztikai módszerek (a többvál-
tozós elemzések) azt mutatták, hogy 
nem a magas koleszterinbevitel növeli 
a szív-érrendszeri halálozást, és az 
egybeesés mögött nincs ok-okozati 
összefüggés. A magas koleszterintar-
talmú étrend általában együtt jár az 
alacsony zöldség- és gyümölcsfogyasz-
tással, ami viszont valóban káros. 

A klinikai vizsgálatokkal két problé-
ma is volt: egyrészt szélsôséges tojás-
adagokat használtak (hat tojás hat hé-
ten keresztül minden nap), másrészt 
nem tettek különbséget a jó és a rossz 
(LDL) koleszterin között. A tojásfo-
gyasztás növelte a vér összkoleszterin-
tartalmát, azonban a jó és rossz ko-
leszterin arányát nem befolyásolta, 
márpedig elsôsorban ez a fontos az 
érelmeszesedés kockázata szempont-
jából.

Kiszámolták 
a nagyvárosi fák 

hasznának értékét
Egy nemzetközi kutatócsoport ered-

ményei szerint a világ nagyvárosaiban 
lévô fák évente több mint 500 millió 
dollár értékû “szolgáltatást nyújtanak” 



05:25 Kulturális Híradó
05:55 Öt kontinens
06:25 Világ
06:50 Summa
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:15 Német nyelvû hírek  
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Az utódok remény-

sége
09:15 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:45 Nagyok
Jelenits István
10:20 Ridikül
Lassan járj, tovább érsz
11:15 Angol nyelvû hírek
11:30 Az utolsó dal (1941)   
Magyar romantikus dráma  

Szereplôk: Jávor Pál (Fehér 
János), Sárdy János (Péter), 
Simor Erzsi (Erzsébet), Fe-
hér János az ismert énekes 
Örökre elvesztette a hang-
ját. Titkára, Bokros, és zon-
gorakísérôje, Erzsébet eltit-
kolják elôle a tragikus igaz-
ságot. Egyszer Jánosék  egy 
bányászünnepségen, ahol egy
fiatalembernek, Péternek, 
ugyanolyan a hangszíne, mint 
Jánosnak. Ez különös ötletet 
sugall János barátainak.
12:50 V4 Híradó 
13:00 Híradó
13:25 Médiaklikk
13:45 Ízôrzôk  Tevel Tolna 

megye egy szép fekvésû 
völgyében helyezkedik el.  
Bemutatjuk a Székely Kör 
tájházát.A sváb konyhában 
Garai Antalné Liszka néni 
káposztás gombócot és há-
jas pogácsát, sütött.
14:20 Öt kontinens
14:50 Itthon vagy!
15:15 Roma Magazin
15:45 Domovina
16:15 1100  év Európa köze-

pén (1999)   Madách, Mik-
száth és a Balassák társasá-
gában a palócok földjén
16:45 Magyarország törté-

nete (2009)   Társadalmi 
viták, vitázó társadalom
17:15 Család-barát
18:55 Magyar pop (2009)
20:00 Hogy volt?!    Kalmár 

Tibor 85! Színházi buli, 
Slágertévé
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:40 Tûzvonalban Hazug-

ságok Bordás és Zsuzsa 
több hónap után újra talál-
koznak. A nô szeretné fele-
leveníteni a kapcsolatukat, 
de Bordásnak egészen más 
elképzelései vannak. Kál-
mán titkos megállapodásra 
készül a helyi alvilággal, 
tervébe Pircsit is bevonja.
22:40 Ridikül
23:35 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)   Varannaszi
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?! Benkô 

