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Magyarország történetének legnagyobb felnôtt multisport eseményének 
rendezési jogát 2015-ben Bázellel versengve nyerték el a szervezôk, a Maccabi 
VAC sportegyesület, a MAZSIHISZ és az MTK Budapest.

Magyarország Kormánya, mint jelentôs nemzetközi sporteseményt, és a 
jövô év legnagyobb európai zsidó kulturális eseményét, teljes körû támogatásá-
ról biztosította a Játékok megrendezését.

Az eredeti tervek szerint a Játékok idejére elkészült volna a rendezvény 
központi helyszínének otthont adó Kerepesi Úti Sportpark.

A beruházás azonban késôbbi idôpontra valósul meg, így a szervezôk új 
helyszíneken, már meglévô budapesti világszínvonalú sportlétesítményekben 
rendezik meg a Játékokat. A helyszínek megváltozása, az új helyszíneken a Já-
tékok lebonyolítása, az összetettebb logisztika feladatok megoldása szervezési, 
rendezési többletköltségekkel járnak. A Játékok szervezôinek kezdeményezé-
sére a Kormány a Maccabi Európa Játékok elôkészítéséhez, megszervezéséhez 
és lebonyolításához nyújtott támogatást 2,855 milliárd forinttal megemelte – 
zárul a közlemény.

Már több mint félmillióan 
töltötték ki a konzultációs 

kérdôíveket
Sokadik konzultációját indította el a magyar kormány néhány héttel ezelôtt, 

ezúttal a családok jövôvel kapcsolatos terveit szeretné megismerni a magyar 
választópolgárok megkérdezésével. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabi-
netiroda parlamenti államtitkára pénteki Facebook-posztjában azt írta, hogy 

(Folytatás a 3. oldalon)

Felállították az ország 
karácsonyfáját Budapesten

SZÁVAY ÉS A LEGÁLIS 
BÜDÖSZSIDÓZÁS

Tegnap a baloldal kidobta morális 
tartalékának utolsó morzsáit is. Ami 
még volt –-- az antiszemitizmus elleni 
harc –-- is a kukába került. A baloldali 
értelmiség kedvenc pártja, az Orbán 
elleni küzdelem utolsó reménye, újra 
megmutatta igazi arcát –-- talán a 
legrémisztôbbet ----, de a folyton vész-
korszakot emlegetôknek ez sem volt 
probléma. Az ellenzéki média fél na-
pig nyomta bele a fejét a homokba. 
Pedig ha hangfelvétel van egy zsidózó 
parlamenti képviselôrôl, akkor nem 
kell nagy hírérzékenység meglátni 
benne a sztorit. De hát nem fideszes 
zsidózott, ezért az ugye nem számít.

Nyilván azt gondolják –-- mert mit is 
gondolhatnának ---, hogy pimf eset, 
csak a lakájmédia felfújja. Már épp 
fulladásközeli állapotba került a libsi 
sajtó, mert Szávay képviselô úr délu-
tánig nem tudta közbeszédbe emelni a 
büdöszsidózást. Így a Jobbikban azt 
találták ki, hogy Szávay csak viccelt a 
zsidó nô megverésével. Persze a kam-
pósorrúzás kicsit durva volt, de ettôl ô 
még nagyszerûen tudja védelmezni a 
demokratikus elveket a valóban náci 
Orbán-rezsimmel szemben. Meg 
amúgy is bocsánatot kért, tehát spon-
gya rá, de ha kell, térden csúszik a 
Spinoza-házig, jövôre meg részt vesz 
az Élet Menetén.

Szóval, hála Istennek, Pista az egész 
csúnya ügyet cáfolta, mindenki le-
nyugodhat. Szávay egyáltalán nem egy 
alsó kategóriás náci, külsô merev-
lemezen tárolt Mein Kampffal és 
ajándék egérpaddal, hanem egy vic-
ces, sztorizgatós, kicsit alpári fiú. Vi-
szont bátor. Hiszen aki ilyen kemé-
nyen farkasszemet néz a nyilvános-
sággal, hogy a Facebookon magyaráz-
kodik, az megérdemel egy puszit 
Heller Ágnestôl.

Néhány nap, és elmúlik az egész. Sôt, 
meg merem kockáztatni, hogy a kor-
mánymédia totál lukra futott. Karak-
tergyilkolni akartak, de a fal adta a 
másikat. Mindenféle hangfelvételt 
manipulálnak, hogy tisztességes nyi-
lasokat járassanak le! Azért ez durva. 
Igaza volt a liberális médiának, nem 
kell ezzel az üggyel nagyon foglal-
kozni. Azért szeretem például az In-
dexet, mert következetes, professzio-
nálisan néz félre, ha neonáci szorul a 
szerverbe. Igaz, a jobbikos mocsok 
eltakarítása még kicsit amatôr, de 
várják az adományokat, hogy trágya-
lapátolásban is fejlôdhessenek.

És tényleg jó, hogy van ez a Magyar 
Hang is. Mi itt a jobboldalon már rég 
megtagadtuk önmagunkat, és a jobbi-
kos büdöszsidózást nem tudjuk olyan 
polgáriértékekôrzôsen elhallgatni, 
mint ôk. Na, de félre a Fábry Sándoros 
iróniával, beszéljünk függetlenob-
jektívan!

Ha a haladó értelmiség nem vette 
volna észre, egy jobbikos országgyû-
lési képviselô tegnap szépen bepro-
mózta, hogyan mûködne a Jobbik ha-
talmon. A zsidózásra mindig nagyon 
érzékeny liberális értelmiség vala-
miért most mégsem kiált náci ve-
szélyt, nem petíciózik, nem vonul ut-
cára.

Cinkos. „Az antifasizmus most nem 
idôszerû, kedves haladó elvtársak.” 
Bár épp most sírták tele a sajtót, hogy 
zsidógyûlölet van Magyarországon, de 
a Szávay „kampósorrúzása” csak egy 
durva poénnak van elkönyvelve. 
(Jelzem, annak idején Zuschlag egy 
vicc miatt repült a parlamentbôl.) Ez a 
legális antiszemitizmus. Szávaynak 
elnézik.

A 2014-ben még szélsôjobb-ellenes 

Az idén putnoki Kováts Géza Sán-
dorné felajánlásából érkezett a 18-20 
méter magas, 65 centiméteres törzsát-
mérôjû, 5-7 tonnás ezüstfenyô.

A fenyôfa a katasztrófavédelem 
szakembereinek, a honvédség és a 
rendôrség munkatársainak közremû-
ködésével érkezett meg a Kossuth 
térre, majd ezt követôen díszítik fel.

A tér megújulásakor a tervezôk 
már számoltak a fa elhelyezésével, így 
egy állandó, földbe süllyesztett fogla-
lat is helyet kapott a délnyugati olda-
lon, amely a hatalmas fát a kialakított 
hevedercsatlakozók révén erôs szél-
ben is képes stabilan tartani.

A fenyôfát egy 130 centiméteres, 30 
kilogrammos csillag alakú, óarany 
világítású csúcsdísz ékesíti.

A díszítéshez --– a korábbi évekhez 
hasonlóan --– 2400 folyóméter ledes 

fényfüzért használnak, 33600 színes izzóval.
A fa körül --– immár hagyományosan --– 120 szánkóból álló kerítést állítanak 

fel. A szokásoknak megfelelôen a fa mellé kerül a betlehemi jászol, amely 
december 24-én egészül ki a gyermek Jézussal.

A Kossuth tér és a Karácsonyfa teljes díszkivilágítása advent elsô napjától 
látható. Az Ország Karácsonyfája adventtôl vízkereszt napjáig díszíti a Kossuth 
teret, lebontását követôen pedig a faanyagot --– tûzifaként --– rászorulóknak 
ajánlják fel.

Több mint 280 tonna tartós 
élelmiszer gyûlt össze 

az Élelmiszerbank felhívására
Országszerte több mint 120 településen, 200 helyszínen szervezte meg a hét-

végén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület hagyományos karácsonyi adomány-
gyûjtô akcióját, amelynek keretében több mint 280 tonna tartós élelmiszer 
gyûlt össze a felajánlásoknak köszönhetôen.

Az Egyesület mintegy 5 ezer önkéntesének segítségével csaknem 57 ezer 
élelmiszercsomagot állít össze, amelyeket a gyûjtés környékén elô nélkülözôk-
höz juttatnak el még karácsony elôtt --- közölte a szervezet az MTI-vel.

Az idei élelmiszergyûjtés péntektôl vasárnapig tartott, és az adományok 
mennyisége 17 százalékkal haladta meg a tavalyit.

Az Aldi és a Tesco áruházlánc a felajánlásokat kiegészíti az összegyûjtött 
élelmiszerek értékének 20 százalékával pénzadomány formájában is, hogy 
ezzel is segítse az Élelmiszerbank mûködését, a nélkülözôk ellátását.

Megemelt kormányzati 
támogatás a Maccabi Európa 

Játékok megrendezésére
Megemelt kormányzati támogatást kapott a Maccabi Európa Játékok –-- írja 

közleményében a szervezô EMG 2019 Sport Kft. Az eseményt 2019. július 29. és 
augusztus 7. között Magyarországon rendezik, a többletköltségek fedezésére a 
kormány a Maccabi Európa Játékok elôkészítéséhez, megszervezéséhez és 
lebonyolításához nyújtott támogatást 2,855 milliárd forinttal megemelte.

2019. július 29. és augusztus 7. között Magyarországon, Budapesten rendezik 
a 90 éves hagyományokkal rendelkezô Maccabi Európai Játékokat.

Közel 3000, a zsidó közösséghez kötôdô sportoló érkezik több mint 30 ország-
ból, a szervezôk meghívására még a tengerentúlról is, hogy 29 sportágban ösz-
szemérje erejét --– írja a közlemény.

A Maccabi Európa Játékok nemcsak sport-, hanem kulturális, közösségi és 
vallási rendezvény is. Öröm és büszkeség a szervezôk és a magyar zsidó kö-
zösség számára, hogy Európa és a világ számára megmutathatja arcát, törté-
nelmét, virágzó kulturális életét, sportolóit.



eddig már több mint félmillióan vettek részt a kormány családi konzultá-
ciójában.

A héten mindenki számára befejezôdik a családi konzultációs kérdôívek kéz-
besítése, de már így is több mint félmillióan küldték vissza a kitöltött kérdôí-
veket. Dömötör Csaba államtitkár elmondta, még 3 hét van hátra a feladási 
határidôig, de már 543 ezren kitöltötték a családi konzultációs kérdôívet, 7 
százalékuk az interneten. Videóbejegyzésében kiemelte: ebbôl is látszik, hogy 
ebben a konzultációban is nagyon sokan vesznek majd részt, hozzátéve, hogy a 
magas részvételi hajlandóság azt mutatja, hogy a családok ügye felette van a 
napi belpolitikai vitáknak.

Szigorúbb szabályokat vezettek be Ferihegyen 
a poggyászmaffia miatt

Fontos szigorítások jönnek a Liszt Ferenc repülôtéren, ugyanis a Repülôtéri 
Rendôr Igazgatóság nyomására kénytelenek a Liszt Ferenc nemzetközi repülô-
téren dolgozó cégek a szigorított biztonsági szabályok betartására és betartatá-
sára.

Ez alól senki sem kap felmentést, és a rendôrök azt is el akarják érni, hogy a 
társaságok ne csak a légi forgalom biztonságának a szavatolását, hanem a 
vagyonbiztonságot is kiemelt feladatként kezeljék --- írja a Magyar Idôk.

A csomagokból történô lopásokat megelôzendô a rendôrök közvetlenül a 
gépek mellett rendszeresen ellenôrzik a be- és kirakodást végzô alkalmazottakat, 
és átvizsgálják a ruházatukat is.

Ezek az ellenôrzések egyébként is megszaporodtak az év elején kirobbant 
„poggyászmaffiaügy” óta, amikor is Babos Tímea teniszezônô bôröndjét is 
kifosztották a rakodók, de további lopásokra is fény derült.

A nagy sajtóvisszhangot kapott ügyek nyomán a Budapest Airport június 
15-én megszigorította a repülôtérrendet, és megtiltotta egy csomó tárgynak, az 
úgynevezett légi oldali területre való bevitelét.

Így például a repülôgépek rakodását végzôknél sem lehet 15 ezer forintnál 
több készpénz, saját mobiltelefon, két doboz cigarettánál több, illetve szúró-
vágó eszközök, így például körömvágó olló sem.

A munkaerô-veszteségek nyomán a földi kiszolgálócégek nyomásgyakorlással 
próbálkoztak, hogy a BA enyhítse a rezsimintézkedéseket, de sikertelenül. 
Azzal érveltek, hogy az okostelefonra szüksége lehet a rakodónak a munkájához 
is. A hírközlés megoldása azonban a munkáltatónak a feladata, például kézi 
rádió adóvevôkkel.

A Babos Tímeát kifosztó alkalmazottak elszámoltatásakor kiderült, hogy a 
tolvajok az okostelefonjaikon kommunikáltak egymással a lopás közben.

Ha az RRI munkatársai motozás közben tiltott tárgyat találnak, jelzik azt a 
repülôtéri Fegyveres Biztonsági Ôrségnek, amely azonnal bevonatja a 
szabályszegô repülôtéri azonosító kártyáját, s megszûnik a munkahelye. A földi 
kiszolgálócégek ekkor nyomás alá próbálták helyezni az RRI-t is, de nem jártak 
sikerrel. A lebukássorozat óta nem történtek újabb esetek, de a BA-nál és az 
RRI-nél is alaptétel, hogy egy lopás is sok, még akkor is, ha a ferihegyi helyzetet 
más repülôterekével hasonlítjuk össze.

Magyarország a globális migrációs 
csomag egyetlen pontját sem fogja 

betartani
Magyarország a globális migrációs csomag egyetlen pontját sem fogja 

betartani --- közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azon a 
megbeszélésen, amelyet Genfben folytatott António Vitorinóval, a Nem-
zetközi Migrációs Szervezet fôigazgatójával.

A magyar diplomácia vezetôje leszögezte, hogy a csomag teljes mértékben 
ellentétes Magyarország érdekeivel, mert migrációra inspirál, ahelyett, hogy a 
folyamatok megállítását tûzné ki célul.

Az ENSZ-csomag elköveti ugyanazt a bûnt, amelyet az Európai Unió követett 
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HÍREK
el a kötelezô kvótákkal: gyakorlatilag meghívással ér fel --- fogalmazott, hoz-
zátéve, hogy eközben Európa környezetében mintegy 30-35 millió olyan ember 
él, aki élethelyzetébôl adódóan könnyen hozhat olyan döntést, hogy elhagyja 
otthonát.

–-- Nem fogunk fizetni, hogy képzéseket tartsanak a jövô migránsainak, (...) 
nem fogjuk eltitkolni, hogy a tömeges migrációnak komoly biztonsági következ-
ményei vannak, és nem fogunk ugyanolyan szolgáltatásokat biztosítani a mig-
ránsoknak, mint az adófizetô magyar állampolgároknak --– hangoztatta a mi-
niszter.

Szijjártó Péter elmondta: van egy-két pont, amelyben Magyarország és 
az IOM együtt tud mûködni.

Ezek között említette az elûzött közel-keleti keresztény közösségek hazatéré-
sének segítését és az embercsempészet elleni küzdelmet.

A migrációs csomag kedvez az embercsempészek üzletének is, pedig a 
nemzetközi közösségnek arra kellene összpontosítania, hogy szétverjék üzleti 
hálózatukat --- mondta Szijjártó Péter.

A magyar miniszter Genfben részt vett a nemzetközi Afganisztán-konfe-
rencián is.

Ezzel kapcsolatban hangoztatta, hogy Afganisztán és a közép-ázsiai térség 
fontos szerepet játszik az európai biztonság szempontjából, hiszen terrorszerve-
zetek fészkelték oda be magukat, és a térség szélsôséges ideológiák kiinduló-
pontja is.

Szijjártó Péter kitért arra, hogy a svájci városban kétoldalú megbeszélést 
folytatott tádzsik kollégájával, akivel ugyanezeket a témákat vitatta meg.

Hazánk ezzel a közép-ázsiai országgal több biztonsági témájú és bûnözés 
elleni együttmûködést célzó megállapodás véglegesítésérôl folytat tárgyaláso-
kat ---- emelte ki.

A külügyminiszter felszólalásában elmondta, hogy Magyarország növeli 
szerepvállalását az afganisztáni biztonság megerôsítésében.

A jelenleg 106 fôs - NATO-misszióban szolgáló ---- kontingenst például jövôre 
30 fôvel megerôsíti, és folytatja az afgán biztonsági erôk képzésének finan-
szírozását is évi félmillió dollár értékben.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Dr. Livia Tonge Principal

PERSONAL INJURY LAWYER
NO WIN, NO FEE
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kampányfilmben szereplô értelmiség-
nek most szüksége van a Jobbikra. 
Büdöszsidózással együtt is. A húsz 
százalék, az húsz százalék (milyen húsz 
százalék???). Ha bukna az Orbán, 
akkor néhány nyilas és Szávay bôven 
belefér. Ez a magyarázata annak, hogy 
Havas Henrik és Kálmán Olga, a 
baloldal két válságmenedzsere beáll az 
N1 nevû jobbikos párttévébe észt 
osztani. Az Élet és Irodalom szerzôi és 
olvasótábora (ugyanaz a halmaz) most 
simán elfogad egy olyan pártot, 
amelynek egyik vezetôje a cigányokat 
fegyelmezô szkinhed, míg egy másik a 
zsidókat összeírni szándékozó úri fiú.

Szávay legszívesebben elferdítené a 
rohadék zsidó nôk heftijét? Na és? Az 
életben kellenek a kompromisszumok, 
a politikában pláne. Ezért most egyál-
talán nem kell értesíteni a New York 
Times-t, nem szükséges hirtelen ha-
zánkba utaznia Ronald Laudernek, a 
Zsidó Világkongresszus vezetôjének, 
felesleges Brüsszel aggodalma, hogy 
„netán már a magyar parlamentben 
leselkedik a barna terror”.

„Fura idôket élünk” –-- mondta a 
távolba nézve a Soros György pénzé-
bôl médiázó Uj Péter, miközben éppen 
öt liter vért adott Vona Gábornak.

(Magyar Idôk)



 (Folytatás az 1. oldalról.)
hogy a saját ügyeivel törŒdik, és azt 
mondja az Œt körülvevŒ vilgnak: ezek 
az én dolgaim, tanulhatsz belŒlük, 
tanácsot is kérhetsz és még segít-
hetünk is neked, ha olyannyira szük-
séged van rá, mert a mi dolgaink 
rendben mennek”.

Ez az, amivel Donald Trump tisz-
tában van – hangsúlyozta elemzésében 
Raheem Kassam.

„A sajtó a nép ellensége”
Az Egyesült Államokban nagy düh 

tapasztalható, és ennek kiváltó oka 
„részben a pontatlan, olykor pedig a 
hamis hírek terjesztése” – írta a 
Twitteren Donald Trump. Az elnök 
szerint „az álhír-médiának, az embe-
rek igazi ellenségének” fel kell hagy-
nia nyilvánvalóan ellenséges magatar-
tásával, és tisztességesen kell beszá-
molnia a hírekrŒl.

„Macron megsértette Amerikát”
 Donald Trump amerikai elnök – 

miután megérkezett Párizsba novem-
ber 10-én az elsŒ világháborút lezáró 
fegyverszüneti egyezmény centená-
riumára. – „sértŒnek” nevezte a Twit-
teren Emmanuel Macronnak az önálló 
európai hadsereg létrehozására tett 
javaslatát. Macron azt javasolja, hogy 
Európa állítson fel saját haderŒt, hogy 
megvédje magát Amerikától, Kínától 
és Oroszországtól. – Ez nagyon sértŒ, 
de talán Európa jobban tenné, ha ki-
venné méltó részét a NATO finanszí-
rozásából, amelyet jelenleg jórészt 
Amerika áll! – írta a Twitteren az 
amerikai elnök.

A francia elnöki hivatal a félreérté-
sek eloszlatására azt közölte, hogy 
Macron javaslata az európai hadse-
regrŒl semmi esetre sem az Egyesült 
Államok ellen irányult, jóllehet a 
francia elnök másfél évvel ezelŒtti 
megválasztása óta folyamatosan szor-
galmazza a közös európai védelem 
megerŒsítését, amelyet elsŒsorban 
Trump nyilatkozatai miatti amerikai 
stratégiai bizonytalansággal és kiszá-
míthatatlansággal indokol.

Macron szerint csak Franciaország 
védhetné meg Lengyelországot és 
Magyarországot egy katonai konflik-
tus esetén. A kijelentés Európán kívül 
is megrökönyödést keltett, Donald 
Trumpnak sem tetszik, hogy Francia-
ország egy NATO-n kívüli katonai 
együttmûködésrŒl beszélt. Nem ez 
volt az egyetlen franciákról szóló 
bejegyzése az amerikai elnöknek. 
Macron a nacionalizmust is kritizálta, 
mire Trump így reagált: Franciaor-
szág a legnacionalistább ország, és 
joggal. Make France great again!

Trump megemlítette azt is, hogy 
Macron népszerûsége elképesztŒen 
alacsony, közben pedig tíz százalék a 
munkanélküliségi ráta az országban. 
Az amerikai elnök szerint francia 
kollégája csak ezekrŒl a számokról 
szeretné elterelni a figyelmet – idézi 
Trumpot a Breitbart.