Péter születésnapjára
02:30 Az utolsó dal (1941)   
Magyar romantikus dráma
03:45 Nyitott stúdió (1996)   
Laokoon csoport Kenyeres
04:05 Hogy volt?!
Kalmár Tibor 85!
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek
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05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép
06:25 Család és otthon
06:45 Magyar gazda
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:10 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:35 Református magazin   
09:05 Önkéntesek
09:30 Reformáció hétrôl hét  
09:40 Nagyok
Jelenits István 2. rész
10:10 Ridikül
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Nyári keringô (1987)   
Magyar tévéjáték  Tévé-

játék Csehov novelláiból. 
Egy elôkelô báli forgatagban 
négy vendég visszagondol 
néhány közelmúltban velük 
megesett történetre.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Szerelmes földrajz
Mikulás Ferenc - A hely 

szelleme „Szerelmes föld-
rajzom fô helyszíne Duna-
pataj. Itt töltöttem a gye-
rekkoromat, és mondják, 18 
éves koráig az emberrel 
szinte minden fontos dolog 
megtörténik.
13:50 Térkép
14:20 Életkor
14:40 Srpski ekran
15:05 Unser Bildschirm
15:35 Útravaló
15:55 REFORMÁCIÓ 500 
Nemzeti megemlékezés és 

ökumenikus istentisztelet 
Élô közvetítés a Papp Lász-

ló Budapest Sportarénából 
18:00 REFORMÁCIÓ 500 
Reformáció napi isten-

tisztelet
19:00 Magyar pop (2009)
20:00 Solti nemzetközi kar-

mesterverseny, elôkészül.  
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:40 REFORMÁCIÓ 500 
Csillag a máglyán (1978)
Magyar játékfilm
Szereplôk: Huszti Péter 

(Szervét Mihály), Sztankay 
István (Kálvin János), Men-
sáros László (Ory fôinkvizí-
tor), Avar István (De La 
Fontaine), Haumann Péter,  
Schütz Ila, Ôze Lajos, Sin-
kovits Imre 1530. Kálvin 
János és Szervét Mihály di-
áktársak Párizsban. Az 
egyetemista ifjúság Kálvin 
álnéven írt „Institution” cí-
mû mûvével a reformáció 
gyôzelmét ünnepli. Mikor 
az inkvizíció megtalálja ba-
rátjánál az álnéven rejtôzkö-
dô Kálvint, a vérkeringést 
kutató fiatal Szervét magát 
mondja a vallásújítónak, 
csak hogy Kálvint mentse.
23:25 Kulturális Híradó
00:00MindenkiAkadémiája    
00:35 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata 
Szárnát, Bód-Gaya
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?! (2015)
Nagy Annát köszöntjük
02:30 Nyári keringô (1987)   
Magyar tévéjáték
04:05 Solti Nemzetközi 

Karmesterverseny - Elôké-
születek
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Magyar Krónika
Mozgásban a kultúra
06:25 Médiaklikk
06:50 Útravaló
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:05 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Luther reformációja   
08:50 A sokszínû vallás
09:05 Így szól az Úr!
09:15 Kereszt-Tények
09:25 Reformációhétrôlhét.
09:35 Nagyok
Bajnoki történetek
10:10 Ridikül
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Lumpáciusz Vaga-

bundusz (1988)   Magyar 
tévéjáték  Szereplôk: Agár-
dy Gábor (Sztelláriusz, For-
gács úr), Bajor Imre (Veres 
úr, Hoppmester), Bata Já-
nos (Szalámy úr),  Lorán 
Lenke (Boris néni)Lupáciusz
a „Vagabundusz szellem” és 
Fortuna a szerencse isten-
nôje fogadást kötnek a tün-
dérpalotában. Leszállnak a 
földre és kiválasztanak há-
rom csavargó mesterlegényt.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Kék bolygó
13:45 Opera Café
14:15 Magyar Krónika
Mozgásban a kultúra
14:45 Család és otthon
15:10 Slovenski utrinki
15:40 Alpok-Duna-Adria
16:10 1100  év Európa kö-

zepén   Kassa,  Márai majd 
megvált minket valahogyan
16:40 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
Kádár János retteg, hogy 