Patrióta erôdemonstráció
az ENSZ-ben
(Mandiner, 2018. szeptember 30.)
Az USA és Izrael vezetŒi bátran 

álltak ki vállalt konzervatív értékeik 
mellett a nemzetközi szervezetben. Az 
ENSZ-közgyûlés New York-i üléssza-
kán számos fontos beszédben dekla-
rálták patrióta országok vezetŒi, hogy 
továbbra is szemben állnak a globali-
zációval, és hogy megvédik nemzeti 
szuverenitásukat a nemzetközi szer-
vek beleszólásától. A legfontosabb ér-
telemszerûen Donald Trump ameri-
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kai elnök beszéde volt, amiben meg-
erŒsítette elkötelezŒdését az „Amerika 
az elsŒ” jelszót használó politikája 
mellett. „Amerikát az amerikaiak kor-
mányozzák. Elutasítjuk a globalizmus 
ideológiáját, és a patriotizmus doktrí-
náját fogadjuk el” – tisztázta az elnök, 
s ezen szavai a kéretlen nemzetközi 
demokrácia-építés korábbi bajnoká-
nak vezetŒjétŒl igencsak markáns 
állásfoglalás volt. A nemzetközi sajtó 
meg is fogalmazta a tételt hogy 
Trump a „nemzetközi rend” megdön-
tésére készül szavaival. A magyar ol-
vasó elŒtt azonban ismerŒsen cseng-
het a szóhasználat, hiszen Orbán Vik-
tor miniszterelnök is patriorizmusról 
szólt idén nyáron.

Trump beszédét így folytatta:
„Válasszuk együtt a patriotizmus, a 

prosperitás és a büszkeség jövŒjét. 
Válasszuk a békét és a szabadságot a 
dominálás és a vereség helyett. És 
gyûljünk itt egybe népünkért és nem-
zeteinkért, [melyek] örökké erŒsek, 
örökké szuverének, örökké igazak, és 
örökké hálásak Isten kegyelméért, 
jóságáéért és dicsŒségéért”. 

Szavai kétségkívül nem a „nyílt tár-
sadalom” és a „progresszió” értékeit 
tükrözték.

Hasonlóan fontos volt Benjamin 
Netanjahu izraeli miniszterelnök be-
széde az ENSZ elŒtt, ahol kiemelte, 
hogy Izrael sokszínû demokrácia, és 
hogy a zsidó népnek bibliai joga van 
hazájához. Az ENSZ-ben tehát két 
nagyhatalom vezetŒje is a nemzeti 
szuverenitás és a patriotizmus mellett 
érvelt. Trump és Netanjahu is a 
klasszikus szabadságeszményre és az 
istenhitre alapozta beszédét.

Tegyük hozzá: ezután nem lehet ná-
cizni, fasisztázni a magyar miniszter-
elnököt.
Lóránt Károly „Globalizáció 5.0” 
cím alatt megjelent írásában ismer-

teti Klaus Schwab német mérnök és 
közgazdász, Világgazdasági Fórum 
elnöke véleményét, amelyben a szerzŒ 
többek között kifejti, hogy a második 
világháború után a nemzetközi közös-
ség azért fogott össze, hogy közös 
jövŒt építsen, és most megint ezt kell 
tennie. Szerinte a globális pénzügyi 
válság (2008) óta eltelt évtized lassú 
és egyenlŒtlen fellendülése miatt a 
társadalom jelentŒs része nemcsak a 
politikával és a politikusokkal, hanem 
a globalizációval és a teljes gazdasági 
rendszerrel szemben is elégedetlen és 
elkeseredett. A széleskörû bizonyta-
lanság és frusztráció korában pedig a 
populizmus egyre inkább vonzóvá 
válik – mondja Schwab.

Lóránt Károly írásából további 
idézet:

— A davosi fórum létrehozója meg-
különbözteti a globalizációt és a 
globalizmust, és azt mondja, hogy 
míg a globalizáció olyan jelenség, 
amit a technológia, az emberek és az 
áruk mozgása vezérel, tehát objektív, 
akaratunktól független, a globalizmus 
viszont olyan ideológia, amely a neo-
liberális globális rendet a nemzeti 
érdekek fölé helyezi, és ez utóbbi 
változtatható. 

— Éppen ezért érdemes lenne elgon-
dolkodnunk „Globalizáció 5.0” elneve-
zéssel egy olyan koncepción, amely a 
népek, nemzetek, nemzetállamok ér-
dekeit veszi figyelembe. A technikai 
haladás, amire a globalizáció hívei a 
leggyakrabban hivatkoznak, aligha 
vitatható, de ez még nem kell, hogy a 

nemzetállamok megszûnésével járjon, 
mint ahogy azt az amerikai külpolitika 
szócsöve, a Foreign Affairs egyik 
publicistája, Kenichi Ohmae eleve 
elrendeltetettnek gondolja, így: „Egy 
határok nélküli világban az emberi 
tevékenység megszervezése és a gaz-
dasági törekvések kezelése tekinteté-
ben a nemzetállam természetellenes, 
sŒt diszfunkcionális egységgé vált. 
Nem képvisel valódi gazdasági érdek-
közösséget, nem határozza meg a gaz-
dasági tevékenység fŒ áramlatait.”

— De el kell-e fogadnunk a nemzet-
állami szuverenitások lebontását, akár 
azzal az indokkal, hogy a nemzetálla-
mok a globális gazdaságszervezés 
akadályai, akár azzal, hogy a nemzet-
állami ambíciók a háború okozói? 
Minden európai felmérés szerint az 
emberek döntŒ többsége esetében az 
identitás alapja valamely nemzethez 
való tartozás, tehát a nemzetállami 
szuverenitást önszántukból nem fog-
ják feladni. De ahhoz, hogy a techni-
kai haladás eredményeibŒl részesed-
jenek, nem is kell feladniuk, hiszen a 
mûszaki ismeretek gyorsan terjedtek 
akkor is, amikor a nemzetközi kapcso-
latokat a nemzetállamok közötti 
együttmûködés és nem nemzetek fe-
letti intézmények határozták meg. 

(Eddig tart az idézet.)

Nemzeti törekvéseink esélyei
„A V4-ek – sikeres térség. Bízom 

abban, hogy ami jó a V4-nek, az jó 
egész Európának is” – mondta Orbán 
Viktor, aki hivatalos csehországi lá-
togatása alkalmával nyilatkozott a 
Barrandov televíziónak.

A visegrádi csoport esetleges bŒví-
tésének felvetését Orbán „nehéz kér-
désnek” minŒsítette és kifejtette: a 
magyar álláspont: meg kellene Œrizni 
a csoport jelenlegi formáját, de érde-
mes „speciális kapcsolatokat” kiépí-
teni a szorosabb együttmûködés iránt 
érdeklŒdŒ országokkal.

„A migrációs ügy valójában a de-
mokrácia kérdése is, mert a migrán-
sok befogadásával megváltozik az 
érintett államok, országok karaktere” 
– mutatott rá a kormányfŒ a migrá-
ciós problémákat firtató kérdésekre 
adott válaszában.

Szerinte Európa jelenleg két táborra 
oszlik ebben a témában: az egyik or-
szágcsoport befogadná a migránsokat, 
és elfogadja, hogy fokozatosan megvál-
tozzon az ország karaktere, míg a má-
sik csoport, amelybe Magyarország 
és Csehország is tartozik, ezt nem 
hajlandó elfogadni, s védeni akarja az 
európai kultúra hagyományos, ke-
resztény értékeit.

A miniszterelnök szerint Európában 
jelenleg hatalmi harc folyik, s a jövŒ 
májusi európai parlamenti (EP-) vá-
lasztások nagyon fontosak, mert Euró-
pa jövŒjérŒl kell dönteni. Elmondta: 
Andrej Babis cseh kormányfŒben jó 
partnerre talált, akinek érdekes gon-
dolatai vannak és akivel nagyon jól 
együttmûködnek a V4-ek érdekeinek 
érvényesítésekor az Európai Unióban.

Magyarország és Csehország kap-
csolata „több mint szövetségesi, bará-
ti” - jelentette ki Orbán Viktor az 
interjúban, s leszögezte, hogy Buda-
pestnek érdeke a minél szorosabb 
magyar–cseh együttmûködés.

Közép-Európa esélyei
MTI jelentés. — Továbbra is a 

közép-európai térség lesz az európai 

Európát Közép-Európa mentheti meg
növekedés motorja, és ez önbizalmat 
ad az európai jövŒrŒl folyó vitában - 
jelentette ki Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszter Pozsony-
ban, a visegrádi négyek (Magyaror-
szág, Szlovákia, Csehország és Len-
gyelország) külügyminisztereinek ta-
lálkozója után tartott sajtótájékoztatón 
november 29-én.

A magyar külügyminiszter a pozso-
nyi tárgyalás több mozzanatát is ki-
emelte. ElsŒként azt említette, hogy 
az idŒ bebizonyította: a közép-európai 
országok helyes migrációs politikát 
folytattak azzal, hogy saját országaik 
biztonságát helyezték az elŒtérbe.

„Helyes, hogy mi azt a politikai 
irányt erŒsítjük, hogy nem a bajt kell 
idehozni, hanem a segítséget kell oda-
vinni, ahol szükség van rá” – szögezte 
le Szijjártó Péter.   Hozzáfûzte: ezért 
is fontos az a mostani találkozón szü-
letett megegyezés, amellyel konkre-
tizálták, hogy mire fordítják a Líbia 
számára – a migrációs hullámok meg-
fékezése céljából – biztosított támoga-
tás összegét. 

A magyar külügyminiszter szólt a 
közép-európai országok egymás mel-
letti kiállásáról is, hangsúlyozva: Ma-
gyarország továbbra is minden euró-
pai vitában ki fog állni közép-európai 
barátai mellett. Kiemelte: így van ez 
most Lengyelország esetében is, mert 
igazságtalannak és helytelennek tart-
ják az Európai Unió Tanácsának azt a 
tegnapi döntését, hogy újabb meghall-
gatást rendelt el Lengyelország vonat-
kozásában a hetes cikk szerinti eljárás 
ügyében. 

Miroslav Lajcák szlovák külügymi-
niszter konstruktívnak nevezte a talál-
kozót, és az ott született konkrét meg-
egyezések fontosságát emelte ki. Pél-
daként említette a visegrádi négyek-
nek a migráció problémájának megol-
dásához nyújtott közös segítségét, 
amire a négy ország 35 millió eurót 
ajánlott fel. 

Tomás Petrícek, a V4-elnökséget 
jövŒre Szlovákiától átvevŒ Csehország 
külügyminisztere ugyancsak üdvözöl-
te a találkozón született konkrét meg-
egyezéseket, illetve közös prioritásnak 
nevezte a Nyugat-Balkán témáját.

Jacek Czaputowicz lengyel külügy-
miniszter a Nyugat Balkán integráció-
jának fontossága tekintetében képvi-
selt közös álláspontot emelte ki, illet-
ve azt, hogy – mint mondta – sikerült 
megerŒsíteni a közös európai állás-
pontot az ukrajnai helyzet kapcsán.

Összegezés
Egységes Európa nem lesz. 
Nem lehet, mert ennek esélyeit el-

rontotta a huszadik század Európa-
ellenes hatalmi vetélkedése.

Európára ne tekintsünk úgy, mint a 
történelmi fejlemények valaha is befe-
jezett mûve. Földrajzi ábrázolása mu-
tatja,  hogy majdnem sziget, a tenge-
rek mélyen belenyúlnak a testébe, a 
kialakult országok nagyrésze vízparti 
területen jött létre. Az ókori Mediter-
rán kultúra beltengeri jellegû, és ami-
kor ez észak felé terjeszkedett, annak  
iránya sokáig csak a nyugati partok 
mentén haladt. Keleti, szárazföldi ha-
tára csak majd a  népvándorlás idején 
válik közlekedési útvonallá, onnan ér-
kezett számottevŒ lakosság az európai 
köztes területekre. 

Ez a háromszakaszos fejlŒdéstörté-
net a közlekedéstörténetben kap ma-
gyarázatot. A Földközi tengeri (belten-

geri) hajózás tette lehetŒvé az ókori 
hatalmak kialakulását. A következŒ 
lépés a nagy tengeri partok mentén 
haladt. KeletrŒl a lassú, folyamatos 
gyalogos szivárgást felváltották a 
lóháton érkezŒ népek. 

Lépjünk nagyot, a tengeri közlekedés 
fejlŒdése a nyugati partok népeit hoz-
ta rendkívül gyors fejlŒdésbe, egy-
mással is vetélkedve. Angol, holland, 
portugál, spanyol gyarmatbirodalmak 
írták a történelmet. És a gyarmatból 
világhatalommá váló Amerikai Egye-
sült Államok. 

A gŒzgépet az angolok adták a világ-
nak, de a lóvontatta közlekedésben 
hátramaradt közép-európaiakat a va-
súthálózat húzta ki a sárból. Az ipari 
fejlŒdés szédületesen gyors meneté-
ben a tengeri hatalmak veszélyes ve-
télytársat láttak a kontinentális Euró-
pa gyors felemelkedésében. A nagyha-
talmi gazdaságok alapja az ipari ter-
meléshez szükséges nyersanyagok 
birtoklása. 

A XIX. század végén már globális 
szemlélet uralkodott. Ha Európában a 
belsŒ kontinentális hatalmak erŒre 
kapnak, Észak-Ázsia és Közel-kelet ás-
ványkincseivel évtizedek alatt megje-
lennek a világ gazdasági terepén, és 
veszélyeztetik a tengeri hatalmak ak-
kori kizárólagos helyzetét.

A tények világában egyszerû a kép-
let: Az elsŒ nagy háború tönretette, 
feldarabolta Közép-Európa két re-
ményteljes birodalmát, továbbá a cári 
birodalmat. A veszély elhárult. Az ét-
vágy megnŒtt, legyen a gyŒzelembŒl 
világuralom. Megalkották a Népszö-
vetséget, ami majd beolvaszt minden 
országot. A vállalkozás sikertelen volt, 
a mûvilág nem jött létre.

A második nagy háború hozta létre a 
mai állapotot. Ne részletezzük, az ame-
rikai politikai irányzat berendezkedett 
a nyugati országokban, alkalmazott 
liberalimusával, aminek nincs, nem 
lehet ellenzéke. Ezen alapszik az Euró-
pai Unió nevet viselŒ nemzetközi poli-
tikai egyeduralmi, nagyhatalmi szer-
vezet. aminek feladata irányítása alá 
vonni Európa államait, a nemzeti álla-
mok fokozatos megszüntetésével. 

A folyamatban a pillanatnyi helyzet 
az, hogy a 2004-ben kibŒvített Unióban 
két világnézeti tábor alakult ki. Rész-
letek mellŒzésével szólva, a korábbi 
uniós államokban az uralkodó politikai 
nézet nemzetellenes, míg az újabban 
csatlakozó országokban ennek a nézet-
nek növekszik az elutasítása. A szem-
benállást a szervezett bevándorlási 
invázió váltotta ki .

Magyar kezdeményezésre a Viseg-
rádi országok határozottan a nemzeti 
alapú európai egyesülés mellett állnak 
ki. Ennek ellenáll a brüsszeli szerve-
zet, amely ma liberalistább mint Ame-
rika korábban. 

Trump elnök megnyilatkozásaira 
azért fordítottunk figyelmet, mert ha 
Amerika valóban eláll a globalista 
irányzat európai erŒltetésétŒl, a V4 
országoknak nagyobb esélye lesz szán-
dékaik érvényesítéséhez.

Németország gazdaságilag fokozato-
san visszafonódik korábbi közép-euró-
pai vonzáskörébe. Ma már nincs olyan 
külhatalom, amely visszaszoríthatja 
Európát a felemelkedésbŒl, csak tud-
jon kiszabadulni a liberalista politikai 
hatalmi szövŒdménybŒl.

Közép-Európa gazdasági összefogá-
sával, Németországnak Közép-Euró-
pába visszatérésével van esélye Euró-
-pának visszaszerezni  nagyhatalmi 
szerepét. Várjuk a nagy változást Né-
metországban, hogy helyreálljon a 
1004 év elŒtti rend.
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Fráter Olivér:

1918. december 1.
A budapesti 

Székely 
Nemzeti 
Tanács

Igazán nagy gondolatok, csak törté-
nelmi idôkben, egy nemzet sorsfordító 
pillanataiban születnek. Így történt, 
hogy az 1918-as októberi forradalom 
után kavargó események között a Bu-
dapesten és Erdélyben élô székely ve-
zetôk felismerték, hogy Erdély egész 
jövôje kockán forog. E  meggyôzôdés 
váltotta ki azt az elhatározást, hogy a 
román csapatok Erdély földjére léptét 
követôen, 1918. november 13-án Bu-
dapesten megalapították a Székely 
Nemzeti Tanácsot. A Gyôrffy Gyu-
la országgyûlési képviselô elnöklete 
alatt, kezdetben Gál Sándor és Sán-
dor László, majd késôbb Jancsó 
Benedek, Zilahi Sebess Dénes, ifj.  
Ugron Gábor és Urmánczy Nándor 
részvétele mellett a fôvárosban 
egyesült székelység célkitûzése tel-
jesen világos volt: társadalmi szer-
vezetként igyekezett minden lépést 
megtenni a székelység létének és jövô-
jének megôrzése és biztosítása érde-
kében.

Nemzeti Tanács volt abban a helyzet-
ben, hogy politikai befolyásszerzô és 
érdekvényesítô törekvését a kormány-
zat irányába aktívabban fejthette ki. 
Az általa képviselt ügyekben számos 
esetben igyekezett interveniálni a mi-
niszterelnöknél, valamint a Károlyi-
kormány különbözô tagjainál, így 
leginkább Jászi Oszkár nemzetiség-
ügyi miniszternél, akinek a számára 
emlékirat formájában –-- mint végsô 
lehetôség –-- az autonómia kantonális 
formáját ajánlotta figyelmébe. Jászi 
hosszan tárgyalt a küldöttséggel, 
amely Erdély bonyolult, határokkal 
nehezen körülhatárolható nemzetiségi 
viszonyairól is megemlékezett. A Szé-
kely Nemzeti Tanács nevében, 1918. 
december 11-én, dr. Nagy László, ifj. 
Gaál Mózes és Fáy László tett 
látogatást Károlyi Mihály miniszterel-
nöknél, és adta át részére a Budapesten 
összegyûlt székelyek, tiszántúli és er-
délyi magyarok december 8-ai nagy-
gyûlésén meghozott, az ország területi 
integritásának megôrzését célzó hatá-
rozatait. Erre adott válaszában Károlyi 
ugyanakkor a Kormány „fegyveres 
fellépés nélküli hatalmas nemzeti re-
zisztencia és a nemzeti erôk organizá-
lására” való törekvését hangsúlyozta, 
ezáltal is érzékeltetve a pacifista po-
litika mindenek felettiségébe vetett 
töretlen bizalmát. A Kormány egyes 
tagjaival folytatott megbeszélések al-
kalmaikor a Székely Nemzeti Tanács 
legfontosabb célkitûzése a székelység 
önrendelkezési képességének fenn-
tartása, Erdély románok által is lakott 
részein pedig az önrendelkezési jog 
alapján létrehozandó kantonális kiala-
kítása, valamint a békekonferenciára 
külön székely megbízott kinevezése 
volt. Végsô megoldásként a Székely 
Köztársaság kikiáltásának lehetôségét 
is számba vették. A budapesti Székely 
Nemzeti Tanácsnak a magyar Kor-
mánnyal való tárgyalásai nem jártak 
sikerrel, mivel a Károlyi-kormány 
sem erélyes fellépésre, sem pedig 
fegyveres védelemre nem gondolt.

A Károlyi-kormány nevében Jászi 
Oszkár által vezetett és kudarccal 
végzôdô aradi tárgyalásokat követôen, 
a Román Nemzeti Tanács 26 erdélyi- 
és kelet-magyarországi vármegyét 
követelô nyilatkozata kijózanítóan 
hatott, mind a politikai elit, mind pedig 
az ország közvéleménye számára. E 
helyzetben a budapesti Székely Nem-
zeti Tanács sem tehetett egyebet, mint 
hogy a „Világ  Népeihez!” intézte 
jajkiáltását. Memorandumában év-
százados történelmi áttekintés adott 
Magyarország zivataros századairól, 
és a román-magyar történelmi együtt-
élés tapasztalatairól. Az erdélyi etnikai 
helyzet számszerû bemutatását köve-
tôen végül kijelentette, hogy Erdély 
valamennyi ott lakó nemzet közös 
tulajdona, melyek legteljesebb boldo-
gulását a jövôre nézve kizárólag a 
demokratikus magyar állam tudja 
biztosítani.

A magyarországi katonai helyzet 
romlásával, és az ország jelentôs terü-
letinek idegen katonai haderôk általi 
megszállásával összhangban a buda-
pesti Székely Nemzeti Tanács által 
kitûzött célok megfogalmazása is egy-
re radikálisabbá vált. A Jancsó Bene-
dek és Ifj. Ugron Gábor által irá-
nyított Nemzeti Tanács, a nemzeti 
önvédelem egyedüli programját az 

ország integritásának megvédésében 
látta csak biztosítottnak. Bizonyos te-
kintetben ugyan még bíztak a béke-
konferencia bölcs belátásában, így an-
nak végleges döntéséig láttak némi 
reményt érdekeik és célkitûzésük 
megvalósítására. A számukra kedve-
zôtlen döntés megszületése esetére 
azonban kijelentették, hogy „küzdeni 
fognak a Romániához csatlakozás 
ellen.” Az egymás elszántságából erôt 
merítô székelyek az ország akkori ren-
dezetlen közállapotai között, a kor-
mány tétova határozatlanságával 
szemben igyekeztek önszervezôdésük 
és akciótervük leghatékonyabb mód-
ját megtalálni.

A budapesti Székely Nemzeti Tanács 
tevékenysége során szervezett békés 
demonstrációt az Amerikai Bizottság 
elé, kifejezte tiltakozását Berinkey 
Dénes miniszterelnöknél az erdélyi 
magyar tisztviselôkkel szembeni ro-
mán atrocitások ügyében és a magyar 
kormánytól is követelt válaszlépését 
az erdélyi magyarsággal szembeni 
törvénysértô román cselekedetekkel 
szemben. Az Erdélybôl érkezô mind 
aggasztóbb hírek hatására ugyanezen 
aggodalmának adtak hangot az 1919. 
január 19-én a Vigadóban megtartott 
nagygyûlés szónokai is, akik az Er-
délyt megszálló román csapatok által 
elkövetett törvénysértésekre és igaz-
ságtalanságokra hívták fel a figyelmet. 
A 15 pontból álló határozatukban 
tiltakoztak az ellen, hogy a megszállt 
területeken a román haderô korlátozza 
az utazás szabadságát, negligálja a tör-
vényes magyar közigazgatást, magára 
nézve nem tartja kötelezônek az ér-
vényben lévô belgrádi fegyverszüneti 
megállapodást, összességében pedig 
megszálló hatalomként viselkedik. E 
tiltakozás azonban már nem hallatszott 
el a versailles-i döntéshozók süket fü-
léig…

A székelység 
és Erdély

A székelység, melynek eredete az 
Attila-korszak hun-mondáinak ködé-
ben vész el, kétségkívül Erdély leg-
régibb történeti népe, amely az egyet-
len honfoglalás óta ott élô néptörzs. 
Politikai, kulturális és mûvészeti indi-
vidualitása karakteres módom megkü-
lönbözteti az ott élô más nemzetisé-
gektôl, amelyek közül az évszázadok 
során talán egyik sem vérzett, küsz-
ködött és szenvedett olyan sokat, mint 
a székely. Etnikai értelemben a szé-
kely a magyarral egynyelvû néptörzs. 
Szülôföldje pedig az a terület, amely-
nek hegy-, vízrajzi és dûlônevei, né-

hány kivételtôl eltekintve, szinte kizá-
rólag székely-magyar eredetûek. A 
székelyek 1848-ig demokratikus alko-
tmánnyal, a hét székkel önálló közigaz-
gatási berendezkedéssel és az Udvar-
hely melletti agyagfalvi réten idôrôl-
idôre megtartott külön országgyûléssel 
rendelkeztek. Népfölkelôi alapon szer-
vezôdô társadalmuk élén az ispán, a 
fôkapitány és a királybíró állott. Ren-
delkeztek önálló esküdtszékkel és köz-
ségi önkormányzattal. Társadalmuk 
pedig három részbôl álltt: a nemes-, a 
lófô- és a gyalogrendbôl. Szabadság-
felfogásuk lényege az volt, hogy a föl-
det ôk foglalták el, ôk örökölték ôseik-
tôl, ôk mûvelik meg, és ôk védelmezik 
az ellenségtôl, nem pedig a király, aki-
nek jus regiuma vagy hûbéri birtoka-
dományozási joga a Székelyföldön so-
hasem volt. Zárt, demokratikus és 
katonai rendben szervezôdô társadal-
muk évezredes megmaradásuk záloga 
volt. 

A székelység kulturális nyitottságát 
és szabadelvûségét mi sem bizonyítja 
jobban, minthogy tagjai között egya-
ránt találunk római katolikus, refor-
mátus, ágostai hitvallású evangélikus, 
unitárius vagy szombatos hívôket. Fe-
lekezeteik révén a székely katolikusok 
Rómával, a protestánsok Hollandiával, 
Svájccal és Németországgal, az uni-
táriusok az angol és amerikai presbi-
teri világgal álltak és állnak kapcsolat-
ban. A középkortól kezdve nem volt 
olyan szellemi áramlat, kulturális 
mozgalom vagy közösségi kezdemé-
nyezés, amelyben a székelység ésszel 
vagy karral részt ne vett volna. A ma-
gyarság ôseit keleten kutató és az elsô 
tibeti-angol szótárat megalkotó Kôrö-
si Csoma Sándor, a világba Zámból 
elinduló és a plein air tájképfestészet 
területén világraszólót alkotó Paál 
Árpád, és a nem euklideszi mate-
matikai zsenije Bolyai Farkas -– 
akirôl Jules Henri Poincaré, a ké-
sôbbi francia elnök bátyja könyvet 
is írt –-- szintén székely származású 
volt. És, aki Edison telefonját Párisban 
és Budapesten berendezte, s megal-
kotta a „beszélô újságot” nem volt 
más, mint a ditrói származású Puskás 
Tivadar. S, az amszterdami olimpia 
birkózó bajnoka, aki 1928-ban két 
vállra fektette a világot, szintén a Szé-
kelyföldrôl indult el világhódító útjára. 
A székely kitûnôségek felsorolását 
még hosszan folytathatnák, annak bi-
zonyságául, hogy a székely erô, tudás 
és szív a magyarság és a Székelyföld 
dicsôségére, milyen fantasztikus és 
világraszóló sikereket és eredménye-
ket ért el a világban.

Erdély és Erdélyben a székely-ma-
gyarság kelet felé mindenkor a nyuga-
ti hitvallások, az alkotmányos szabad-
ság, és a nyugati civilizáció végvára és 
ôrizôje volt. E történelmi szerepét az 
évszázadok során mindvégig megôriz-
te. Nehéz idôszakok és sorsdöntô vá-
laszutak sem bizonytalanították el 
vagy térítették le útjáról. Az 1918-as 
történelmi idôk, amelyek egyes nem-
zetek számára meg nem érdemelt elô-
nyöket, míg mások számára igazságta-
lan hátrányokat okoztak, a székelysé-
get is –-- élete talán legnehezebb --– 
próbatétele elé állította. Hite, várako-
zása és csalódása talán neki volt a leg-
nagyobb. A népek önrendelkezési jo-
gának Amerikából sugárzó csillogása, 
ôt magát is elkábította. Hitt az igazság 
és az önrendelkezés mindenekfelett 
álló erejében. Tisztelte a másokat és 
kereste a maga szabad akaratát. 1918-
ban azonban úgy érezhette, hogy erôs 
hittel, legyôzve, de ellenségtôl meg 

nem verve, kifosztva, szegényen, elha-
gyatva, de fölemelt fôvel ott áll a 
sorsdöntô válaszúton. Megszállva és 
ostromolva minden oldalról, lábhoz 
tett fegyverrel állt a magyarság és 
várta a belátás, az igazság és a józan 
ész eljövetelét. Ám helyettük csak a 
román hadsereg érkezett meg… 
A be nem váltott ígéretek romjain 

álló és a románság által túszul ejtett 
székelység lassan száz éve várja jo-
gos jussát.

Erdély 
jövôjérôl

Aurel Lazár, a nagyszebeni román 
Kormányzótanács igazságügyért 
felelôs minisztere, a gyulafehérvári 
rezolúciókkal, az impériumváltással, 
és Erdély új közjogi berendezkedésével 
kapcsolatosan 1918. december 7-én a 
következô nyilatkozatot tette:

„A gyulafehérvári határozatot sokan 
félreértették és éppen ezért a kor-
mányzó tanács legközelebb hiteles 
magyar szövegben is kiadja. A geog-
ráfiai határok precíz megállapítása 
eddig nem történt meg és az impérium 
területét csak általános vonásokban 
szabták meg. Az átmeneti állapotban 
tisztára a román lakta területekre 
szorítkozunk és így például Nagyvá-
radnak és Bihar megye magyarlakta 
részeinek dolga abszolút nem aktuális. 
Az impérium átvétele nem megy 
erôszakkal, hanem csakis békés úton, 
kölcsönös megértô megegyezéssel. 
Dokumentálni fogjuk, hogy becsületes 
és demokratikus közigazgatást aka-
runk, amely a románoknak és az eset-
leges ott lakó magyar kisebbségnek is 
csak áldást és boldogulást jelent. Tisz-
tára mendemonda, hogy az impérium 
átvétele a tisztviselôk egzisztenciáját 
veszélyezteti. Szó sincs róla. Semmi-
féle retorzióra nem gondolunk. Rend-
kívüli nehézségekkel jár a magyar 
közigazgatásból átmenni a román köz-
igazgatásba és így a kipróbált munka-
erôket nem mellôzhetjük. Még a ro-
mán ügykezelés bevezetése is lassú 
átmenet kérdése, mert a románajkú 
jegyzô sem ismeri a román közigaz-
gatási nyelvet. Az alispáni hivatallal is 
kontaktusban óhajtunk lenni. A kölcsö-
nös támogatás elve kell, hogy érvénye-
süljön az egész vonalon. Számítunk a 
mostani tisztviselôk munkájára nem-
csak a közigazgatásnál, de a bíróságnál 
is. Egyelôre meg kell, hogy maradjon 
a magyar nyelvû bíráskodás, mert ez 
máról-holnapra nem pótolható. A ro-
mán bíráskodás és közigazgatás beve-
zetése különben egészen természetes 
dolog, mert ha a békekonferencia va-
lamiképpen nem szankcionálná a gyu-
lafehérvári határozatot, akkor is oly 
széleskörû autonómiát és szuverenitást 
nyernénk, amelyben mindezek az in-
tézkedések beleillenek. Épp ezért 
nincs alapja a magyar közvélemény 
bármely rétege részérôl semmiféle 
izgalomnak vagy idegességnek. A 
gyulafehérvári nemzetgyûlés az impé-
rium alatt élô összes nemzetek szabad-
ságát és jogait oly hangsúlyozottan 
emeli ki, hogy a magyarsággal szem-
ben nekünk a legnagyobb respektussal 
és figyelemmel kell eljárnunk a hatá-
rozat végrehajtásában. Mi tiszta de-
mokrata népuralmat hozunk, jó és be-
csületes közigazgatást a régi helyébe, 
melyet mindenki elvetendônek, ká-
rosnak tartott. Elnyomottakból nem 
leszünk elnyomók, hanem jogot, 
szabadságot, megélhetést biztosí-
tunk mindenkinek.”

A szerzô történész

ifj. Ugron Gábor
A Budapesten és Erdély számos hely-

ségében létrejövô Székely Nemzeti 
Tanácsok mûködésük során több 
nagygyûlést is tartottak, melyek alkal-
mával olyan lényegi kérdésekben hoz-
tak határozatokat, amelyeket a törté-
nelmi idôk kényszerítettek ki. A buda-
pesti Székely Nemzeti Tanács egyik 
legjelentôsebb nagygyûlésére, 1918. 
november 17-én került sor amelyen, a 
gyergyói, háromszéki és marosvásár-
helyi Székely Nemzeti Tanácsok kül-
döttei is képviseltették magukat. Az 
autonómia és a nemzeti önrendelkezés 
szempontjait hangsúlyozó követelése-
ik jól példázzák, hogy tevékenységüket 
mely fô törekvési irányokba igyekez-
tek a legaktívabban kifejteni. Központi 
helyzeténél fogva a budapesti Székely 
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Tizenkét amerikai republikánus 
kongresszusi képviselô írt levelet Or-
bán Viktor magyar miniszterelnök-
nek, melyben kiállnak a magyar kor-
mány szuverenitása mellett, és 
egyértelmûvé teszik, hogy a magyar 
és az amerikai érdekek sok kérdésben 
egyeznek, többek között az illegális 
migráció és az antiszemitizmus elleni 
küzdelemben, a határvédelemben és 
az üldözött keresztények támogatása 
terén.

Az Andy Harris és tizenegy további 
amerikai republikánus kongresszusi 
képviselô aláírásával Orbán Vik-
tornak írt levelet csütörtökön tették 
fel a Twitter közösségi oldalra.

A levél azzal kezdôdik, hogy az Euró-
pai Parlament nemrég megbüntette 
Magyarországot, amiért, mint szuve-
rén ország, él a jogaival és erôsíteni 
igyekszik nemzeti öntudatát, ezért ôk 
ismét kifejezésre juttatják, hogy tá-
mogatják a miniszterelnököt és de-
mokratikusan megválasztott kormányát.

Csakis a magyar népnek szabad dön-
tenie arról, hogy az önök kormánya 
milyen politikát folytasson –-- írják a 
levélben, és kiemelik, hogy a legutóbbi 
választási gyôzelem alkalmával erôs 
felhatalmazást kapott a kormány az 
ország határának megvédésére és az 
illegális migráció elleni küzdelemre, 
ugyanis olyan értékek forognak ve-
szélyben,

 • mint a zsidó-keresztény hagyo-
mányokra épülô civilizáció,

• a szabad piacgazdaság
 • vagy a szuverenitást értéknek tartó 

erôs nemzetek.
Hálásak azért is, mert Orbán Viktor 

felszólalt az Európai Parlamentben az 
antiszemitizmus és az ellen, hogy 
Brüsszel támogatja az Izrael-ellenes 
nézeteket.

Izrael az Egyesült Államok és Ma-
gyarország közös szövetségese, ezért 
dicsérik a magyar kormányfôt, amiért 
kiáll az Izrael-ellenes nézetek mellett 
az Európai Unióban és a nemzetközi 
fórumokon egyaránt.

Harris hitet tesz az Egyesült Államok 
és Magyarország közötti erôs szövet-
ség további erôsítése mellett, tekintve, 
hogy a két ország sok kérdésben azo-
nos állásponton van.

Az összekötô kapcsok között említi az 
erôs gazdasági szálakat, az együttmû-
ködést a nemzetközi és iszlamista ter-
rorizmus elleni küzdelemben, az üldö-
zött keresztények közös támogatását, 
valamint a közös hitet az erôs határ-
biztonság és honvédelem fontosságá-
ban.

* * *
Felkerült a kékfestés hagyománya a 

szellemi kulturális örökség listájára.
A jelölést Magyarország, Németor-

szág, Ausztria, Csehország és Szlová-
kia közösen nyújtotta be.A kékfestés 
textilszínezési és -mintázási eljárás, 
amely a 18. és 19. században terjedt el 
Közép-Európában, leginkább len- és 
pamutvásznat, valamint selymet fes-
tettek kékre úgy, hogy a kelmére elô-
zetesen úgynevezett gátlóanyagot 
nyomtak, ez a fehéren maradó felület 
adta a mintát, majd a kelmét indigóra 
színezték.

A mauritiusi fôvárosban kezdôdött 
ülésen több mint 40 hagyomány jelö-
lésérôl döntenek, köztük van például a 
kazah lótenyésztés hagyományos ta-
vaszi fesztiválja, az ôsi japán vallási 
rituálé, a laoszi naga kézmûvesség, az 
ománi ló-és tevelovaglás hagyománya, 
a lengyel jászolkészítés vagy a svájci-
osztrák lavinakockázat-mérés gyakor-
latának hagyománya.

A szellemi kulturális örökség megôr-
zésérôl szóló UNESCO-egyezményt 
2003-ban fogadták el. A szellemi világ-

örökség az ôsöktôl örökölt hagyomá-
nyokat, kifejezésmódokat, elôadómû-
vészeteket, ünnepi rítusokat, 
társadalmi gyakorlatokat, régi tudo-
mányágak tudásanyagát tartalmazza. 
A szellemi kulturális örökség UNES-
CO listáján jelenleg szereplô magyar 
elemek a Kodály-módszer, a busójárás 
Mohácson, a táncházmódszer, a matyó 
népmûvészet és a solymászat.

* * *
A YouTube nevû videómegosztó por-

tál kevesebb, mint nyolc hónapja in-
dította el elôfizetéses prémium szol-
gáltatását, havi 12 dollárért. A tagok 
reklámok nélkül nézhették a tartal-
makat, valamint zárolt képernyô mel-
lett sem álltak le a zenék és videók. A 
szolgáltatás azonban nem volt sikeres, 
a Youtube pedig bejelentette, hogy a 
prémium tartalmak mindenki számára 
elérhetôk lesznek a jövôben.

A YouTube tavaly nagy ambíciókkal 
vágott neki a Premium névre keresz-
telt szolgáltatásnak, ahol saját gyár-
tású filmeket és sorozatokat is kínáltak 
az elôfizetôknek 12 dolláros havi áron. 
A YouTube Premium azonban akkorát 
bukott, hogy a videómegosztó jövôre 
már mindenki számára ingyenesen 
elérhetôvé teszi saját tartalmait.

A cég szóvivôje azzal indokolta a 
döntést, hogy ezáltal képesek lesznek 
kielégíteni az egyre növekvô Youtube-
rajongótábor igényeit.

Ezzel viszont valószínûleg megpecsé-
telték az elôfizetéses szolgáltatás sor-
sát, mivel ennek legfôbb vonzereje az 
volt, hogy eredeti tartalmakat lehet 
látni, amelyek amúgy nem voltak elér-
hetôek a platformon. Így viszont ott a 
kérdés, hogy megéri-e a felhasználók-
nak havi 12 dollárt fizetni a reklám-
mentességért és néhány apróbb extrá-
ért, mint a zárolt képernyôs 
zenehallgatás.

A YouTube stratégiaváltása mögött 
az állhat, hogy az Apple 2019 márciu-
sában indítja el saját platformját, ahol 
filmek és más exkluzív tartalmak vár-
ják majd az elôfizetôket. Újdonság 
viszont, hogy azok, akik iPhone vagy 
iPad készülékekrôl használják a szol-
gáltatást, azoknak nem kell fizetni ér-
te.
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Kincses Kolozsvár
Ünnepelgetnek az oláhok Erdély és a Partium bekebelezését. Számukra az 

1918-as év fontos évforduló. Akkor nekünk is van egy kis ünnepelni valónk: 
1848-ban a Bem Apó vezette magyar hadseregek elûzték az oláh Avram 
Iancu gyilkos népirtó hordáit és Kolozsvár felszabadult. Felsorolni is nehéz 
lenne azt a sok megaláztatást, sérelmet, az oláh állam által elkövetett jogsértést 
amit Kolozsvár --- Erdéllyel együtt --- elszenvedett az elmúlt 100 évben. Ki-
ragadva egy néhány példát,--- A vad román kegyetlenkedés miatt a “felszaba-
dító” Malinovszki vezette Vörös Hadsereg szovjet Kolozsvárt Észak Erdéllyel 
együtt szovjet fennhatóság alá helyezte 1944 október 12 és 1945 március 13 
között. A román közigazgatás a hatalmat csak március közepén vette át. Egy 
másik: Több mint 12 évig egy vad pszihopata oláh nacionalista G Funar kezébe 
került a város vezetése és ez sanyargatta a Kincses Város magyar lakosságát.

Manapság az oláhok világszerte dicsekednek a patinás kolozsvári egyetemmel 
elfelejtve azt, hogy az elsô erdélyi --- és magyar--- egyetemet Báthory István 
erdélyi fejedelem és lengyel király alapította. Az a Báthory István akinek a 
politikai tervét Lengyelország, Magyarország és Erdély államszövetségét vá-
ratlan halála miatt nem sikerült megvalósítania. Ez a terv szolgálta volna a 
Habsburgok és a török visszaszoritását. (Lehet-e arra gondolni, hogy ma a V4 
államok is a Báthory István elképzeléseikben halkan egyeztetnek de ma inkább 
Brüsszel Berlin Moszkva és Washington jelenthet veszélyt) A lengyelek egyik 
legnagyobb királyuknak tisztelik Báthoryt annak ellenére hogy végig megma-
radt magyarnak és velük is csak latinul érintkezett.

De visszatérve Kolozsvárra mindennél jobban mutatja az oláh nacionalizmus 
színvonalát az, hogy hoszú éveken át tilos volt a Kolozsvár szó használata (csak 
Cluj-Napoca volt szabad a nyomtatott anyagban.) A magyarok azonban megta-
lálták a megoldást. Mindig csak Kincses Várost írtak!
Vesszen Trianon!

Kroyherr Frigyes 
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A YouTube számára továbbra is a 
reklámok jelentik a legnagyobb bevé-
teli forrást, ezért a vállalat nem akar 
kockáztatni azzal, hogy az eredeti tar-
talmait reklám nélül vetíti egy vi-
szonnyal szûk körnek, miközben 
ugyanezt megteheti sokkal nagyobb 
rétegnek, ráadásul reklámokkal. Az is 
világossá vált, hogy a Premium felál-
dozható a nagyobb reklámbevétel ér-
dekében, és egyre inkább errefelé ha-
ladnak a dolgok.

 * * *
20 évvel ezelôtt kezdôdött az a men-

tôakció, aminek köszönhetôen egyre 
kevésbé dôl a híres pisai torony. A
fehér márványból készült építmény 
négy centiméterrel egyenesebb lett. A 
toszkán város jelképe stabil, és ahogy 
egy szakértôi csoport friss értéke-
lésébôl kiderül: „egészségi állapota” 
elégedettségre ad okot. A csoport tag-
jai már 17 éve figyelik az építmény 
mozgását.

Az Il Tirreno toszkán napilap azt írja,
a torony stabilabb lett mára, mint 
ahogyan azt a Michele Jamiolkowski 
építészmérnök vezette nemzetközi bi-
zottság korábban jósolta. A bizottság 
1993 és 2001 között dolgozott a hely-
reállítási munkálatok tervezésén és 
koordinálásán. A 800 éves tornyot a 
talapzat alatt 44 centiméterrel elhely-
zett többtonnányi súlyokkal húzták 
egyenesebbre.

Az akció során erôs acélsodronyokkal 
biztosították az építményt. Az 58,5 mé-
ter magas épület már 1173-as elké-
szülte után elkezdett dôlni. Amikor a 
függôlegestôl 4,5 méterrel tért el és 
összeomlással fenyegetett, 1990-ben 
pedig lezárták a látogatók elôl.

* * *
Elfogadták a kilogramm új definí-

cióját a Párizs melletti Versailles-ban 
a több mint ötven ország tudósainak 
részvételével tartott Általános Súly- és 
Mértékügyi Konferencián.