Rákosi hazatérhet
17:15 Család-barát
18:55 Magyar pop (2009)
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával (2016)
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:40 Tûzvonalban (2008)   
A titkosszolgálat megkö-

szöniAz orosz titkosszolgálat 
ügynökének beszámolója 
után Bordás megérti, hogy 
ismét Herceg kezében fut-
nak össze a szálak. Bordás 
és Kolonics rafinált csapdát 
állítanak a nônek. Gajdujev 
bekapja a horgot és hajlandó 
üzletet kötni Luckyval. 
22:40 Gyöngyökkel gyöke-

reztél - Moldvai archaikus 
népi imádságok (1998)
Magyar dokumentumfilm  
23:40 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?! (2015)
Oszter Sándor felvételeibôl
02:35 Lumpáciusz Vaga-

bundusz (1988)   tévéjáték
04:05 Szenes Iván írta 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
06:20 Iskolapad
06:45 Élô egyház
07:15 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:15 Német nyelvû hírek  
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Katolikus krónika
09:15 Isten kezében
09:50 Nagyok
Történetek a nôi erôrôl
10:20 Gyöngyökkel gyöke-

reztél - Moldvai archaikus 
népi imádságok (1998)
Magyar dokumentumfilm  
11:20 Angol nyelvû hírek
11:40 Játékosok tévéfilm  A 

hamiskártyás Iharev (Gál-
völgyi János) diadalittasan 
veszi birtokba a poros vidé-
ki szállodai szobácskáját 
szolgájával, Gavrjuskával, 
hiszen nem is olyan régen 
tekintélyes összeget kasszí-
rozott egy Kazany-i kártya-
asztalnál. Pénz után szimatol 
itt is, azt keresi, kit tudna 
megkopasztani, kivel tudna 
játszani. Balszerencséjére a 
városkában már vannak 
konkurensei.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:25 Kosár
13:50 Rúzs és selyem
14:15 Világ-Nézet
14:45 Esély
15:10 Életkerék
15:40 Öt kontinens
16:10 1100  év Európa köze-

pén  Pozsony 1. Öreg templo-
mok között,  öreg temetô 
ölében
16:40 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
17:15 Család-barát
18:55 Magyar pop (2009)
20:00 Évszakok (2002)
Évszakok Balázs Fecóval 
Rendezte: Hoffmann György
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:40 Tûzvonalban (2008)   
Vihar elôtt A Mosoly utcai 

állomány a Gajdujevvel tör-
ténô találkozóra készül. 
Kálmán újabb információk 
megszerzésére sarkallja 
Áront. A Bordással folyta-
tott beszélgetés után Her-
ceg egyértelmûvé teszi, hogy
az ellenfél táborát erôsíti. 
Kálmán világos üzenetet 
kap a maffiától, hogy az éle-
tével játszik, ha tovább nyo-
moz a Papa után.
22:35 Ridikül
23:30 Kulturális Híradó
00:05MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)   Thai képek
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Hogy volt?! (2015)
Karinthy Márton születés-

napjára 1982-ben alapította 
meg Budapest 1945 utáni 
elsô  magánszínházát, a 
HÖKÖM Színpadot
02:30 Játékosok (1990)
Magyar tévéfilm
03:40 Világörökség Portu-

gáliában Az Alto Douro-i 
szôlôvidék
04:05 Évszakok (2002)
Évszakok Balázs Fecóval
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Unió28
06:20 Itthon vagy!
06:45 Életkor
07:10 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:05 Német nyelvû hírek  
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Gasztroangyal
Tuzsér az almaszüret. 
09:30 Nagyok   Történetek 

az alkotás erejérôl
10:00 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:30 Öt kontinens
11:00 Angol nyelvû hírek
11:15 Fiú vagy lány? (1944)   
Magyar játékfilm  (ff.)
A vidéki városka vendég-

lôjében éldegélô két fiatal-
ember, Dr. Szônyi Viktor 
orvos és Galambos György 
festômûvész feleségül kérik 
a vendéglôs két csinos leá-
nyát. Az öreg Pötörke csak 
azzal a feltétellel adja nekik 
a lányokat, ha Viktor le-
mond a zeneszerzôi babé-
rokról és ezentúl csak az 
orvosi hivatásnak él, Gyuri 
pedig felhagy a festege-
téssel és fényképész mûter-
met nyit. Az esküvôn Gyuri 
nagynénje 100 000 pengôt 
ígér a fiataloknak, ha elsô 
gyermekük fiú lesz. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:25 A MAGYAR MÛVÉ-

SZETI AKADÉMIA PORT-
RÉSOROZATA Filmportré: 
Gyulai Líviusz - Vonalak 
mágusa, szeretet hatja át.
14:20 A misszió (1999)
Magyar dokumentumfilm  
Nagy Imre miniszterelnök
16:10 Hogy volt?!
Kalmár Tibor 85!
17:10 Család-barát
18:50 Böjte Csaba gondola-

tai a tízparancsolatról Szent 
László évében
18:55 Térkép
19:25 Ízôrzôk (2012)
Rácalmás Duna jobb part
20:00 Mindenbôl egy van 1. 

Fifó a Fifó ellen, 2. Karaoke
 21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:40 A misszió (A misszió,)   

Nagy Imre miniszterelnök
23:30 Kulturális Híradó
00:00 Opera Café
00:30 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:40 Gasztroangyal  Sze-

ged környéki zöldségmustra
02:35 RADVÁNYI GÉZA 

110 Egy asszony visszanéz 
(1941)  Magyar játékfilm   
Csortos Gyula, Jávor Pál,
04:15 Fölszállott a páva - 

2017    Területi válogatók - 3. 
rész: Keszthely
04:45 Fölszállott a páva - 

2017    Területi válogatók - 4. 
rész: Tatabánya
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Térkép
06:30 Minden tudás
06:55 Kárpát expressz
07:25 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:20 Német nyelvû hírek  
08:30 Orosz nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:50 Életmûvész (2013)
Rákóczi Feri 2.
09:50 Nagyok   Történetek 

a gyökereink adta hitrôl
10:25 Noé barátai
10:55 Térkép
11:30 Angol nyelvû hírek
11:45 Fölszállott a páva - 

2017    Területi válogatók - 3. 
rész: Keszthely
12:20 Fölszállott a páva - 

2017    Területi válogatók - 4. 
rész: Tatabánya
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:25 Nagyok
Szacsvay László 2. epizód
13:50 Reformáció hétrôl
13:55 Peru, Chile (2016)
Titicata-tó
14:25 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek
14:55 A MAGYAR MÉDIA 

M E C E N A T Ú R A 
TÁMOGATÁSÁVAL
A világhírû magyar hordó 
 a tradicionális kádármes-

terségre épülô, mégis tel-
jesen új szakág fejlôdött ki 
Magyarországon is.
15:55 Évszakok (2002)
Évszakok Balázs Fecóval
16:55 Ismerd meg!
17:50 Ismerd meg!
18:55 Öt kontinens
19:25 Hazajáró
20:00 Gasztroangyal
Szeged zöldségmustra
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:40 Mutter - Anya (2002)   
Svájci-magyar dokumen-

tumfilm  Gimes Lucy tehát 
az ô drámai és viharos élet-
történetét meséli el, mégpe-
dig vállaltan személyes 
nézôpontból.
23:20 Hogy volt?!
Pitti Katalin
00:20 Kulturális Híradó
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvû hírek
01:30 A MAGYAR MÛ-