Nyugdíjba megy az 1889-es pla-tina-
iridum kilogrammtömb

A kilogramm új meghatározása má-
jus 20-án lép életbe. Ezt követôen a tö-

meg nemzetközi egységének alapja 
többé már nem az a platina-irídium öt-
vözetbôl készült kilogrammetalon 
lesz, amelyet a Párizs melletti Nem-
zetközi Súly- és Mérésügyi Hivatal 
páncéltermében ôriznek.

A „nagy K” eddig érvényben lévô 
meghatározását az 1875-ös metrikus 
konferencián fogadták el, és 1889-tôl 
világszerte ezt veszik alapul.

A változtatás azért vált szükségessé, 
mert az etalon, bármilyen ellenôrzött 
körülmények között is tárolták, az 
eltelt idô alatt vesztett atomszámából.

Mostantól a Planck-állandó lesz az 
etalon

A kilogramm új definíciója ezentúl 
egy tudományos képlet, amely a foto-
nok energiája és hullámhossza közötti 
kapcsolatot meghatározó Planck-ál-
landón alapul.
A Planck-állandó Max Planck fizi-

kusról kapta a nevét, aki a kvan-
tum-mechanika terén játszott kie-
melkedô szerepet.

A mai nap fordulópontot jelent a 
nemzetközi rendszer egységeinek 
meghatározásában –-- hangsúlyozta 
Sebastien Candel, a Francia Tudo-
mányos Akadémia elnöke, megnyit-va 
az új definíciót elfogadó konferen-
ciát.

A kilogramm mellett még három 
másik mértékegységrôl is döntöttek

A tudományos tanácskozás résztvevôi 
egyebek mellett a globális kereske-
delem és a tudományos innovációk tá-
mogatása érdekében határoztak a 
nemzetközi mértékegységrendszert 
érintô változtatásokról.

A tudósok szavazással döntöttek a 
kilogramm új definíciója mellett há-
rom további mértékegység definíció-
jának frissítésérôl is.

Ezek a kelvin (hômérséklet mérése), 
az amper (áramerôsség) és mól 
(anyagmennyiség).

* * *
Elindultak az üdítôipari óriás hagyo-

mányos karácsonyi promóciós kami-
onjai az Egyesült Királyságban. Ennek 
kapcsán ismét sokan nemtetszésüket 

fejezték ki, és arra szólították fel a 
Coca-Colát: ne osztogasson cukrozott 
üdítôket a statisztikák szerint elhízott 
és rossz fogazatú brit gyerekeknek.

A cég 1995-ben indította el elôször 
országjáró kamionjait, melyek a kará-
csony közeledtével, számos települé-
sen megállva, ingyenes üdítôket kínál-
nak a helyieknek.

Az utóbbi években egyre nagyobb a 
tiltakozás a promóció ellen. Több helyi 
önkormányzat dönt úgy idén is, hogy 
egyszerûen nem ad ki területfoglalási 
engedélyt a hosszabb-rövidebb idôre 
leparkoló jármûveknek. A kamionok 
ellen kampányolók pedig arra kérik a 
magánterületek tulajdonosait is --- 
például városi plázák üzemeltetôit, 
amelyek jellemzô állomásai a túrának 
---, hogy szintén mondjanak nemet a 
Coca-Colának.

A Public Health England nevû brit 
kormányügynökség, tavaly és idén is 
közleményben hívta fel a települések 
figyelmét arra, hogy a karácsony 
közeledtével megszaporodhatnak az 
olyan marketingtevékenységek, me-
lyek cukros termékeket kínálnak a fo-
gyasztóknak.

Ez megnöveli az elhízás és a fogprob-
lémák kialakulásának kockázatát.

Úgy tûnik, mindez megteszi hatását. 
A Coca-Cola ugyan már elindította két 
kamionját az idei túrára, de annak a 
tavalyi 38-cal szemben csak 24 állo-

mása lesz. A túra Londonban ér véget. 
Idén olyan nagyvárosok is kimaradnak 
a promócióból, mint Liverpool --- írja a 
The Guardian.

Idén 83 szervezet képviselôje írta alá 
azt a levelet, amiben azt kérik a Coca-
Colától, karácsonyi kamionjairól ne 
osztogasson cukortartalmú italokat, 
különösen ne a gyerekeknek.

A cég 150 milliliteres kiszerelésben 
kínál ingyenes Coca-Cola, Zero Sugar 
és Diet Coke termékeket a jármûveket 
felkeresôknek.

A vállalat, ahogy a megelôzô években, 
úgy idén is azzal védekezett, a pro-
móció ellen kampányolók aggályai 
túlzóak. Közölték, kamionjaik tovább-
ra is rendkívül népszerûek a lakosság 
körében. Az évek során több száz állo-
másra jutottak el, és nagyjából 1 millió 
kilométernek megfelelô távolságot 
tettek meg.

Jon Woods, a cég angliai és írországi 
részlegének vezetôje azt is közölte, az 
ingyenes termékminták készletei a 
kamionokon idén 90 százalékban cu-
kormentes változatokból állnak.

12 éven aluli gyerekeknek pedig kizá-
rólag csak szülôi beleegyezés esetén 
adnak ki a jármûvekrôl bármilyen 
változatot is --- tette hozzá.

* * *
Újra divatba jött a szakállviselés a 

férfiak körében, az arcszôrzet meg-
hagyása, illetve megnövesztése egyre 

kevésbé kapcsolódik össze az ápolat-
lansággal. Ez viszont –- írja a Business 
Insider –- komoly hatással van a pen-
ge- és borotvagyártók eladásaira.

A pletykák szerint már férfi és nôi 
borotvákat egyaránt gyártó Gilette-
nek is gondot okoz a borotvák értéke-
sítési volumenének a csökkenése. A 
márkánál –-- pontosabban a mögötte 
álló Procter & Gamble-nél –-- már arra 
keresik a lehetséges megoldásokat, 
hogyan éljék túl a szakállreneszánszt.

Különösen a millenniumi generáció 
tagjainak körében hódít a szakáll di-
vatja, a 45 éven aluli férfiaknak mind 
kevésbé jelent prioritást a borotválko-
zás. Ez nagy nehézségeket okoz a bo-
rotvagyártóknak.

Manapság a férfiakról már nem al-
kotnak kedvezôtlen véleményt, ha ki-
hagyják a borotválkozást” –-- mondja 
Massimiliano Menozzi, a Gillette 
North America alelnöke.

Kutatások is igazolják azt, hogy a 
férfiak az elmúlt évtizedben bizonyo-
san kevesebbet borotválkoznak, mint 
korábban. A Gilette szerint a havi bo-
rotválkozások átlaga 3,2-re esett vissza 
a tíz évvel korábbi 3,7-rôl.

Ez a csökkenés azonban komoly ér-
vágás a gyártónak. A júniusi adataik 
szerint, az értékesítések 5,1 százalék-
kal estek vissza az egy évvel korábbi 
értékekhez képest.

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

rendelkezô utazási ügynökhöz.
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Magyar Élet – A kezdetekAz olvasó ember
Valami egészen biztosan hazakerül: 

az emigráció szellemi hagyatéka, 
mert erre még szükség lehet.

Nehéz eldönteni, mi volt az ember 
legnagyobb találmánya. Sokan azt 
mondják, a kerék. Sokan úgy vélik, 
hogy az írás. Mások még messzebb 
mennek; azt vallják, hogy a nagy ta-
lálmány a bunkó volt. Mert az eszközt 
elôbb kézbe kellett venni, ekkor lett 
az ember homo faber. Én azt hiszem, 
mégis az írás volt a legnagyobb. Ön-
magában is nagyszerû szellemi ered-
mény. Jóformán még ma sem tudjuk 
meghatározni, mi a gondolat – az óko-
ri ember már konzerválta azt.

Kosztolányitól olvastam egyszer 
egy érdekes párhuzamot. „A hétéves 
háború egyik ütközete után ezrével 
szedték össze azokat az illatszeres 
üvegecskéket, amelyeket a menekülô 
francia katonák potyogtattak el. Ma 
lövészárkokban a sebkötôk és töl-
ténykúpok mellett könyveket talál-
nak.” Az elsô világháború álló harcai-
ban több idô volt az olvasásra, mint a 
másodikban. Ez utóbbiból egy szemé-
lyes élményem megható emlékét hor-
dozom.

Már eldôlt a háború sorsa. Budapest 
elesett. Az oroszok megkezdték a fér-
filakosság elhurcolását, mert nem 
találták elegendônek a hadifoglyokat. 
A gödöllôi premontreiek gimnáziu-
mában 24 ezer embert zsúfoltak ösz-
sze. Egy napon – hogy több hely le-
gyen –, az orosz kidobáltatta a köny-
veket a könyvtárból. Amikor ez tör-
tént, én már a ceglédi fogolytáborban 
voltam. Ide hajtották kétnapi gyalog-
menetben a kiéhezett magyarokat, 
hogy aki nem bírja ki, hulljon el az 
úton gyalog, mielôtt vagonba kerül. A 
könyvek kiszórása után indított 2000 
magyar több mint 5000 könyvet ho-
zott magával. Megérkezéskor az oro-
szok lerakatták velük a nehezen ci-
pelt kincset. Voltak, akik tizenkettôt 
is cipeltek. Sokan sírtak, amikor a 
könyveket a halomra kellett dobni. 

Naponta temettünk, hetenként in-
dultak a szögesdrótos vagonok. Hó-
napok óta egyre terelték össze a fér-
filakosságot. Nyomnak-e még magyar 
könyvet? Kiirtják, elhajtják az egész 
országot? Megállítja valami a pusztító 
kezet? Elégetik vajon ezt a halom 
könyvet? De jó lenne lopni belôle. De 
hogy dugdosnánk a mindenheti moto-
zás elôl?

Az orosz éppen olyan kiszámíthatat-
lan, mint a krokodil. Ott-hagyták a 
könyveket. Most már hogyan lop-
junk? Ha egy megmozdul, nekiesik 
mind az ötezer. Ennyien voltunk a 
táborban. Elosszuk? Percek alatt kész 
a terv: alakítsunk közkönyvtárat! Így 
alakult meg a ceglédi hadifogoly-
könyvtár. Sok magyar lelkét tartotta 
épségben. Ettôl kezdve kevesebben 
rohantak neki a szögesdrótos kerítés-
nek bomlott lélekkel. Azt hiszem, akik 
ott voltunk, mást, többet érzünk, ha 
könyv kerül a kezünkbe.

Az olvasó ember valamikor nagy 
rangot jelentett az olvasni nem tudók 
felett. A gondolat-tartósításnak és 
közvetítésnek ez a módja megsok-
szorozott távlataival fenntartó alapot 
is adott a vezetô osztálynak. Aki 
olvas, az halad. Aki halad, az tud. A 
tudás hatalom.

Ma már mindenki tud olvasni. A 
modern állam gondoskodik errôl. A 
gondolatközlés mûszaki fejlôdése 5 
pennyért 60 oldal olvasmányt ad. Sôt 
hangban és képben, az élô élet min-
den igézetével elénk varázsol képet, 
színt, hangot, múltat és jövôt, vagy a 

jelen pillanatot. Házikabátban nézhe-
tünk vadnyugatot vagy Rigolettót, 
Marilyn kebleit vagy John Kennedyt, 
spacemant vagy Eichmannt, és az 
összes olvasmány, amire szükségünk 
van, a TV-program. És én mindezek 
ellenére, és mind e földi jóknak látá-
sunkba szolgált kényelme ellenére 
azt mondom, hogy olvasni ma is 
rangot jelent.

Ausztráliai életünk mellett nekünk 
van egy kis külön világunk. Egy ki-
csit távoli világ – amibôl mi eljöttünk. 
Egy kicsit mesebeli világ is, mert 
azóta más az életük az othonmara-
dottaknak is. Eleinte nagyon fájt, 
mert hiányzott valami nehezen meg-
határozható. Azt hiszem, a Magyaror-
szágon sokszorosára emelkedett 
könyvkiadásnak az a titka, hogy az 
olvasó részére pótol valamit, amit az 
élet elvett. A nagyobb közönség a 
múltat olvassa régi jó íróktól; a jövôt 
mindenki maga álmodja meg. Ez a 
jövô magva. A jelen? Akkor is jobbat 
vártunk, amikor jobb volt, mint most. 
A jelent minden ígérgetô elveszíti. De 
ha olvas a nemzet, akkor bízik, mert 
tudja, hogy van jövô. Aki olvas, az 
tud és irányít. Avagy, kikre volt ki-
váncsi a magyar nép a forradalom 
elôtt és alatt, az írókra vagy a politi-
kusokra? Mûvelt nép nem igázható le. 
Ezt tanította Széchenyi is. De az öt 
pennyért hatvan oldal napilap és a 
távolbalátó nem nevel mûvelt népet.

Nem sok az, amit az emigrációból 
hazavihetünk. Ahogy én nézem, va-
gyont aligha viszünk haza, ha még 
valaha is hazakerülünk. Ha megyünk, 
visszük öreg csontjainkat gondnak. 
Viszünk egy csomó jegyzôkönyvet 
arról, hogy ki mit vétett a különbözô 
exilkormányok megalakulása ellen, 
hogy a bíróságoknak legyen foglalko-
zása. De lehet, hogy haza sem kerü-
lünk. Sem a jegyzôkönyvek, sem az 
exilkormány. De valami egészen biz-
tosan hazakerül: az emigráció szelle-
mi hagyatéka, mert erre még szükség 
lehet.  (Magyar Szó, 

Melbourne, 1961. június 1.)

Emigrációs
gondolatok

• Mint ahogy életünk is kettôs – fizi-
kai létezésünk mellett gondolkodó 
ember, homo sapiens vagyunk, emig-
rációs életünk megnyilvánulásai is 
kettôsek. Dologi megnyilvánulásunk 
mellett gondolati tevékenységet is 
folytatunk. Bizonyos okok miatt az 
emigrációban ez a fontosabb, sôt 
egyedül mértékadó. 

• Az emigrációs szellemi élet ott-
honról indult el, és bár idegenben 
történik, folytatása a magyar szel-
lemnek, ami volt és ami ma is van. 
Csakhogy a magyar szellemet ma-
gyar földön ma visszafojtják és ide-
gennel igyekeznek helyettesíteni. Az 
elvándorolt magyar szellemet nem 
érte gerinctörô erôszak, talán inkább 
világot látó hatásoktól szélesedett.

• A magyar mûvelôdésnek a sokol-
dalúság mindig sajátos tulajdonsága 
volt. Oka a magyar nép összetettsége 
és letelepedése a kultúrák vízválasz-
tóján. Másik jellemzôje a magyar mû-
velôdésnek, hogy harcos eleme az iro-
dalom. A magyar irodalom a haladás 
útját járja: új eszméket visz a magyar 
életbe, kovásza annak. Pedig csak 
keskeny rétegébe hatolhat, a közöm-
bös többség és a politikai hatalom 
reakciója közé.

• Búvópatak a haladó nemzeti szel-
lem, mégis az írók lendítik elôbbre a 
nemzeti mûvelôdést, és idôk múltával 
igazolást kapnak. A politikai irányza-
tok Magyarországon mindig hatal-
maskodók, önzôk és erôszakosak vol-
tak. Minden politikai hatalom igyeke-
zett tömjénezô irodalmat nevelni, és 
elnyomta a társadalmi bajokat felmu-
tató irodalmat. A politikai hatalom 
Mohács óta idegen elnyomók, vagy 
legalábbis idegen elemek kezében 
van. Irodalmunk emiatt kettôs, de 
értékesebb oldala hordozza a nemzeti 
öncél, társadalmi haladás és igazság 
zászlóit.

• A nemzeti létért folytatott örök 
küzdelem ösztökéli a magyar irodal-
mat állandó éberségre, és emeli nem-
zeti felkeléseinkben az írót az esemé-
nyek középpontjába. Nyelvi elszige-
teltségünk miatt a világ mindebbôl 
semmit sem érez, kivéve az erupciós 
idôszakokat, amikor különös, egzoti-
kus jelenségként szemlélik a magyar 
nép érthetetlen temperamentumát; 
hogy egy izzó hangú költeményre 
megindul és „bizonyos hibák miatt” 
társadalmi szerkezetét földig rom-
bolja. Nem tudhatják, hogy ennek a 
könnyen uralható népnek mélysége-
sen sok keserûsége gyullad meg a 
szikráktól, amiket a költô csiholt.

• A magyar író a XVIII. század ele-
je óta élén áll a nemzeti megmozdu-
lásoknak, és – talán inkább mint má-
sutt a világon – szellemi mozdítása-
inak politikai kihatásai és letett his-
tóriai nyomai vannak. Pártoknál és 
egyesületeknél jóval többet emeltek a 
nemzet sorsán a szó és a betû egyé-
niségei. Fokozott jelentôsége van en-
nek a megfigyelésnek az emigráció-
ban, amelynek szellemi élete az írás-
nak és olvasásnak partjai között fo-
lyik.

• A magyar irodalom sokkal na-
gyobb létszámú népet is kielégítene, 
noha az érdektelen többség támoga-
tásának hiánya mérhetetlen értékeket 
veszít el, mielôtt napvilágot látnának. 
A magyar szellem kifejlôdésének 
mindig is a közöny volt az akadálya. 
Az emigrációs magyar szellem kifej-
lôdésének is az általános közöny az 
akadálya. Otthon szépen virul, mint 
mindig, a tömjénezô apanázs-iroda-
lom. Különös módon az emigrációban 
is.

• Baj van az igényekkel. Az emigrá-
ció magyarjának valahogyan nincs 
kellô igénye az irodalom által nyújtott 
szépségek iránt. A napilapokon nevelt 
közönség megelégszik a napilapok 
szenzációjával, érzéseit kielégíti vele. 
Legfeljebb ha még néhány ostoba 
ponyvát elolvas, vagy ezeket újabban 
helyettesíti a televízió hasonló mûso-
rával. Megszokják ennek a szellemi 
seprôpálinkának közönséges zamatát, 
leégetik vele finomabb ízek iránti 
készségeiket, és ezek mellett az ér-
zékszerveiken beömlô kultúrzagyva-
lékok mellett nem áhitozzák a fino-
mabb, tiszta mûvészetek lelki átélé-
sét. A rohanó életben gondûzô narko-
tikumként hatnak ezek a már megrá-
gott szellemi kásák, és leszoktatják az 
embereket az elmélkedés küzdelmei-
rôl és a gondolatalkotás nemes izgal-
maitól. Pedig az írásmû értékét az 
adja meg, ha az író gondolata az 
olvasóban újabb gondolatokat éb-
reszt.

• A jó olvasmány a lélek tápláléka. 
Idegenbe kényszerült életünknek 
olyan kelléke a magyar olvasmány, 

mint ételünknek a só. Ki ne érzett 
volna honvágyat közülünk? És milyen 
kevesen tudják, hogy az nem más, 
mint a magyar szellem lelket hevítô, 
éltetô napsugarának hiánya. Ez a nap-
sugár törtfényû otthon is. Ezért bol-
dogtalan az otthoni magyar nép. Ôk 
nyugatot áhítozzák. Nem tudják, hogy 
idegenben sóvárgó testvéreik, bár 
teljes keblüket kinyitva szívhatják be 
a nyugati szabad levegôt, mégsem 
boldogok. Pedig kezükben van a va-
rázslat lehetôsége, írhatnak és olvas-
hatnak szabadon. Nem úgy, mint az 
otthoni tömjénezô irodalom émelyítô 
közegében – se nem látni, se nem 
hallani. Hej, hogy kapkodnák ott a 
Magyar Nôk [Münchenben megjelenŒ 
irodalmi folyóirat] példányait, ha egy-
szer Budapesten szabadon árusíthat-
nák. A „felszabadulás” vívmánya: 
nyugat felôl nem léphet be az ország-
ba magyar betû. Ó, nem azért mert 
magyar nyelven írták. Hiszen otthon 
százszámra kapható magyarnyelvû 
újság és könyv, de amihez nem juthat 
az ország, az a magyar szellem.

• Amikor az olvasó fütött vagy hû-
tött szobájában kezébe veszi ezt a 
szerény kis újságot havonta egyszer – 
anélkül, hogy ajtaját magára zárná 
vagy reszketne a népellenes bûnözés 
vádjától – gondoljon arra, hogy betûk-
be öntött, papírba hajtogatott kincset 
adott be a postás, és az nem papír 
csak, nem nyomtatvány csupán, ha-
nem bújdosó ága a magyar szellem-
nek, egyenes folytatása a négyszáz-
éves magyar irodalomnak. Kevés 
ilyen ága van ma a magyarságnak itt 
az idegen tengerben, és ez nagyon 
nagy baj. Az emigráció magyarsága 
ha olvasna, ha magyar szellemi életet 
élne, visszakapná lelkének nyugalmát, 
és biztosíthatná – úgy mellékesen – a 
nemzeti szellemû magyar irodalom 
folytonosságát. (Magyar Nôk, 

München, 1961 június)

Háború, béke, 
emigráció

Mostanában történelmi távlatokban 
gondolkodom. Nem tudom, miért, ta-
lán éppen mert 40 éves kezdek lenni. 
Vagy talán történelmi tárgyú olvas-
mányaim hatása. Az is lehet, hogy 
sok emigrációs politikusunkkal ellen-
tétben tudom azt, hogy a világ folyá-
sát semmiképpen nem tudom befo-
lyásolni. Alapjában véve mélységes 
szégyenérzettel küzdök. Mit monda--
nak rólunk 50 vagy 100 év múlva az 
emberek, mit mondanak a mi nemze-
dékünkrôl, amiben én is benne va-
gyok, amikor majd a történelmi táv-
latban oly tisztán látják a bajokat 
mint én, aki már nem is én vagyok, 
mert elmenekültem a jövôbe a harc 
idôbeliségébôl a jövô kritikusságának 
kényelmességébe. Most éppen hábo-
rús hangulat van a világban, ehhez 
való várakozások az emigrációban, és 
én azt mondom: nem lesz háború, 
nagyon sokáig.