VÉSZETI AKADÉMIA 
PORTRÉSOROZATA
Kocsis Zoltánra, ahogy 

kritikusai nevezték: „Bartók 
Béla földi helytartójára”, 
02:20 EGY NÔ SOK SZE-

REPBEN  TOLNAY KLÁRI 
A hölgy egy kissé bogaras 

(1938)  Magyar filmvígjáték  
03:40 Fiú vagy lány? (1944)   
Magyar játékfilm  (ff.)
Az esküvôn Gyuri nagy-

nénje 100 000 pengôt ígér a 
fiataloknak, ha elsô gyer-
mekük fiú lesz. A kisfi 
helyett kislány születik
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó
05:55 Nagyok
Szacsvay László
06:25 Esély
06:50 Kék bolygó
07:20 Kívánságkosár - válo-

gatás
08:20 Német nyelvû hírek  
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:50 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:20 Útmutató
09:55 Nagyok
Történetek a tehetségrôl
10:30 Ridikül
11:25 Angol nyelvû hírek
11:40 Házasságtörés (1972)   
Magyar tévéjáték  Szerep-

lôk: Almási Éva, Balázs Pé-
ter, Balogh Emese, Bende 
László, Csíkos Gábor, Gyön-
gyössy Katalin,  Koltay Já-
nos,  Orsolya Erzsi, Pécsi 
Ildikó, Pogány Margit, Tahi 
Tóth László, A kishivatalnok, 
aki fél fônöke uralmától há-
zassággában is csak a fél-
szeg kisember, bármeny-
nyire szeretne is lázadni.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Magyar gazda
13:45 Noé barátai
14:20 Nagyok
Szacsvay László
14:50 Kárpát expressz
15:10 Hrvatska Kronika
15:40 Ecranul nostru
16:15 1100  év Európa kö-

zepén (1999)   Csallóköz,  az 
ezer ágra szakadt örök folyó 
mentén
16:40 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
Moszkva új helytartói a 

forradalmas Budapesten
17:15 Család-barát
19:00 Dob+basszus
Az Ákos sztori
19:30 Magyarország, sze-

retlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:40 Tûzvonalban (2008)   
Tisztáldozat Magyar tévé-

filmsorozat  Bordásék biz-
tonságba helyezik Luckyt 
és felkészülnek az akcióra. 
Norbert felveszi a kapcso-
latot Gajdujevvel, hogy ela-
dásra kínálja a plutóniumot. 
Kálmán beszervezi Áront 
informátornak; nem sejti, 
hogy lépésével komoly ve-
szélynek teszi ki magát. A 
titokzatos Viola találkozót 
kér Bordástól.
22:40 Ridikül
23:35 Kulturális Híradó
00:10MindenkiAkadémiája    
00:40 Az én világom - 

Sáfrány József filmsorozata 
(2007)   Salóm, India
00:55 Himnusz
01:00 Híradó 
01:20 Angol nyelvû hírek
01:35 Hogy volt?! (2015)
Kaló Flóriánraemlékezünk
a színmûvészeti fôiskolára 

jelentkezik. Ott ismerte 
meg Domján Editet, akivel 
a diploma megszerzése után 
házasságot kötöttek.
02:25 Házasságtörés (1972)   
Magyar tévéjáték  A kishi-

vatalnok, aki fél fônöke 
uralmától.
03:35 Magyarország, sze-

retlek!
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

A mûsoridôt magyarországi idôzónában adjuk 

Közönségszolgálat
Postacím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Telefonszám: +36 1 759 5050
E-mail: kozonsegszolgalat@mtva.hu
Munkatársaink munkanapokon reggel 8 és este 18 óra 

között várják a nézôk, a hallgatók telefonhívásait, és 
válaszolnak a beérkezô levelekre. Munkanapokon este 
18-tól reggel 8-ig, illetve a hétvégi és más szabadnapokon 
üzenetrögzítô fogadja a hívásokat.

MTVA – közmédia közönségszolgálat – 
írjon nekünk, telefonáljon nekünk.
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MAGYAR fogtechnikus nemcsak 
Gardenvale-i rendelôjében fogad 
ügyfeleket, de kérésre –– elôzetes 
megbeszélés szerint –– saját ott-
honában is felkeresi. Telefonon 9596-
6611 (Melbourne). Kérje Izabellát.

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-
huzatot legolcsóbban a készítônél 
szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 
kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 
választék importált selyembrokát, 
damaszt, argin, polieszter és cotton 
anyagokban. Abroszok, törülközôk 
raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 
Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 
9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-
szélésre vasárnap is kinyitunk.

Magándetektív

 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása

0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

72 ÉVES, SZOLID ÖZVEGY férfi 
vagyok. Rendezett körülmények kö-
zött élek. Szerernék megismerkedni 
egy 65-70 év közötti hölggyel, aki tel-
jesen független és magányos. Csak 
Melbourneben elô ôszinte hölgy hí-
vását várom. Hívjon bizalommal: (03) 
9792-0913

STEVE’S TAXI
TRUCKS

Iroda, gyár és lakás 
költöztetés.

Belsô butor mozdítés,
Szemét szállitás.

Tel:
0419 897-559

A Magyar Élet Kiadóhivatalának
Melbourne: P.O. Box 210, Caulfield, VIC  3162

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

Megrendelem
A Magyar Életet ...... évre. Mellékelek $ ..........-t.
Elôfizetési díj egész évre (50 szám), GST-vel együtt $ 200.-

Félévre (25 szám), GST-vel együtt $ 100.-
Külföld egy évre $ 300.-, NZ $ 250.-

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

Név......................................................................................

Cím.....................................................................................

......................................................... Postcode..................
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük ne felejtse el a 
postán kapott nyugtát a fenti címre, hozzánk elküldeni.

A nevet és címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.
Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

Bank útján való (Direct Debit) átutalás:
National Australia Bank
Account Name – Hungarian Life Publishing
Account number – 03 839 5722
BSB number – 083 231

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

* Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

* Örökség ügyek

* Ingatlan adás-vétele és bérlése

* Ingatlan vétel finanszírozása

* Válóperek és családi ügyek

*Pereskedés

* Követségi hitelesítés

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

Telefon: (03) 9505-4999 Fax: (03) 9505-4899
E.Mail: marina@bellalawyers.com.au

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

Megérkezett Magyarországról 
a legfrisebb Sósborszesz gyógynövényes

masszázs gelék, vegyszerek. 
Sósborszesz Lunage Vadgesztenyés, 

alkalmas a visszeres lábra.
Sósborszes Lunage Kalendulás nagyszerü izületre.

Ausztrália és New Zealand fehatalmazott forgalmazója.
Telefonon István: 0407 683-002 vagy (03) 9439-7067

Lower Plenty Vic. 3093 Australia 

Barko Lajos otthonba került és 
CIMBALOM ÉS HEGEDÛK EL-
ADÓK. Érdeklôdés Tom Bozsan-nál 
tombozsan@gmail.com vagy Mobile:
0403 188-794

SYDNEYBEN ÉLÔ szakképzett 
ápolónôként gyermekfelügyeletet, 
idôs gondozást vállalok, a hét minden 
napján, éjszaka is. 

HAJÓKIRÁNDULÁS
Új-Zélandra

Csatlakozzon magyar csoportunkhoz

2018. január 10-én indulva Melbourne-böl. 
Visszaérkezés  január 23-án szintén Melbourne-be.

Mielôbbi jelentkezéseket várjuk irodánkban.
Nagy Margaret  - 0412 033-757  számon elérhetô.
(33 éve a magyar és ausztrál úti közösség szolgálatában)

Hajóutak, repülôjegyek, autóbusztúrák, 
kocsibérlés a világ minden tájára.

Specialitásunk a magyarországi gyógyfürdôk.

DANUBE   TRAVEL   AGENCY
Email:  danubetravel@ihug.com.au

Tel: (03) 9530-0888        Mob: 0412 033-757

2012-es évjáratú
félédes, kiváló 

minôségû tokaji 
bor nagyker 
áron eladó.

Esküvôre és bármi más 
családi eseményre 

kiváló nedû.

Olcsó postai 

kiszállitást 

biztosítunk.
Két tucattól ingyenes 

házhoz szállítást 
ajánlunk fel.

Tel: 0449 792-603
Toma Attila – termelô 

és importáló