Nézzük elôször magát a háborút. 
Egyszer csak kitör. Valaki senki lead-
ja az elsô lövést. Ô kezdi a háborút, ez 
kétségtelen. Aztán még sok lövés jön, 
évek telnek, míg eldördül az utolsó 
lövés. Aki az elsôt leadta, azt már rég 
lelôtték. Akit utoljára lôttek le, annak 
„marha pehhje van” – így mondták. 
Utána kitört a béke. Még sok lövést 
adtak le, de ezek már békelövések 
voltak. Ilyenkor fegyverteleneket lô-

nek, ezért nevezik békelövéseknek. 
Van amikor kötéllel békítenek. Ez 
még a háború szerves része, mert 
akinek a fegyver a kezében maradt, 
olyanokra akad, akiket még elfelej-
tettek lelôni abban az idôben, amikor 
még háborús eszközökkel készültek a 
békére. Most békés eszközökkel ké-
szülnek a békére, de elôbb még ösz-
szeszedik a háborús bûnösöket, ne-
hogy zavarják a békét. Háborús bû-
nös az, akirôl megállapítják, hogy 
bûnös a háborúban. Vannak, akik ál-
landóan csak megállapítanak. Ôk a 
béke harcosai. Ismertetô jelük, hogy 
megnyerték a háborút. Ôk még soká-
ig harcolnak a békéért, 15 év eltelté-
vel is, és ha rajtuk múlik 30 év eltel-
tével is, vagy amíg nem jön béke 
poraikra. Hacsak nem lesz addig egy 
újabb háború. Ez viszont nem való-
színû, mert 15 év alatt annyi háborús 
bûnös nyerte el méltó büntetését, 
hogy már azok is kipusztultak, akik a 
háborús bûnösökre hasonlítanak. 
Vannak népek, amelyek között nincs 
háborús bûnös, vannak, amelyek kö-
zött sok van. A legilyenebb a magyar 
nép, mert per kapita itt végeztek ki 
ebbôl a fajtából a legtöbbet. A hábo-
rús bûnösök kivétel nélkül gyilkosok, 
ennél fogva népellenesek. A gyôzte-
sek között nincsenek népellenesek, 
mert a legyôzôtt oldal halottai nem 
gyilkosság áldozatai, csupán olyan 
háborús bûnösök, akik ilyen módon 
vonják ki magukat az igazságszolgál-
tatás alól.

A háború nem háború mindkét ol-
dalon. Egyik oldalon keresztes hadjá-
rat. Arról voltak felismerhetôk, hogy 
ötágú csillagot viseltek. Ôk nem bevo-
nultak és megszálltak országokat, 
hanem felszabadítottak. Ezeket az 
országokat azóta is felszabadítva tart-
ják. Ôk nem is maguktól mentek, 
ôket mindig hívják. Akik hívják, azok 
a békepártiak. A felszabadítva tartás 
katonasággal történik. Ez a demokrá-
ciára való nevelés. Ez lassú folyamat, 
mert nem haladó népekrôl van szó. 
Kongóban könnyebb, az haladó nép. 
A vesztes fél elveszíti a háborút, a 
gyôztesek elveszítik a gyarmataikat. 
A vesztes fél jóvátételt fizet, a gyôz-
tes fél háborús adósságot fizet. Ha a 
vesztes fél nem tud fizetni, a gyôztes 
fél kölcsönöz neki. Ennek pótlására a 
gyôztes fél kölcsönt vesz fel.

Amikor a Dicsôséges Felszabadító 
Hadsereg a Nagy Honvédô Háború 
utolsó fordulójában felszabadította 
Budapestet, akkor estem fogságba. 
Úgy adódott, hogy mielôtt agyonlôt-
tek volna, beszélni akartak velem. 
Úgy látszik sok cowboy-filmet láttak. 
Elfogóim fegyverfölénye úgy arány-
lott az enyémhez, mint üres puska 
három davajgitárhoz. Vezetôjük ma-
gyarul – mert román volt – közölte 
velem, hogy háborús bûnös vagyok, 
és forduljak a fal felé. Aztán bele-
nyúlt a zsebeimbe és annak tartalmát 
társadalmi tulajdonba vette. Nikopáll 
szipkámat mindjárt a szájába dugta, 
írótollamat zsebretette, mondta hogy 
erre már nem lesz szükségem, órá-
mat viszont egyik kísérô kultúrfölény 
kapta. Elvitt egy zsebkendôt is, a má-
sikat meghagyta. Csak késôbb tudtam 
meg, hogy Benes rendelkezett így: – 
Csak egy zsebkendôt hagyjatok a 
magyaroknak, hogy telesírhassák. 
Azután mégsem lövetett le, eszébe 
juthatott, hogy fél évvel elôbb még ô 
is háborús bûnös volt. Mielôtt a 
fogolytáborba vittek volna, egy orosz 
ôrnagy is kihallgatott. Tôle tudtam 
meg, hogy fasiszta vagyok. Gondol-
tam, hogy olasznak néz, azoknak is 
khaki-színû köpenyük volt. Németül 



is kérdezgettek, de arra nem reagál-
tam. A franciára igen. Ez lehetett a 
szerencsém, mert ez volt a világné-
zeti keresztkérdés. Akkor bedobtak a 
Divatcsarnok pincéjébe, ahol már sok 
hadifogoly volt. Reggel, amikor sora-
koztattak, „hadifogoly” társaim elcso-
dálkoztak rajtam, mert 2000 között én 
voltam csak katonaruhában.

Na de hagyjuk az egyéni élménye-
ket. Mindenki a maga módján szaba-
dul fel. Az utókor ugyanis nagyvonalú 
lesz, és az apróságok felett elsiklik. 
Nem is akartam egyebet, mint a há-
borúról tett általánosításaimat megtá-
mogatni egy kis egyéni élménnyel. 
Most csak azt nem tudom, hogy há-
borúpárti legyek-e vagy békepárti. 
Könnyû az oroszoknak, ôk békepár-
tiak. Amióta a béke kitört, többet 
hódítottak, mint a háború alatt. Ilyen 
alapon én is békepárti lennék az oro-
szokkal. Marad tehát a háborúpárti-
ság. Ez nem vicc, mert az emigráció-
ban ilyen is van. Ha Eisenhower ígé-
rete ellenére sem indította meg rop-
pant haderejét az orosz ellen, Ken-
nedy, aki nem ígért semmit, ennél 
fogva elôdjének ellentéte, logikus 
következtetés szerint meg is teszi. A 
gyôzelmet egy másik logika biztosítja: 
az, hogy Magyarország mindig azon 
az oldalon áll, ahol veszítenek. Azt 
természetesen számításon kívül hagy-
juk, hogy a felszabadítók sohasem ön-
zetlenek.

Ennek az emigrációnak a politikusai 
az emigráció feladatát az ország fel-
szabadításában jelölték meg. Igaz, 
hogy 1956-ban nem álltak elô az 
emigrációs hadosztályok, de ilyen 
nem is kellett, van elég amerikai, lám 
Koreában is bôven ontották a vért, 
míg félúton meg nem unták. Akkor 
aztán hazamentek, nehogy valami 
értelme legyen a sok halottnak. Ha 
megírjuk Amerika vezetôinek, hogy 
mi jó emberek vagyunk, és mindig 
Európát védtük, akkor kikergetik az 
oroszokat. Ôk ugyan már kétszer is 
Európa ellen jöttek, de akkor még 
nem volt emigráció, amely felvilágo-
síthatta volna ôket. De mi lesz akkor, 
ha az emigráció politikai céljai nem 
valósulnak meg, és politikai eszközei 
csôdöt mondanak?

*
Az emigráció legnagyobb tévedése, 

hogy céljait politikainak tartja és po-
litikai eszközökkel akarja azt elérni. 
A magyarságot semmiféle politikai 
képlet nem tarthatja fenn, ha elérke-
zett nemzeti életének utolsó órája, de 
ugyanúgy semmiféle politikai rend-
szer nem tudja megszüntetni, ha ra-
gaszkodik eredeti kultúrájához, ôsi 
nyelvéhez és hagyományaihoz. Ebbôl 
következik, hogy semmiféle politikai 
elgondolásnak egészen oda nem ad-
hatja magát, és következik az is, hogy 
megmaradásának harcához nem a 
politikai pártállás eszközét kell hasz-
nálnia. Az emigrációban sem. 

A mai világképet a kontinentális 
nagyhatalmi hódítás jellemzi. Minket 
a keleti nagyhatalom szállt meg a 
nyugati nagyhatalommal egyetértô 
akarattal, és nem hozhat a történelem 
olyan fordulatot, hogy a nyugati 
nagyhatalom felszabadítson minket 
magyar nemzeti életünk érdekeiért. 
A magyar felszabadításba amerikai 
csapatokat bekalkulálni 1956 elôtt 
naivság volt, 1956 után mérhetetlen 
ostobaság. A magyar életet nem a 
nyugati kapitalizmus teremtette, és a 
magyar életet nem áldozhatjuk fel a 
nyugati kapitalizmusért. A magyar 
életnek saját törvényei vannak, amit 
a nyugati nagyhatalom éppúgy veszé-
lyeztet, mint a keleti. A keleti oldalon 

az elsorvasztás veszélye fenyeget, a 
nyugati oldalon a feloldás rettenetes 
rémei lesnek ránk. A magyarnak az 
életet kell megnyernie, nem ezen 
vagy azon az oldalon hadakozni. Ba-
lekok már voltunk eleget, de saját 
termésünk gyümölcseit még nem 
élveztük. 

Ma kapitalizmus van keleten is nyu-
gaton is. Ezek a technikai nagyüze-
mek magasan civilizált és alacsonyan 
kulturált vezetôségükkel a kisnemze-
tekben nagyüzemi akadályokat lát-
nak, nem pedig védeni, kifejleszteni 
való, Istentôl csókolt kultúrértékeket, 
az elôttünk járó évezredek csodálatos 
prezervációját. 

Elpusztított kultúrák soha nem pó-
tolhatók. A két nagyranôtt kamasz 
nyers erejével és csekély értelmével 
nem foghatja ezt fel, rombol és téko-
zol, és bambán bámulja kétségbeesé-
sünket. Erre nincsen politikai recept 
senki tarsolyában, itt a nemzetnek 
átvészelni, az emigrációnak pedig 
körmeszakadtáig ápolni és prezer-
válni kell a magyar élet értelmét és 
lényegét jelentô magyar szellemet. 
Lássa a világ, hogy nemzet vagyunk 
még, amelynek nemcsak múltja van, 
hanem követeli a jövôt, amely nem-
csak beszél értékeirôl, hanem fel is 
mutatja azt, amely itt nyugaton nem 
nagyvárosok ízetlen tölteléke, hanem 
amely hozott valamit, ami élesztô és 
esszencia, jóízû, szép termések term-
ékeny magva, amit minden földben 
elültethetünk, hogy szebb legyen a 
föld és dícsérje a talajt, amelybôl 
vétetett, és amelyet védeni és meg-
tartani közös emberi és egyetemes 
érdek. Lássa a világ, hogy benne 
vagyunk a haladás áramlatában, de 
magyarul haladunk, katolikusok va-
gyunk, de magyar katolikusok, pro-
testánsok vagyunk, de magyar pro-
testánsok, szocialisták is lehetünk, de 
annak csak magyar arculatával, mert 
értse meg a világ, ízetlen az étel 
fûszer nélkül, és ízetlen az élet nem-
zeti jelleg nélkül. Legyünk prófétái a 
nemzetek egymást megbecsülésének, 
legyünk értékeltetôi az emberiség 
sokszínûségének, legyünk a jövô 
politika spirituális magva, hirdessük 
a nemzetek közötti humanizmust, 
mert arra nagy szükség van, és a 
belsô kulturális életünk magasítása 
mellett árasszuk el a világ szellemi 
üzemeit a magyar táj rendezésének 
követelményeivel, ami nem revanche, 
hanem megoldás lesz. Legyen a ma-
gyar emigrációs életbôl egy nagy 
magyar mûhely, ahol mindenki épít 
és senki sem rombol. Legyen az 
emigrációs mûhely szent kötelesség, 
ahova a jószívvel felajánlott áldozatot 
hordjuk össze egy szimbolikus pira-
misba, amit nem fújhat el az idôk 
szele, és nem temethet be az ismeret-
lenség homokja.

(Magyar Szó, 
Melbourne, 1961. május 4.)

Szerkesztôi üzenet
Amikor megkérdezik, hogy kié az 

újság, úgy válaszolok: az Olvasóké! 
Nincsen ebben semmi huncutság, 
hiszen ha más érdeket szolgál egy 
lap, igen hamar kibújik a lóláb. Így 
hát nem is fordulhatunk máshoz, 
mint Olvasóinkhoz, az újság ügyes-
bajos dolgaival.

Arról van szó, hogy az infláció hara-
pós kutyája kerülgeti az újság szûkös 
erszényét, és azt kellene most itt szé-

pen egymás között megbeszélnünk, 
hogy mitévôk legyünk, hogy az ár el 
ne sodorjon minket is. Nem arról van 
szó, hogy máris a tönk szélén állunk, 
de szeretnénk felkészülni az elôre 
látható nehézségekre. Egyik írásom-
ban az inflációt folyóhoz hasonlítot-
tam, amelyben ár ellenében, felfelé 
kell úszni. Elôbb lemaradnak a gyen-
gék, és ha a nyomás fokozódik, akkor 
mind nehezebb lesz az elŒrehaladás, 
mind kevesebben maradnak a küzdô-
téren. Az infláció hatását mi is meg-
éreztük, elôször a szépen ívelô fejlô-
désünk visszaesett, majd irodalmi 
mellékletünket, a Délszigetet  áldoza-
tul vitte. Idén már a 16 oldalas nívót 
veszélyezteti. Jövô év elejére jön a 
nagy lökés, az újságokra vonatkozó 
postai díjak 288%-os emelkedésével 
és az esedékes nyomdai áremeléssel. 
Mind ezzel párhuzamosan az elôfize-
tések is csökkenô irányzatot mutat-
nak. Nem a befizetôk adnak keveseb-
bet, hanem a befizetések száma csök-
ken. 

Az újság életképességének feltételei 
még megvannak, még van elegendô 
számú olvasó, akik egy-egy vendéglôi 
ebéd árából egy évre biztosíthatják 
az újság megjelenését. A probléma 
ma még csak annyi, hogy ez a kis 
hozzájárulás minden olvasótól min-
den évben beérkezzen. Semmi kétsé-
günk nincs az iránt, hogy szívesen be 
is fizeti mindenki, aki kapja a lapot, 
csak a gyakorlat tapasztalata azt 
mutatja, hogy néhányszáz esetben ez 
egyszerûen nem történik meg.

Gyakran mondják: „miért nem küld 
számlát, amikor lejár az elôfizeté-
sem?” No ha csak az volna a dolgunk, 
persze ... De hiszen ha idônk lenne rá, 
talán fel is olvashatnánk mindenkinek 
az újságot, ha úgy kényelmesebb. 
Évekkel ezelôtt azt ajánlottuk, min-
denki fizessen születésnapján. No, 
persze, küldhetnénk elôbb egy üdvöz-
lôkártyát, hogy a gondolatreakciót 
elindítsuk. 

Mint mindennel, itt is csak az elsô 
tíz év volt nehéz. Tíz év után rájöt-
tünk sok mindenre. Például arra is, 
hogy: 1.) ... azt hittem ezért nem kell 
fizetni ... 2.) ... nem rendeltem én ezt, 
minek küldik ... 3.) ... maguk nagyon 
anyagiasak ... 4.) ... valaki azt mondta 
nekem, hogy úgyis megszûnik az 
újság, hát akkor miért fizessek elô. 
(Ez utóbbi a hetedik évben volt). Nos 
az elsô tíz év végén beszüntettük a 
küldést azoknak, akik megsértôdtek, 
hogy pénzt kértünk az újságért. Akik 
megmaradtak szeretik az újságot, 
olvassák, várják. Van köztük aki 
rendszeresen felülfizet, vagy kétszer-
háromszor is fizet egy évben. Tulaj-
donképpen ôk tartják el a lapot. Az-
után vannak még jó olvasóink között 
is szép számmal, akik bizony feledé-
kenyek, vagy csak éppen lusták rá, 
hogy kitöltsenek egy csekket, meg-
váltsanak egy Postal Ordert és meg-
címezzenek egy levelet. Ha kényel-
mesebben is lehetne fizetni, szó nél-
kül és szívesen adnának.

Tehát: Le a kényelemmel! (... most 
hogy a jelszavak újra divatba jönnek). 
Tulajdonképpen kényelmesebb lenne 
a szerkesztônek is megfeledkezni 
mindenrôl és (tíz év után újra) kife-
küdni a tengerpartra. De – ugyebár – 
akarunk újságot és azt mindnyájan 
akarjuk. Mert egyedül csak ez hiány-
zik ahhoz, hogy ismét legalább 16 fölé 
emeljük az oldalak számát. Mert ezen 
alul nem újság az Ausztráliai Magyar-

ság, mert minden oldalcsökkentésnél 
éppen a legjobb olvasmányok marad-
nak ki.

És még egy dolog van itt: december 
közepén postázzuk a Kalendáriumot,  
és nagyon sajnáljuk, csak azoknak a 
kedves Olvasóknak küldhetjük meg, 
akiknek az elôfizetésük rendben van. 

(Ausztráliai Magyarság,
1975 november.)

Együtt
Változó világban élünk és a változás 

üteme egyre gyorsul. A nagy világ-
égés, aminek záró fejezetében ideve-  
tôdtünk, mozgásba hozott sok min-
dent, amivel a gyôztesek sem számol-
tak. Ma már bontakozik a megoldás, 
a szônyegbombázók s szögesdrótok 
világa süllyedôben van és utolsó kár-
tyáját rakta le Helsinkiben Európa 
asztalára. Európa polgárosodott, és ez 
lett a modell a föld többi emberének 
is. Nem lesz látványos fordulat, de a 
pártmaszlagra már nem hallgat az 
emberiség. Nem szeretnénk korán ta-
vaszt hirdetni, de hiszünk a fejlôdés-
ben és hiszünk az emberi szellem dia-
dalában. Bizakodásunknak sok új je-
lenség az alapja és örömmel tölt el a 
tudat, hogy az élet új nagy mozdulásá-
ban magyar szándék is megnyilatko-
zik.

Gondoljunk csak a láthatatlan ka-
pocsra, amely egységessé tette a kül-
földi magyarságot Erdély kérdésé-
ben. Az emberi jogok divatja mérhe-
tetlen lehetôségeket adott az emigrá-
ciós magyarság kezébe. A másik je-
lenség: már egyre inkább angolul be-
szélünk a világhoz. És mondanivalónk 
emberi és magyar.

Nem értékeljük túl korlátozott erô-
inket itt az emigrációban, de érezzük 
súlyát és fontosságát annak a szomo-
rú ténynek, hogy a tizenötmilliós ma-
gyarságnak csak az emigráció az a 
vetülete, amelyben sajtószabadság 
van. Petôfi jut eszünkbe: „Fázunk és 
éhezünk, s átlôve oldalunk, részünk 
minden nyomor, ... de szabadok va-
gyunk!” Hivatástudatot ad ez a szo-
morú tény, de nagy szerepet is, szólni 
a tizennégy millió magyar helyett, 
tartani a lángot. Emigrációban újsá-
got írni, kiadni, fennkölt kín, boldog 
gyötrelem!

Most egy éve különös változás tör-
tént: híre jött, valaki, akirôl eddig 
még itt nem hallottunk, megvette a 
Magyar Élet-et, az egyetlen magyar 
nyelvû, Melbourneben megjelenŒ  he-
tilapot. Aki csak kicsit is tájékozott 
újság vonalon, tudja jól, hogy röviden 
szólva „ebben nincs pénz”, ki lehet az, 
aki átvesz ilyesmit és még pénzt is ad 
érte? Csak nem valami guruló ru-
bel?...

Egy év telt el azóta. Ady János 
neve bekerült az emberek tudatába, 
és tárgyilagosan is akként, hogy a 
hetilapot nemcsak hogy pontosan 
folytatja, de a fejlôdés útjára is tette. 
A grafikon emelkedô vonalat mutat a 
tartalom javulásában és a nyomdai 
elôállítás minôségében. Mindkét vo-
nal program szerint halad, még tart 
az út fölfelé, de már nagyobb a meg-
tett út.

A Magyar Élet új tulajdonosa az 
„új” ember érdeklôdésével fordult a 
magyar kolónia felé. Érdeklôdése ho-
rizontális volt, azt akarta átlátni, mi 
van, nem pedig azt, hogy mi van a 
háttérben.

Amikor az Ausztráliai Magyarság-

hoz közeledett, feltette a kérdést, hol, 
milyen vonalon tudnánk együtt dol-
gozni. Az elôzô tulajdonos néha a 
sértett, kirekesztett ember hangját 
ütötte meg a társas élet felé, de igaz, 
fenn is állott bizonyos indokolt mellô-
zés. Itt viszont nem éreztünk okot 
kételkedni az új laptulajdonos szóban 
kifejezett programjában: „nem frak-
ciónak akarok újságot adni, hanem 
mindenkinek, aki magyar híreket 
akar olvasni, akiben még van érdek-
lôdés a magyar törekvések és gondok 
iránt.” Úgy láttuk tájékozatlan és ta-
lán érzéketlen is a magyar berkek 
talán fölöslegesen sokszínû különb-
ségei iránt. Féltünk, hogy a válaszfa-
lakra hajlamos közönségünknek az 
ilyen vagy olyan oldalnak ezen a hé-
ten kedvezô a másik héten nem ked-
vezô elv, álláspont vagy író megszó-
laltatása, a „mindenkinek adni vala-
mit” elv célját téveszti és a közönség 
mint se hideget, se meleget mellôzni 
fogja.

Egy év után már más vetületei is 
mutatkoznak ennek a csak horizontá-
lis szemléletnek. Elôször is megingani 
látszik az a nézet, hogy véglegesen 
„ilyennek” vagy „olyannak” kell lenni. 
Második megfigyelés az, hogy az a 
bizonyos „egyikféle” sem olyan ellen-
téte annak a bizonyos „másikfélének”, 
és hogy a magyar szellemi tájon nem 
jött létre olyan polarizáció, mint amit 
némely felületes szemlélô (mint pél-
dául a Bulletin ethnik sorozata ma-
gyar részlegének írója) elképzel és 
papírra vet. Magunkat zárnánk a te-
hetetlenség szûk börtönébe, ha nem 
látnánk meg, hogy világszerte szûnik 
a magyar polarizáció és emelkedik a 
törekvés nagy közös kérdéseinkben 
való egyetértésre. A világszerte  kife-
jezés itt a magyarországiakra is vo-
natkozik. Ott sem a pártemberekrôl 
van szó. Ôket ma már ott is átlépték 
az új Bach-korszak éneklô madarai.

Vedd elô kedves Olvasó, a Magyar 
Élet ez évi június 23-i számát, olvasd 
el újra Flórián Tibor Tusakodó nem-
zet címû írását. Mi, akik minden ott-
honi szellemi rezdülésre felfülelünk, 
érezzük, hogy az ötágú sípon közös 
dallamok kelnek.

„Otthon már egyre többen szólalnak 
meg és távoli, rejtett utalásokkal, ha-
sonlatokon át, vagy nyíltan, versben 
és prózában tiltakoznak a hatalmi 
szóval öt részre bontott magyar nem-
zetre sújtó igazságtalanságok ellen”. 
Evvel vezeti be cikkét Flórián Tibor, 
majd így folytatja: „Nem lehet élnünk 
felelôtlenül, öncélú, egyéni, egyleti és 
pártérdekek szólamait fújni a sípba. 
A felelôsség – veszélyek között is – 
kötelezô az egész Kárpát-medencé-
ben. Kötelezô azokra, akik a síp négy 
ága mögött a Duna-medencében ül-
nek és még inkább azokra, akiket a 
történelmi vihar az öt földrész szabad 
tájaira sodort. Nincs többé kibúvó és 
nincs fedezék, sem a tôke, sem a párt 
bástyái mögött. Sorsunk nagy szitáján 
áthullanak az önzôk és a nyerészke-
dôk, kihullanak az illeszkedôk és be-
hódolók.”

„Aki az idôk múlásával is egy ma-
radt nemzetével, annak nincs módja – 
önbecsülésének elvesztése nélkül – 
kilépnie népének sorsából. Egyénileg 
is felelôsséget kell vállalnia az összes-
ség, a pelyvaként szétszórt és újra 
egyesülni vágyó nemzet sorsáért.”

„Ez a felelôsségvállalás ma nem a 
karddal tusakodók hôsiességét kíván-
ja, hanem azokét, akik a szellem, az 
erkölcs és az igazság korszerû fegy-
vereinek forgatására szereztek gya-
korlatot, az elnyomásban, a szenvedés 
tüzes Dózsa-trónján, vagy a hontalan-
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ság jóléttel álcázott, roppant börtöné-
ben.”

Ilyen széles frontot még nem hir-
dettek meg, amióta magyar él a vilá-
gon. Szent hívás és kötelesség felcsat-
lakozni, és fújni az ötágú sípot és nem 
hátra, de elôre tekinteni.

A Magyar Élet  hetilap és az Auszt-
ráliai Magyarság  havilap a fentiek 
szellemében elhatározta az együtt-
mûködést. A két lap nem „üti egy-
mást”. Egy célért dolgozik kétféle 
jellegének megfelelôen: a hetilap in-
kább a hírekre, aktuális hirdetésekre, 
angolnyelvû betétlapra, a havilap ta-
nulmányokra, irodalomra tagolódva. 
A felosztás mégsem lesz merev. Ol-
vasóinknak pedig kölcsönösen ajánl-
juk: járassák, olvassák mindkettôt.

E két újság fokozott mértékben köz-
vetítôje és termô talaja kíván lenni a 
magyar szellemiségnek. Mi teremt-
sen itt Ausztráliában lélekmozgást, 
szellemizgalmat, érdeklôdést, ha nem 
ez a két újság?

Az egységes magyar sajtószolgálat 
köszönti az Olvasót!

(Ausztráliai Magyarság, 1977 július)

Bemutatkozás
Ma egy hete lettem „hivatásos 

szerkesztô”. De azért mégsem vagyok 
egészen zöldfülû ezen a pályán: már 
tizenhat éves koromban rajtakaptak 
újságszerkesztésen. Füleky tanár úr 
kioktatott a harmadik szám megjele-
nése után, hogy milyen a jó diákúj-
ság. Példának hozta fel azt, amit a 
fehérvári tanárok szerkesztettek. An-
nak csak egy baja volt, nem olvasta 
diákféle. Mi viszont háromszor nyom-
tuk újra a harmadik számot, mert az 
rettentôen sikerült, mégis, mint ko-
molytalanságot, betiltotta a tanári 
kar. Azt persze nem tudta senki, hogy 
a vármegyeháza sokszorosítóján ké-
szítettük éjszakai mûszakban. Akkor 
még nem gondoltam, hogy negyven 
évig tart, amíg valaki hivatásos szer-
kesztôvé válik.

Tulajdonképpen nem is tiltották be 
a Diákévek-et, csak éppen hát bele-
szóltak, hogy ezt ne így, hanem 
amúgy ... , meg az sincs rendjén, 
hogy csak úgy azt írunk, ami tetszik. 
Másszóval, értésemre adták, hogy 
megjelenhet az újság, de az ilyen le-
gyen, meg olyan, meg elôbb be is kell 
azt mutatni. De ez meg nekem nem 
tetszett (Petôfi sem tûrte a  cenzúrát), 
szépen abbamaradt a dolog. Azután, a 
diákévek elmúltával, jött olyan idô, 
amikor arra is vigyázni kellett hogy 
mit gondol az ember: nehogy hango-
san kimondja. Ma már hajlamos va-
gyok azt mondani, hogy az sem ter-
mészetes dolog – de mindenképpen 
rendkívüli – ha nincsen cenzúra.

Ilyen rendkívüli állapot az emigrá-
ció. Gondoljunk csak bele, a tizenöt-
milliós magyarságnak csak az a kis 
része élvezi a sajtószabadságot, ami 
ma külföldön, az úgynevezett nyugati 
államokban él. A feladat csak annyi, 
hogy a sajtószabadsággal élve meg-
mondjuk az igazat, ezenkívül többféle 
felelôsség is terheli az emigrációs 
újságírót.

Az igazság  mellett a valóságot is 
meg kell írni. A kettô nem ugyanaz, 
mert például Trianon problémakö-
rében elmondott igazságaink mellett 
azt is meg kell írni, hogy senki azt 
meg nem hallgatja, mert a valóság  
az, hogy a nagypolitika érdekei nem 
esnek egybe a magyar érdekekkel. A 
felelôsség ott van, ahogyan ezt és 
minden más kérdést kezelünk. Nem 
támasztunk-e oktalan reményeket, 
vagy céltalan kétségbeesést?

Azután jönnek a feladatok. A heti-

lapnak már szorosabban kell olvasó-
közönsége életéhez tapadni, mint an-
nak, ami csak havonta jelenik meg. 
Egyedüli  hetilap lévén – a kapcsolat 
egyetlen eszközére mérhetô felelôs-
séggel – általános igényeket kell ki-
elégíteni. Hogy ennek mennyire tu-
dunk megfelelni, azt a jövô dönti el, 
mindenesetre az oldalszámot minimá-
lisan 16-ra emeltük. Feladataink szét-
ágazóak: azonkívül, hogy olvasnivalót 
adunk, itteni életünk tükre kell hogy 
legyünk. Bármily jelentéktelennek is 
látszik valamely törekvés magyarok 
között, magyar nyelven, magyar szán-
dékkal: az újság feladata arról hírt 
adni. Tükre, számontartója akarunk 
lenni itteni életünknek. De ez csak 
úgy sikerülhet, ha az Olvasó is hozzá-
segít. Az újságszerkesztô nem lehet 
ott mindenütt. Elsô útját a hír valaki-
tôl a szerkesztôig kell hogy megtegye, 
mielôtt szétfut mindenkihez. Különö-
sen szeretnénk híreket kapni egyéni 
eredményekrôl, példamutató maga-
tartásról. A szétszórtságban, élô tár-
sadalommá csak így válhatunk. Mû-
szaki felszerelésünk, a legmodernebb 
offset-eljárás, lehetôvé teszi a képek 
közlését. A képes hirdetés sokszoros 
hatóereje közismert.

Hûség is kötelez bennünket. Állam-
polgári hûségünk Ausztráliához köt, 
de szellemi hûségünk a magyar népé, 
amely ezer esztendôn keresztül épí-
tette, csiszolta azt a sajátos ízû, színû 
mûveltséget, ami különös szép nyel-
vünkön oly egyénien fejezôdik ki. Hû-
ségünk nem pártoké, vagy csoporto-
ké. Mennyezetünk az a magyar ég-
bolt, amely mindazokat betakarja, 
akiknek szívét-lelkét még melegíti a 
magyar érzés. Újságunk ehhez kíván 
lenni szellemi fûtôanyag. Hûségesek 
kívánunk lenni a magyar égbolt vi-
lágló csillagaihoz is, szellemi életünk, 
irodalmunk nagyságaihoz. Tiszta ég-
boltot akarunk, felhôtlen égboltot – 
olyant amit csak itt láthatunk – ha 
lesz erônk azt fejünk fölé feszíteni. 
Ez itt, távol a hazától mûégbolt. De 
ott ahol az igazi égbolt feszül a ma-
gyar nép felett, mûfelhôket húztak a 
csillagok elé, és azokra hamis csilla-
gokat aggattak. Bármilyen mértékben 
is javuljon a magyar nép helyzete 
odahaza, a mûfelhôk alatt börtönéletet 
él.

Ez rója ránk a kötelességet, meg-
ôrizni szellemi kincsünknek elfelhô-
zött értékeit arra az idôre, amikor 
egy friss történelmi szellô a mûfelhô-
ket szétfújja.

Nem lesz könnyû ennek sem eleget 
tenni. Az a szándék, ami a történelmi 
Magyarországot darabokra szakította, 
ma már a föld minden részén a 
nemzetekben megteremtett világot 
akarja egy-színûre összemosni. Mi 
hisszük, hogy ez – mint természetelle-
nes – nem sikerülhet. De kincseinket 
addig nekünk kell konzerválni.

Az emigráció ma már nem az eset-
leges szétszórtság állapotában él, ma 
már társadalom.  Egy emberöltônyi 
tapasztalattal idomult magyar nem-
zeti ellenállássá az egypártos világgal 
szemben, és hangadó vezetôiben, szá-
mottevô újságjaiban, írói-költôi ter-
mékeiben, mindig az otthoni magyar 
múlt emelkedett színvonalán tud szel-
lemi szintet tartani, ennek a külföldre 
került, minden idôk legnagyobb ma-
gyar emigrációjának megfelelô ka-
raktert adni. És tud ablakot nyitni 
efelé a széles magyar világ felé, úgy 
hogy Ausztrália magyar olvasói is 
részesüljenek a széles nagyvilág ma-

gyar értékeinek szellemi termékei-
ben. Ugyanakkor, mint helyi íróink 
munkásságának készséges közvetí-
tôje, szívesen bocsátjuk rendelkezés-
re megjelent írásainkat tengerentúli 
laptársainknak. Ez ad nekünk biztosí-
tékot arra, hogy a nyomtatványokban 
messzirôl felénk kibocsátott rózsa-
színû köd hatástalan lesz ránk.

Ezenkívül, és egyáltalán nem utolsó 
sorban, érdekel minket az otthoni 
valóság. De nem annak pártzsargonba 
idomított égi mása. Mindaz, amit a 
magyar nép géniusza mûvészi és mû-
szaki vonalon teremt és létesít, szá-
míthat a mi érdeklôdésünkre. Min-
den, ami a megengedett kereteken 
belül ma odahaza magyarságszol-
gálat, számíthat a mi lelkesedésünkre. 
De mindaddig, amíg Magyarországon 
nem engednek meg egy szabad ellen-
zéket, amely számonkérheti a kor-
mányzat mulasztásait is, a mi köteles-
ségünkké avatja, hogy szószólói le-
áégyünk a magyar sérelmeknek.

Végül, szolgálni kívánunk azoknak 
is, akik a napi nehéz munka és idegen 
környezet után a magyar nyelv üdítô, 
szórakoztató világába kívánnak visz-
szavonulni egy kis pihenésre, egy 
szép kis novella vagy egy-egy költe-
mény elolvasása segítségével.

Azt hiszem, rossz címet választot-
tam ehez az íráshoz. Mert, hogy is 
lehetne bemutatkozni, amíg csak ígé-
reteket nyújthatnak a szép szavak és 
amikbôl nem tudjuk még, hogy mit 
enged megvalósítani az élet. A fent 
említett szabadság még csak lehetô-
ség. A tehetség és a tapasztalatszer-
zésben jól felhasznált emberöltônyi 
idô még csak mód. Az újság üzleti 
felépítménye és mögötte a nyomda 
még csak eszköz. A sorokba öntött, 
lapokba hajtogatott gondolat még 
csak szellemi kisugárzás. Ahhoz, 
hogy mindez életünk formáló élmé-
nye legyen, még egy dolognak a je-
lenléte kell: az Olvasó aktív érdeklô-
dése. Ha ez megvan, akkor majd 
bemutatkozunk! 

Szeretettel köszönti az Olvasót az 
egységes kiállítású Magyar Élet szer-
kesztôje, 

Csapó Endre.                      
(Magyar Élet, 1978. február 2.)

A magyar sajtó
Széthullott magyar életünk egyetlen 

lelki közlekedési eszköze az újság.
Amíg van szabad magyar sajtó,  valaki 

mindig meghozza a maga áldozatát.

Ugyanez a címe a Melbourneben 
megjelenô Ausztráliai Magyarság 
1982. július 20-i száma elsô oldali 
cikkének.

A rövid cikk ôszintén feltárja a 
helyzetet: „A Victoriai Magyar 
Szövetség nagy áldozatok árán adja 
ki ezt a lapot. ... Ez a magyarságszol-
gálat teljesen ingyenes, önfeláldozó 
munkával történik, sem a szerkesztô, 
sem a kiadóhivatal vezetô nem kap 
semmiféle illetményt, a lap megírása 
és adminisztrációja teljesen ingyene-
sen folyik, és a csomagolás fáradsá-
gos, monoton munkáját is önkénte-
sen végzik a tagegyesületek áldozatos 
lelkû tagjai. Ezen túlmenôen a Vic-
toriai Magyar Szövetség minden 
anyagi forrását arra fordítja, hogy a 
lap kiadásával felmerülô ráfizetéseket 
fedezze. ... Az állandó infláció és az 
emelkedô nyomdaköltségek miatt 
azonban még ez az áldozat sem elég, 
hogy a lap megjelenését biztosítsa. A 

kiadások egyre emelkednek és a 
lapot kiadó Szövetség újabb anyagi 
források után kénytelen nézni. ... Elsô 
lépésünk, hogy az elôfizetési díjat 
augusztus 1-tôl felemeljük évi 20 
dollárra...”

Az Ausztráliai Magyarság felelôs 
szerkesztöje itt közölt soraival egyet-
értünk, mert az általa szerkesztett lap 
problémái hasonlítanak más lapok, 
köztük a mi lapunk problémáihoz is.

Megvalljuk, nem bízunk a drámai 
felszólítások sikerében. Drámai fel-
szólítást már sokat olvastunk, de arra 
nem tudunk példát, hogy valaha is 
egy újságot is megmentett volna az 
olvasók fölébredt kollektív felelôsség-
érzete.

Panaszkodjunk mi is? A Magyar 
Élet mögött nincs mecénás egyesület. 
Ellenkezôleg, a Magyar Élet ad az 
egyesületeknek közleményeket, ké-
pes beszámolókat. Van amelyik érté-
keli is ezt a szolgálatot. Van olyan is, 
amelyik úgy véli, hogy az újság köte-
les írni róla, mert az egyesület fontos 
magyar ügyet intéz.

Aztán, nekünk nincsenek önkéntes 
dolgozóink. Minden tiszteletünk az 
önkéntes dolgozóké, de hetilapot nem 
lehet ilyen alapon kiadni. (Ez nálunk 
csak a laptulajdonosnak és feleségé-
nek privilégiuma.) De szabad szer-
kesztôknek heti száz órát eltölteni az 
újság dolgaival, hogy ne legyen ide-
jük elmélkedni olyan példányszámról 
és olyan támogatásról, amilyen jó 
volna, ha lenne.

Pedig volna min elmélkedni. Elôtér-
be tolakszik a történelmi alkalom 
gondolata:

Amikor a magyarnyelvû újságok a 
15 milliós magyarság 10+4 milliójá-
nak bolsevista tükörbôl visszakancsa-
lított igazságokat hazudoznak vagy 
hazugságokat igazándoznak, akkor a 
világba szétpermetezett maradék 
egymillió magyarnak, féligmagyar-
nak, márnemmagyarnak maradt csak 
meg az a lehetôsége, hogy a térben és 
idôben, mocskos politikától és piszkos 
nagytôkétôl mentesen szabad sajtót 
nevelhetne magának. Avagy nevelhe-
tett volna, hiszen a magyar királyi 
emigráció immár az utolsó évtizedbe 
fordult, és ebben újat és nagyot már 
aligha fog teremteni.

Nem állítjuk ezzel, hogy az emigrá-
ciós magyar sajtó nem élt a szabad-
ság lehetôségeivel, már ami a szólás 
szabadságát illeti, hanem azt kifogá-
soljuk, hogy nem valósult meg az a 
magyar sajtó, amely szellemi egytá-
borba vonta volna az emigráció elhi-
vatott íróit az olvasókkal. Nem szüle-
tett meg az az emigrációs hetilap, 
amely megteremthette volna az író-
ink által megálmodott szellemi Ma-
gyarországot. Helyette minden fé-
szekalján lapot adunk ki: ahány város, 
ahány felekezet, ahány viszketô toll, 
annyi újság. Ausztráliában élen 
járunk e téren legalább.

Azt mondják, a szabadsággal élni 
tudni kell. Emigrációs, közel negyven 
évünk tele van szép kezdeményezé-
sekkel, nagy neki-buzdulásokkal, he-
lyi lapokban összeszedhetetlenül el-
szórt írói remekmûvekkel, az egyéni 
áldozatkészség ragyogó példáival. 
(Csak ne hozzuk elô a szabvány ki-
fogást, hogy a magyar túl individu-
ális, mert ez épp olyan ostobaság, 
mint a turáni átok.) A nagy hiány a 
kollektív akaratban mutatkozik. Az a 
baj, hogy a mi népünk a szabadság-
nak szép himnuszait, szép költemé-
nyeit, szép felzokogásait ismeri csak, 

de a szabadság életmûhelyét nem is-
meri. Nemzeti ünnepeinken kokárdás 
lélekkel nyeli le hazafias italát, de a 
magyar sajtóra annyit se ad, mint a 
dugó ára. Ez a nép, amelyet csak hôsi 
halálra tanítottak, hôsi életre, napfé-
nyes partra vetetten, képtelennek 
bizonyult. Mély tisztelet a kivételnek 
– a pap dorgálását is pont az nem 
hallja, aki nem jár a templomba.

A másik ok, az intellektuális közgyá-
vaság. Ismét tisztelet a kivételnek, de 
a nyugati kôrengetegben tíz magyar 
közül kilenc elbújt, nemcsak a ma-
gyar kollektív, de saját lelkiismerete 
elôl is. Az ilyen unja, ha Trianonról 
szó esik, és hazautazását félti, ha elô-
fizet olyan újságra, amely a szovjet 
katonai megszállásra emlékeztet.

Mindezek után tisztelet az Olvasó-
nak, akinek az érdeklôdése többet ér 
nekünk heti fél dollárnál, mert min-
den eladott újság nekünk magunknak 
többe kerül, mint fél dollár, és ha az 
ellenértékét nem látó többletmunkát 
is számba vesszük, egész dollárnál is 
többe van. Amíg van szabad magyar 
sajtó, valaki mindig meghozza a maga 
áldozatát. Rendszerint az, akit a Ma-
gasságos írói tehetséggel sújtott, 
vagy annak meglátásával, hogy szét-
hullott magyar életünk egyetlen lelki 
közlekedési eszköze, az újság.

Sokszor megbeszélt téma, hogy mi-
lyen lenne az újság, ha mindenki 
hozna még egy elôfizetôt. Sajnos, 
ilyen nincs. Aki eddig sem olvasott 
magyar újságot, az ezután sem kap 
utána, még baráti rábeszélésre sem. 
Rendezzünk mi is tombolát, bálokat? 
Emberi társadalom annyit még nem 
bálozott, mint ez az emigráció, amely-
nek egyetlen létreszült ötlete csak ez 
volt. Újságunk évi költségvetése száz-
ezer dollár. Ezen a szinten nem sokat 
segít, ha mi is ott csoszogunk a par-
ketton. Rajtunk olyasmi segítene, ha 
rádöbbenne az Olvasó, hogy heti 60 
centjével még nem válik a magyar 
sajtó mecénásává. Az segítene, ha az 
olvasók is saját vállalkozásuknak te-
kintenék az újságot, üldözött fajtánk 
emberi tetterejének, hazátlanná vált 
sorsunk tiltakozásának, megtrianono-
zott irodalmunk menedékvárának, 
elgyalázott múltunk védôbeszédének, 
Cenzúraország szócsövének, eltépett 
magyarok lármafájának.

„Egyedül a legnagyobb erô sem te-
het mindent, nem tehet sokat: egyesí-
tett erôknek pedig a lehete  tlennek 
látszó is gyakran lehetséges. A nép, 
amelynek tagjai saját házaikban elszi-
getelve csak önmagokról gondolkoz-
nak, s parányi célaikat csak egyen-
ként ûzik, még félig vad nép. ... 
Mindég és mindenütt vagynak, bár 
kevesen, kik a jót és szépet szeretni s 
az arra törekvô tetteit méltánylani 
tudják. E kevesekhez csatold maga-
dat, s mennél szorosabban. Egyesült 
erejök célra jutásod könnyítni, rész-
vételök bukásodat vígasztalni fogja. 
A sokaságért híven munkálj, de 
ítéletével ne törôdjél. Ha küzdéseidet 
szerencse koronázandja, úgyis mel-
letted leszen az. Fáradalmaid jutalmát 
önérzéseden kívül a kevesek jóváha-
gyásában keresd: csak ezek körében 
alapul meg a maradandó hír, s nem-
csak a maradandó, de megérdemelt 
hír. ... Hazát és emberiséget csak 
jelesek boldogíthatnak: s e célra mun-
kálás kötelessége alól nem vétetik ki 
más, mint a természettôl tehetség 
nélkül hagyott szerencsétlen. ... Kinek 
szívében a haza nem él, az számû-
zöttnek tekintheti magát mindenhol, s 
lelkében üresség van, mit semmi 
tárgy, semmi érzet be nem tölt.” 

(Kölcsey: Parainesisébôl.)
(Magyar Élet 1982. augusztus 12.)
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Újból egy fiatal, jól képzett fôkonzult 

köszönthetünk Melbourneben, aki 

amint megérkezett máris minden ma-

gyar köreinkben megfordult és  ismeri 

ôt mindenki, mint emberszeretô, vi-

dám személyt.

Hol született? Családi háttere? 
Anekdóták a Kálmán családról?

Szüleim Tolnán béreltek egy szoba–

konyhás kis lakást, ott születtem 1961-

ben, a sparhert (tûzhely) mellett, a 

konyhában jöttem a világra.

Testvérbátyám szurkolt, hogy kis-

öccse szülessen, mert akkor jókat tu-

dunk majd együtt focizni.

Nagy szeretetben nôttem fel, hála 

szüleimnek és drága emlékû nagy-

szüleimnek. Soha nem feledem, hon-

nan indultam.

A legmagasabb iskolai végzettsége, 
hol és milyen szakon történt?

Késôbb Szekszárdra költöztünk és ott 

jártam általános, majd középiskolába, 

ezt követôen Pécsett a jogi egyetemen 

végeztem.

Családi állapota?
Szekszárdi a feleségem is, Bárány 

Csilla, fôldrajz-testnevelés szakos ta-

nárnô, szintén Pécsett végzett.

Otthon milyen munkakörökben dol-
gozott?

A diploma megszerzése után érdek-

lôdésem a nemzetközi jog, konzuli jog 

és diplomácia felé fordult és 1997-ben 

felvételi vizsgák után felvettek a Ma-

gyar Külügyminisztériumba.

A mostani az elsô munkahelye ahol 
konzulként dolgozik, vagy már volt 
ilyen státuszban?

Igen, másfél év múlva pedig már 

Bagdadban, Irak fôvárosában, Szad-

dam Husszein birodalmában képvisel-

tem Magyarországot, konzul, kereske-

delmi tanácsos diplomata 

munkakörben.

Közel három és fél évig dolgoztam 

Bagdadban, sok mindent láttam, olyat 

is amit nem szerettem volna megta-

pasztalni.

Mi késztette Önt arra, hogy vissza-
térjen Magyarországra?

2002-ben megszületett Anna Emese 

kislányunk, ekkor kértem a vísszahí-

vásomat Budapestre, éreztem, hogy 

háború közeledik...

Azután életem talán legfelemelôbb 

négy éve következett, amikor Kárpát-

alján, az Ungvári Magyar Fôkonzu-

látuson (Ukrajna) szolgálhattam 

konzulként a nemzetet 2003-tól.
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Bagin Lívia: 
Beszélgetés 

Dr. Kálmán Lászlóval

Munkács, Beregszász és a többi ma-

gyar településen élô magyar nemzet-

csonk ma is a szívem csücske. Ott vol-

tam, amikor az egykori Szelmenc, a 

ketté vágott magyar falu ukrajnai ol-

dalára csatolt Kisszelmenc és szlo-

vákiai oldalára csatolt Nagyszelmenc 

közti ukrán-szlovák határátkelôt meg-

nyitották, mit érezhet ilyenkor egy 

magyar? Amikor ezt a konkrét, Tri-

anonból levezethetô tényt késôbb Los 

Angeles-i külszolgálatom alatt elme-

séltem amerikaiaknak nem is értet-

ték...

2004-ben megszületett Zita Magdolna 

kislányunk Szekszárdon, öt naposan 

már diplomata útlevele volt és utaz-

tunk  Ungvárra, 2007-ig tartott az uk-

rajnai külszolgálat, 2007-2010-ig a 

Külügyminisztériumban, aztán 2011-

tôl Los Angelesben dolgoztam konzul-

ként, majd 2012-2016-ig fôkonzulként. 

Hány USA állam tartozott a konzuli 
kerületbe?

Tizenkilenc állam Texastól Hawaii-

ig, Alaszkát is beleértve.

Az Ön személyében tehát egy olyan 
vezetô konzult üdvözülhetünk, aki 
nagyon széles látókörû és megjárta a 
„Hadak utját”. Nem véletlen, hogy 
olyan helyeken volt eddig ahol nem 
lehetett egyszerû a dolga. Örülhetünk, 

hogy a Melbourne-i magyarság ügyeit 
ilyen szakképzett vezetô konzul, mint 
Ön vezeti.

Itt Melbourne-ben a konzuli iroda 
hány fôvel dolgozik? Viktoria államon 
kívül tartozik-e más állam a Kon-
zulátushoz?

Nagy megtiszteltetés számomra, 

hogy 2018-tól Melbourne-ben szolgál-

hatok. Elôdöm, Bakonyi Péter nagy-

szerû munkát végzett, ezúton is kö-

szönjük neki.

A kérdésre válaszolva, Viktoria álla-

mon kívül továbbra is Dél-Ausztrália 

és Tasmania tartozik konzuli kerü-

letünkhöz.

Összesen négy fô dolgozik a Mel-

bourne-i konzuli irodán, Dr. Horváth-

Németh Adrienn konzul, Vágó Rita 

külgazdasági attasé, Horváth Zoltán 

konzul munkatárs és jómagam, mint 

vezetô konzul.

Ön mire szeretné felhívni a magyar 
közösségünk figyelmét, ami egyben az 
Önnel való együttmûködést is segíte-
né, közös jobb munka kíalakításában?

Itt szeretnék elmesélni valamit. 2011-

ben, mielôtt kiköltöztünk Kaliforniába, 

feleségemmel és két kislányunkkal 

Kárpátaljára látogattunk, felkerestük 

Nagydobronyban az Árvaházat. Szív-

szorítóan példamutató, ahogy jóaka-

ratú emberek gyermekeket mentenek 

meg.

Másnap felmentünk a Vereckei há-

gón lévô magyar Honfoglalási Emlék-

mûhöz. Egy nemzeti színû szalagot 

vittünk magunkkal, amit kifeszítve a 

magasba emeltünk.

Azt írtam rá: Tartsunk Össze Ma-
gyarok!

Gondolom ez egy olyan üzenet, ame-

lyet mindenki megért és megdobog-

tatja a szíveket!

Szereném még megkérdezni, hogy 
amennyiben szabad ideje van, mit 
szeret csinálni?

A foci, amit nézni és játszani is 

szeretek.

Ezek szerint a bátyuskája nem hiába 

várt egy kisfiú testvérre, mert gon-

dolom ketten kezdtek el focizni.

Azt viszont tudom, hogy a foci 

szeretete egy életen át elkiséri. Tudom, 

mert beleolvastam  az americanhungá
rianjournál.com internettes kiad-

ványba, és John Hasulyo tudósításában 

fényderült megannyi rendkivûl gaz-

dag és sikeres diplomáciai tevé-

kenysége mellett arra is, hogy – idézek: 

A fôkonzul a Los Angeles Hungarians 
focicsapat tagja, a Las Vegasi Árpád 
kupa focitorna rendszeres részt-
vevôje.

Feltételezem, hogy a Melbourne-i 

Kék Duna Futball klub tárt karokkal 

vár egy gólerôs csatárt aki sziporkázik 

az öltözöben és ráadásul diplomáciai 

mentelmi joggal rendelkezik, ha tör-

ténetesen a játékvezetô piros lapot 

mutat neki.

Arra is fény derült, – idézek: Kálmán 
fôkonzul intenzív kultúrdiplomáciával 
segítette elô a Golden Globe és Oscar 
díjat (2016) nyert Saul fia magyar film 

sikerét és más magyar filmek 
Hollywood-ban történô bemutatását.

Konzul úr, Melbournek is szüksége 

van a korábbinál erôteljesebb, szi-

nesebb kultúrdiplomáciára.

John Hasulyo így fejezi be a fôkon-

zultól búcsúzó írását:

Gratulálunk és további sok sikert 
kívánunk!

Mi is sok sikert kívánunk Dr. Kálmán 

László vezetô konzulnak itt Ausztrá-

liában való tevékenységéhez.

Mindent összevetve,  egy nagyszerû 

ember tevékenysége vetitôdik elénk, 

az elkövetkezô sikerek érdekében 

idézném korábban emlitett sorait:

„Tartsunk össze Magyarok!”

Nemes Jeles Lászlóval, az Oszkár-dijat nyert Saul fia 
rendezôjével Los Angelesben

A századik születésnapját ünneplô Fazakas Sándorral 
Melbourneben

Márffy Attilával a Magyar Élet szerkesztôségében

Együtt a család Budapesten



12. oldal                                                               MAGYAR ÉLET                                          2018. december 13.   

Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2018. december 16-án, vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba

12 órától ebéd 
(az Edinburgh Parkkal szemben,

Watkins St.bejárat)
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a 

Collins St.-rôl, 20-ik megálló
Minden kedden de. 12. órától Bibliaóra a Bocskaiban 

Mindenkit szeretettel várunk!

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
2018. december 16-án, 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 kicsiket.

ADELAIDE (SA)
2018. december 16-án, vasárnap de. 11 órakor

 ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerdán este 5.30 órától BIBLIAÓRA,

a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
BRISBANE (QLD)

2018. december 16-án, vasárnap de. 11 órakor
ISTENTISZTELET

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
 Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz

Istentisztelet után ebédelni lehet. 
Aspley, Észak Brisbane minden hónap 
második vasárnapján de. 11.45 órától

ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz

és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára,
 748 Robinson Road Aspley. Istentisztelet után ebédelni lehet 

GOLD COAST — Mudgeeraba 
2018. december 16-án,

Mudgeeraba Salt templom  319 Mudgeeraba Road, 2018. a 
hónap elsô vasárnapján du. 2 órakor

Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára 

Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz
Vallási megkülönböztetés nélkül várjuk mindazokat, akik szeretnek 

Istentiszteleten részt venni, magyar közösségbe lenni, 
egymással ismerkedni

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

Karácsonyi Vásár beszámoló
Köszönet…Köszönet ... Köszönet… Mindenkinek, akik hozzájárultak a vasárunk sikeréhez.
Elôször a sok kedves vendégnek, hiszen nélkületek hiába készültünk volna. Utána köszönjük mindenkinek,  

akik segítettek a fôzésben, sütésben, eladásban és rendezésben.
Ez évben a süteményes asztal volt a „star” eladó. Több mind dupla bevétellel a többiek elôtt. Még ilyen nagy 

mennyiségû, elsôosztályú finomabbnál, finomabb süteményt nem láttunk. Valóban ez évben túltettek 
magukon az ügyes asszonyaink. Nem említtek neveket, mert nem szeretnek valakit véletlenül kihagyni, és a 
harmadik világháborút megindítani.

A kürtôskalács és lángos sátorok is nagyon népszerûek voltak, hosszú  sor vevôkkel elôttük. Lehetett látni, 
hogy a készítôi egész délután  egy percet sem állhattak meg.

Mindenki tudja, hogy milyen sok munkával jár a sok sok töltött káposztát elôkészíteni.  Köszönet Hölgyek!! 
Ügyesek vagytok.

A kitûnô gulyás mesternek is hálásak vagyunk. Hiszen nem lehet vásár a híres gulyás nélkül. Nincsenek 
elfelejtve a kedves családok, unokákkal együtt, akik rendszeresen minden évben kisegítenek a kolbász 
sütéssel.

A kézimunka asztal mind mindig, ez évben is, jó bevétellel zárt a sok szép himzett  adományozott 
terítôkkel.

Mint  eddig, a bár kiszolgalók is  talpon voltak egész délután.
Végül, köszönjük mind az árusoknak,  a tombolakosár adományozóinak, és a vásár elôtti rendezôknek.
A jó hangulathoz hozzájárult a Vardos Trio lányegyüttes, és a különbözô tánccsoport és zenecsoport 

bemutatója.
Egy igen kellemes délután volt, ahol régi ismerôsökkel lehetett találkozni és együtt eltölteni a délutánt, a 

barátságos Bocskai  Nagyteremben és mellette lezárt utcában.
Júlia Antal-Csutoros

Ajándékként lepje meg rokonait ismerôseit: 
A North Fitzroyi Magyar Református Gyülekezet története a 

„MEGVALÓSULT ÁLMOK” 
Nt. Dr. Antal Ferenc... igehírdetéseinek tükrében. 

A könyv ára 20 dollár, megvásárolható Istentiszteletek után a Bocskai Nagyteremben. 123 St. 
Georges Rd. Nth. Fitzroy, vagy megrendelhetô postán, küldje rendelését csekkel együtt a Hungarian 

Reformed Church...  PO Box 1187 Nth, Fitzroy 3068 címre és engedjen + 6 dollárt a postázásra.
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Képek a Melbourne-i Magyar Református Egyház Karácsonyi Vásárjáról
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Pöffeszkedve, fölényesen, 
nagyképûen jár-kel, 2. Szamovár, 3. II. 
Erzsébet, (Kanada ugyanis a Brit 
Nemzetközösség tagja, 4. Dymphna 
Cusack, 5. Nyelvtannal, nyelvészettel, 
6. Skóciából, 7. Bózótvágó kés, a 
cukornádaratók rövid nyelû, hosszú, 
erôs pengéjû kése, 8. Elba szigetére, 
9. A véna gyûjtôér, az artéria pedig 
ütôér, verôér, 10. Electrókardiogram, 
vagyis a szív mûködésére készített, 
jellegzetes hullámgörbe.

E heti kérdéseink:
1. Ki utazott az égbe tüzes szekérrel 

a Bibliában?
2. Hogy hívják A dzsungel köny-

vében a farkasok vezérét?
3. Mi lett a sorsa VIII. Henrik hato-

dik feleségének, Parr Katalinnak?
4. Kikövette a magyar trónon Mária 

Teréziát?
5. Ki írta az Akiért a harang szól c. 

regényt?
6. Melyik híres betyárról írt két re-

gényt is Móricz zsigmond?
7. Mit nevezünk rizsmának?
8. Mi a másik neve a pitypangnak?
9.Kinek a regénye az Ivanhoe?
10. Mi a neve a pálcikákkal játszott 

türelemjátéknak?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

közöljük.

Ôsszeböngészte B. L.

NA NE...
A székely utast vesz föl a kocsijára. 

Ahogy mennek a kanyargós úton, egy 
kivételesen éles kanyar tûnik fel 
elôttük, de a székely nem fékez, sôt 
odacsap a lovak közé.

--- Fékezzen bátyám, mert kisodró-
dunk!

--- Negyven éve ezen az úton járok, 
eddig mindig sikerült bevennem ezt a 
kanyart.

Nem is lassítanak, és be is veszik a 
kanyart. Nemsokára egy újabb éles 
kanyar tûnik föl elôttük. Az utas me-
gint megszólal:

--- Fékezzünk, bátyám, mert itt 
halunk meg!

---- Negyven éve ezen az úton járok, 
eddig mindig sikerült bevennem ezt a 
kanyart.

Nem lassítanak, de beveszik ezt a 
kanyart is. Ezután egy harmadik ka-
nyar is föltûnik, de az utas már nem 
szól semmit, gondolja, tudja a székely 
a dolgát. A kanyarnál a kocsi kisod-
ródik, felborul és darabokra törik. A 
kocsi roncsai közül egyszer csak 
kikászálódik az öreg székely, és így 
szól:

--- Negyven éve ezen az úton járok, de 
ezt a kanyart még sose sikerült beven-
nem!

* * *
A menyasszony kérleli a vôlegényét:
--- Ha hozzád megyek, akkor ugye 

leszoksz a dohányzásról?
--- Le én!
--- És inni sem fogsz?
--- Nem fogok.
--- És lóversenyezni sem? --- Azt sem.
--- És mirôl fogsz még lemondani?
--- A házasságról.

* * *
A lexikon olyan, mint a melltartó. Elô-

fordulhat az, hogy nem találjuk meg 
benne azt, amirôl azt hittük, hogy 
benne lesz.

* * *
Megy egy férfi az utcán, amikor egy 

hangot hall:
--- Állj meg, mert ha még egy lépést 

teszel, egy tégla fog a fejedre esni!
A férfi megáll, elôtte egy tégla lezu-

han az utcára. Vesz egy mély léleg-
zetet, majd továbbindul az úttest felé. 
A hang újból megszólal:

--- Állj meg, ha továbbmész, jön egy 

Egyperces tudományVIZES REKORDOK
A Duna mostani extrém alacsony 

vízszintje néhány évvel ezelôtt extrém 
magas volt. A 2006-os tavaszi ár 
például azért volt különleges, mert 
viszonylag ritka, hogy egyszerre indul 
el árhullám a Dunán és a Tiszán, vala-
mint mellékfolyóikon. Ez a természeti 
katasztrófa a két nagy folyó vízgyûjtô 
területén lehullott hatalmas mennyisé-
gû hó hirtelen olvadása miatt követ-
kezett be.

A Tisza legmagasabb vízszintjét 
2006. április 21-én mérték, ekkor a sze-
gedi vízmérce 1009 centimétert muta-
tott. Az az év a Dunán is rekordok 
sorát hozta, amelyeket a 2013-as ára-
dat felülírt. Budapesten például június 
9-én estétôl 10-én hajnalig nyolcórányi 
tetôzés során 891 centiméteren állt a 
vízszint, amely a 2006-os rekordnál 31 
centiméterrel volt nagyobb.

Tavaink is olykor különös rekordokat 
hoznak –-- például idônként kiszárad-
nak. A Balatonban 1867-ben például 
olyan alacsony volt a vízszint több he-
lyen, hogy szinte száraz lábbal át lehe-
tett gyalogolni egyik partról a másikra. 
A feljegyzések szerint a jóval seké-
lyebb Fertô tó 1693-ban, 1738 és 1742 
között, 1811-ben és utoljára 1868-ban 
is kiapadt.

Az utolsó vízvesztésrôl pontos adato-
kat is találni. Az állóvíz 1854-tôl kez-
dett apadni, 1865-ben már csak néhány 
pocsolya volt benne, és 1868-ban kiszá-
radt. Területét felosztották, és elkezd-
ték mûvelni –-- a nyugati oldalon jó, a 
keleti oldalon állítólag rosszabb 
termés volt. 1869-ben kezdett ismét 
gyûlni a víz a mederben, 1886-ban már 
régi méreteire duzzadt a tó. A Velen-
cei-tó az aszályos évek miatt 1865–66-
ban szintén kiszáradt. Az iszapot a szél 
felkapta, és egyenetlenül szórta szét, 
ezzel is magyarázzák a változó meder-
mélységet.

A csapadékossá vált idôjárással a tó 
medre ismét feltöltôdött. Állítólag ez 
az állóvíz idôszámításunk szerint 375-
tôl 1866-ig 13 alkalommal száradt ki.

védekezô mechanizmusát. És nem 
utolsó sorban, szinte teljesen megszün-
teti (frontváltozásnál) a lábban 
keletkezô görcsöt. Továbbá, növeli a 
szellemi teljesítôképességet, jótéko-
nyan hat a sebek gyógyulására. És 
még egy érv szól mellette: ötödébe 
kerül, mint az agyon reklámozott étel-
kiegészítôk, jóllehet a hatásfoka túlha-
ladja. Azt is tudnunk kell, nem azonnal, 
hosszabb távon (2-3 hónap) fejti ki 
gyógyító hatását. Sajnos a betegség 
gyors futó, a gyógyulás távfutó. 

Használati és tárolási javaslat: A le-
darált mákot kevés vízzel összekever-
jük, Mézzel vagy édeskével ízesítjük, 
dunsztosüvegbe tesszük, majd a hûtô-
be tároljuk. Az elsô hónapokban na-
ponta, minimum 1 evôkanállal fo-
gyasztunk belôle. Késôbb (a szervezet 
állapotától függôen) kétnaponként.

Így is lehet fogyasztani: Naponta (dé-
lelôtt vagy délután) 1- 0,5 deci tejbe 
(lehet vízben is) egy púpozott evôka-
nál, méz és édeske nélkül, darált má-
kot keverek, és megiszom. Egy idô 
után, amikor már nehezebben ment le, 
akkor emeltem a tejadagot, illetve vi-
zet tettem hozzá, hogy gyorsabban le 
tudjam hajtani. 50 éves kor után nem 
tanácsos szüneteltetni, sem abbahagy-
ni. Tekintsük olyan gyógyszernek, 
amelyet egy életen át szedni muszáj.

BURGONYA GYÓGYÍTÓ 
HATÁSA-EMÉSZTÉS 

SEGÍTÔJE:
Gyógyító hatása miatt a burgonya 

megérdemli a második helyet, már 
azért is, mert táplálékunk sorrendjé-
ben is a második helyen áll. Ráadásul 
nem hizlal, legalább is, ha nem zsírban 
sütjük. Fontos tudni,a zsírban sült 
krumplit nehezen tudja megemészteni 
a szervezet, ezért káros a szervezetre. 
Ezzel szemben (testépítéshez elenged-
hetetlen) az összes növényi fehérjét 
tartalmazza. Sôt káliumot, kalciumot, 
foszfort és vasat. A burgonyát, még a 
cukorbetegek is bátran fogyaszthatják, 
mert a benne lévô szénhidrát lassan 
szívódik fel, így nem dobja meg a 
cukrot. A gyakori burgonyafogyasztás 
(nem a zsírban sült) egyensúlyban 
tartja a szerveket, például csökken a 
gyomor és a bélpanasz. Leghatásosabb, 
ha sós lében (népi nyelven sóban fôtt 
krumpli), vagy héjában fôzve fo-
gyasztjuk. Valamikor a szegény embe-
rek a burgonya levébôl készítették az 
elôételt, a levest. Használjuk ki a bur-
gonyában rejlô, egészségünkre hasz-
nos lehetôségeket, hogy kevesebb 
gyógyszert kelljen fogyasztanunk.

CÉKLA GYÓGYÍTÓ 
HATÁSA, ÉLETTANI 

FONTOSSÁGA:
És most következzék a cékla. A cékla 

Rála Rák megelôzô hatású, beírta ma-
gát a csodaszerek osztályába. Ferenczi 
Sándor 1970-ben Heidelbergben meg-
jelent könyvében ad számot 18 év 
tapasztalatáról, a nyers céklalé daga-
natellenes hatásáról. Munkatársa Paul 
Seeger megállapította, hogy a cékla 
hatékonyan lép fel a rákos daganatok 
ellen. Az eddigi tumor gátló gyógy-
szerekkel szemben nem sejtosztódást, 
gátló méreg, hanem élettani hatóa-
nyag: a ráksejtek csökkent oxidációját 
növeli oly módon, hogy a tönkrement 
légzôfermentet pótolja, és így a rák 
tulajdonképpeni okát szünteti meg. A 
cékla hatóanyaga a sejtlégzés aktivá-
tora. 

Folytatjuk!

autó és elüt!
A fickó megáll, centiméterekkel 

elôtte elsuhan egy autó. A férfi meg-
kérdi:

--- Hát te ki vagy?
--- Én vagyok az ôrangyalod!
--- Igen? És hol a fenében voltál, 

amikor megnôsültem?
* * *

Két régi ismerôs találkozik:
--- Mesélj, milyen az új munkahelyed, 

milyen a fônököd?
--- A fônök tekintete mindig nyílt és 

ôszinte.
--- Na ne mesélj, ezt nem hiszem, a 

fônökök általában mindig utálatosak.
--- Pedig igaz. Az egyik szemébôl a 

nyílt gonoszság, a másikból az ôszinte 
rosszindulat sugárzik. Viszont szinte 
biztos, hogy soha nem fog minket 
kirúgni.

--- Mibôl gondolod?
--- Mert minket nem lehet elbocsátani! 

A rabszolgákat el szokták adni!
* * *

Érkezik a postára egy levél, a Miku-
lásnak címezve. A postások felbontják, 
kiderül, egy kisgyerek írta:

---„Kedves Télapó! Mi nagyon sze-
gények vagyunk, így nem tudok a 
szüleimnek ajándékot venni. Jó lenne, 
ha tudnál küldeni nekem 20.000 fo-
rintot.”

A postások megsajnálják, gyûjtést 
rendeznek, össze is jön 10.000 forint, 
ezt elküldik a kisfiúnak.

Megérkezik a köszönôlevél, izgatot-
tan olvassák:

--- „Kedves Télapó! Köszönöm a 
pénzt, de képzeld, ezek a mocskos 
postások lenyúlták a felét!”

* * *
Az aranylakodalmon az idôs férj a 

múltról mesél a vejeinek:
--- Most már megöregedtem, bevall-

hatom, hogy fiatal koromban nagyon 
sok férj fejére feltettem a szarvat.

A felesége megszólal mosolyogva:
--- Én csak egyére.

* * *
Kártyázás közben Grün felkiált
---Kohn, te lesed a kártyámat!
--- Naná, majd hazárdírozok!

A néhány hete megjelent Magyaror-
szág nemzeti atlasza számos vizes 
érdekességgel szolgál. Mesztegnyôn 
2010-ben 216 napon esett legalább egy 
milliméternyi esô. Dadon 1953. június 
9-én becslések alapján 260 milliméter 
csapadék hullott, míg Dobogókôn 1958 
júniusában a legnagyobb havi csapa-
dékösszeget mérték, 444 millimétert. 
Jávorkúton 2010-ben összesen 1555 
milliméter esô, jég és hó hullott. A má-
sik véglet: Szegeden 2010-ben mind-
össze 203 milliméternyi csapadék esett.

ÍGY GYÓGYÍTOTTAK 
A RÉGIEK

A húszas évek elôtt rendes orvosi 
ellátás még nem volt, és nem voltak 
elérhetô gyógyszerek, a szegény 
ember mégis gyógyította magát. A 
parasztember a kertjébôl gyógyult, de 
a városiak is használták ezeket a 
gyógymódokat. Fô táplálékuk volt 
telente; bab, krumpli, káposztafélék, 
savanyítva is — Szabolcsban a bab 
mellé is savanyú káposzta került 
tészta helyet, mert ez ingyen volt, és 
sûrítette a levest. — savanyú káposzta 
jelentette a savanyúságot (salátát), 
persze nem tudták, a vastagbél nor-
mális mûködését támogatták ezzel. A 
háziasszonyok bôven használtak piros 
paprikát. Ezzel pótolták a C-vitamint.

Immunerôsítônek ott volt a tök, a 
sütôtök a tökmag (A prosztata legjobb 
védelmezôje). Az asztalra mindig ke-
rült kukorica, diós, mákos metélt. 
Reggelire mangalica szalonnát ettek, 
melyrôl ma már ismert, hogy tápláló, 
és tisztítja a vért. A szegény embernek 
nem telt cukros ételekre, a gyerekeket 
sem tömték édességgel. Így, ha a fer-
tôzô betegségeket nem kapták el gye-
rekként, magas kort értek meg déda-
páink. Kár, hgy elfelejtettük étkezési 
szokásaikat.

Az állatokat nem tanítják, melyik nö-
vény mérgezô a testükre, mégis min-
den állat tudja, mi nem jó neki, és azt 
nem eszi meg. Azt sem mondja meg 
nekik senki, melyek azok a füvek, 
amivel gyógyítani tudják a szerveze-
tüket, vagy karban tartja a bélmûkö-
désüket, mégis megtalálják. (Elgondol-
kodtató, hogy a bent tartott kutyákat 
mért érik el azok a betegségek, mint 
az embereket?) Mi emberek is tudhat-
nánk, hogyan kerüljük el a betegséget, 
mégis kevesen foglalkozunk ezzel.

MÁKKAL 
CSONTRITKULÁS 

ELLEN:
A mákkerült ide elsônek, hogy a kö-

zép vagy idôsebb korúak észrevegyék 
ezt a csdanövényt, hiszen, ki ne akarná 
a fiatalos mozgását könnyen megôriz-
ni, és az életét kitolni. A mák Közép-
ázsiából származik, de manapság in-
kább Európában eszik. Szerencsére a 
mák központi helyet foglal el a magyar 
étkezési szokásokban, jóllehet kevesen 
tudnak annak gyógyhatásáról.

Tele van (csontépítô), magnéziummal, 
(OMEGA4) növényi zsírsavval, amino-
savakkal, enzimekkel: plusz foszfort, 
kalciumot, káliumot és vasat is talá-
lunk benne. Kevesen tudják, hogy 
lassítja az öregedési folyamatokat; fé-
kezi a csontok leépülését, és elkezdi 
újra építeni a ritkult csontszöveteket. 
A magas vérnyomást leviszi. A telítet-
len zsírsav összetétele miatt, megelôz-
hetô a trombózis és embólia kialakulá-
sa. Normalizálja a vér koleszterin 
szintet, miközben fokozza a szervezet 



05:25 M5 Híradó
05:55 Öt kontinens
06:25 Világ
06:50 Summa
07:20 Gasztroangyal -
Dödölle
08:15 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Mai hitvallások
09:15 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:50 A nagyok - 

portrésorozat
10:20MindenkiAkadémiája   
Köves Alexandra: Nemnö-

vekedés. Utópia vagy reális 
alternatíva?
10:50 Angol nyelvû hírek    
11:05 Nyár a hegyen (1967)   
Magyar játékfilm
Komora, a fiatal festô és 

barátai, Szabó doktor és Ma-
ri, a tanárnô mûvésztelepet 
szeretnének létrehozni egy 
badacsonyi kôbányánál, 
ezért megveszik a régi in-
ternáló tábor barakkjait. 
Sári, Mari tanítványa meg-
hívja a társaságot egy vi-
torlás kirándulásra, ahol ki-
derül, hogy a fiatal lány ap-
ja, Veszeli a tábor parancs-
noka volt egykor, Szabó 
doktor pedig a foglya. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Roma Magazin
13:50 Domovina
14:20 Család-barát
15:55 Életkor
16:20 Ízôrzôk  Kiskunhalas
 említik a „csipke városa”- 

ként is: a csodálatos csipkék 
1902 óta hódítanak 
16:55 Öt kontinens
17:30 Hazai érték
Ízôrzôk Álmosd
18:05 Hazai érték
Gasztroangyal
Télen-nyáron Erdély
19:00 Hazai érték Virágzó 

Magyarország Sopron
19:25 Hazai érték
Pannonia 3 keréken 
IX. rész: Tállyától Füzérig
20:00 Hogy volt?!  A „Zsura”
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
Legyél jó, tegyél jót! 2.
22:30 Kulturális világö-

rökségek Japánban 
6/6.: Hiraidzumi és az 

Ivami Ginzan ezüstbánya
22:55 Szentágothai János - 

ahogy a tanítványok emlé-
keznek  Magyar ismeretter.
23:20 M5 Híradó
23:50MindenkiAkadémiája   
Thékes István: Anyanyelvi 

és idegennyelvi szókincs
00:30 M2 matricák - Ha 

nagy leszek…   Ornitológus
00:35 M2 matricák - 

Négyzetgyök
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:30 Hogy volt?!  A„Zsura”
02:25 Nyár a hegyen (1967)   
Magyar játékfilm  (ff.)
A film díjai: a Magyar 

Filmkritikusok és a Magyar 
Játékfilmszemle szakmai 
zsûrije is egyaránt a legjobb 
operatôri díjjal tüntette ki a 
filmet.
04:00 Magyar rock
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

2018. december 13. MAGYAR ÉLET 15. oldal
December 17.  hétfô December 18. kedd December 19.   szerda

December 20.   csütörtök

December 21.  péntek December 22.  szombat December 23.  vasárnap 

05:25 M5 Híradó
05:55 Novum
06:20 Család’18
06:45 Magyar gazda
07:05 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, sosem alszik...
Télen-nyáron Erdély
08:00 Német nyelvû hírek   
08:10 Orosz nyelvû hírek
08:15 Kínai nyelvû hírek
08:25 Evangélikus riportok    
08:55 Református riportok    
09:30 A nagyok - portré-

sorozat  Konok Tamás
10:00MindenkiAkadémiája   
Bíró-Balogh Tamás: Rad-

nóti Miklós dedikációi
10:25 Új idôk, új dalai
A keringô
10:55 Angol nyelvû hírek    
11:10 Viszontlátásra, drága 

(1977)   Magyar tévéjáték
Szereplôk: Bánsági Ildikó 

(Nela), Csákányi László 
(Nagyapus), Pártos Erzsi 
(Smigruckiné) Az I. világhá-
borúban az oroszok meg-
szállják Lengyelországot, és 
az egyik kozák tiszt beszál-
lásolja magát Nela és nagy-
apja házába. Nela és Nikolaj 
egymásba szeretnek, de a 
kozák tiszt csapata hama-
rosan visszavonul. A hadi-
szerencse forgandó, Nelát 
megerôszakolják, aztán 
Heinrich a lengyel tiszt után 
jön Trén ôrmester, aztán 
egy tüzértiszt. A háború vé-
gén Nela elgondolkodik, mi 
az oka, hogy minden tönkre-
ment, hogy meghiúsultak 
fiatalkori ábrándjai, hogy 
nem a férfiak önzése-e a 
háború.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:20 Család-barát
15:55 Család’18
16:20 Hazajáró
16:55 Térkép
17:25 Hazai érték
Ízôrzôk Rezi
18:00 Hazai érték
Gasztroangyal - Eszik, 

iszik, sosem alszik... Batáta
19:00 Hazai érték 
Virágzó Magyarország 
Sátoraljaújhelyi kistérség 
19:25 Hazai értékPannonia

3 keréken X. rész: Füzértôl 
Nyírbátorig
20:00 Beugró (2008)   Ma-

gyar szórakoztató mûsor
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül   Digitális  

dilemmák decemberben
22:30 Honfoglaló
23:20 M5 Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Nemes Orsolya: Nézzünk 

bele az Y generáció fejébe!
00:35 M2 matricák - 

Négyzetgyök
00:40 M2 matricák - Lássuk 

a medvét!
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Beugró (2008)   Ma-

gyar szórakoztató mûsor
02:25 Viszontlátásra, drága 

(1977)   Magyar tévéjáték
A kozák tiszt és Nela 

szerelmesek lesznek.
04:00 Magyar rock
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 M5 Híradó
05:50 Magyar Krónika
06:25 Kárpát expressz
06:50 Forint, fillér
07:15 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, sosem alszik...
Ásotthalmi disznóvágás
08:15 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:10 Így szól az Úr!
09:15 Kereszt-Tények
09:25  Vallás és szabadság 
14.: „A kardokból ekét...”
09:35 A nagyok portréso-

rozat  Perényi Miklós
10:05MindenkiAkadémiája   
Dunavölgyi Mária: Milyen 

a jó fônök?
10:35 Új idôk új dalai
A jazzgitár
11:05 Angol nyelvû hírek    
11:20 Szemben a Lánchíd 

oroszlánja A Békeffi sztori
Magyar tévéjáték  A 30-as, 

40-es évek kiváló konferan-
sziéjának, Békeffy László 
életének bemutatása sok 
kabaréjelenettel, vidámság-
gal és az akkori botrá-
nyokkal.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Rondo
14:20 Család-barát
15:55 Kék bolygó
16:20 Opera Café
16:55 Magyar Krónika
17:25 Hazai érték
Ízôrzôk Szatta
18:05 Hazai érték Fácán és 

vadkacsa vadászat
19:05 Hazai érték Virágzó 

Magyarország Tokaj
19:25 Hazai értékPannonia

3 keréken  Nyírbátortól 
Nyíregyházáig
20:00 Szenes Iván koncert  
3/2 Magyar koncertfilm
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
Ünnepek rohanás nélkül
22:30 Honfoglaló
23:20 M5 Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Barnaföldi Gergely: FCC - 

A jövô nagy részecske-
ütköztetôje
00:30 M2 matricák - Igaz 

vagy hamis?   Kati néni szobra
00:35 M2 matricák - Igaz 

vagy hamis?
Tiszavirág híd
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Szenes Iván koncert  
02:30 Szemben a Lánchíd 

oroszlánja (1995)
2/2.: A Békeffi sztori
Magyar tévéjáték
A 30-as, 40-es évek kiváló 

konferansziéjának, Békeffy 
László életének bemutatása 
sok kabaréjelenettel,vidám-
sággal és az akkori bot-
rányokkal.
04:00 Magyar rock
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 M5 Híradó
05:50 Mesterember
06:25 Iskolapad
06:50 Élô egyház
07:15 Gasztroangyal - 

Fácán és vadkacsa vadászat 
Marcsit ezúttal Laklóth 
Aladár kíséri el e különleges 
téli útra. 
08:15 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:25 Kínai nyelvû hírek
08:40 Isten kezében
09:15 Katolikus krónika
09:50 A nagyok - portréso-

rozat  Csíkszentmihályi Róbert
10:15MindenkiAkadémiája   
Balogh Elemér: A nagy 

szegedi boszorkányper
10:50 Új idôk új dalai
Biblia és mûvészet
11:20 Angol nyelvû hírek    
11:35 Ficzek úr (1974)
Magyar tévéfilm  Hau-

mann Péter (Ficzek úr),  
Kaló Flórián, Major Schütz 
Ila (Ficzekné),  Zenthe Fe-
renc Ficzek urat Hidas 
Antal teremtette. Regényt 
írt róla, arról a kisemberrôl, 
aki csak boldogulni szeretett 
volna a Monarchia háború 
elôtti évtizedeiben négy 
gyermekével, csöndes fele-
ségével és tanult cipész 
szakmájával Budapesten, 
de nem kedvezett neki a 
szerencse. H’ja kérem,  ha 
valaki bujdokol elôle!
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 P’amende
13:50 Öt kontinens
14:20 Család-barát
15:55 Kárpát expressz
16:25 Rúzs és selyem
16:55 Folkudvar
17:30 Hazai érték
Ízôrzôk Tengelic
18:05 Hazai érték
Gasztroangyal - Eszik, 

iszik, sosem alszik... 
Vince-nap Villányban
19:05 Hazai érték
Virágzó Magyarország 
Biatorbágy
19:30 Hazai érték
Pannonia 3 keréken 
XII. rész: Nyíregyházától 

Hortobágyig
20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
Kreatív ünnepek
22:30 Honfoglaló
23:20 M5 Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Juhász Árpád: A földtu-

domány forradalma: a 
lemeztektonika
00:30 M2 matricák - Igaz 

vagy hamis?   Ópusztaszeri 
Nemzeti Emlékpark
00:35 M2 matricák - Igaz 

vagy hamis?   Mini Magyar-
ország Szarvas
00:45 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Önök kérték
02:30 Ficzek úr (1974)
Magyar tévéfilm  Ficzek 

urat Hidas Antal teremtette. 
Regényt írt róla, arról a kis-
emberrôl, aki csak boldo-
gulni szeretett volna.
03:40 Világörökség Portu-

gáliában A Coa völgye
04:00 Magyar rock
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 M5 Híradó
05:50 Unió28
06:15 Itthon vagy!
06:45 Életkor
07:10 Hogy volt?!  A„Zsura”
08:05 Német nyelvû hírek   
08:15 Orosz nyelvû hírek
08:20 Kínai nyelvû hírek
08:35 Gasztroangyal
A Gasztroangyal a balatoni 

hal nyomába ered. 
09:35 A nagyok - portré-

sorozat  Dávid Katalin
10:10 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora
10:40 Öt kontinens
11:10 Angol nyelvû hírek    
11:30 Bástyasétány hetven-

négy (1974)   Magyar film-
szatíra   Ôze Lajos (Patkó 
Bernát), Honthy Hanna, 
Temessy Hédi Dezsô úr és 
Rezsô úr új operettet írnak, 
amihez  hôsöket keresnek. 
Különbözô stílust képvisel-
nek, ezért folyton vitatkoz-
nak a történet alakulásán és 
a karaktereken. Egy fiú és 
egy lány csapat lakáskiu-
talást kap. Ám nem örülhet-
nek túlságosan, mert ugyan-
azt a házat kapják meg. 
Miközben ôk a házért har-
colnak, a korrupt Patkó  
Bernát hivatalnokot meg-
vesztegetik pénzzel és sze-
relemmel, így egy harmadik 
fél kapja meg a házat. 
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20  Kocsár Miklós
14:20 Család-barát
15:55 OJD – Irodalom és 

könyv  Iancu Laura
16:25 Új idôk új dalai   A 

mûvész bölcsôje Epreskert 
17:00 Színe-java
17:55 Borvacsora  Tokaj-

Hegyalja Magyar szórakoz.
18:55 Térkép
19:25 Ízôrzôk  Sülysáp
20:00 Dokuzóna
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Fábry
22:55 Tóth János - 2. évad
31. rész Sztrájk
Magyar sitcom
23:30 M5 Híradó
00:00 Opera Café
00:30 Evangélium
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Gasztroangyal
02:30 Fölszállott a páva - 

2018    A Döntôk Döntôje
Öt sikeres évad után a Föl-

szállott a páva c. mûsor A 
Döntôk Döntôjével jelentke-
zik. A zsûri az elmúlt évek 
legjobb produkcióit hívta 
vissza, akik ismét négy 
kategóriában versenyeznek 
– a döntés viszont immár a 
nézôkön múlik. A show-
mûsorának házigazdája 
2018-ban is Morvai Noémi 
és Novák Péter.
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 M5 Híradó
05:50 Térkép
06:25 Esély
06:50 Kárpát expressz
07:15 Bringás Brigantik
8/7.: Emlékszel az elsô 

tekerésekre?
07:45 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek   Gyulafehér-
vári nyilatkozat
08:20 Német nyelvû hírek   
08:25 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Önök kérték
09:45 Térkép
10:15 Angol nyelvû hírek    
10:30 Fölszállott a páva - 

2018    A Döntôk Döntôje 
Öt sikeres évad után a 

Fölszállott a páva c. mûsor 
A Döntôk Döntôjével jelent-
kezik. A zsûri az elmúlt 
évek legjobb produkcióit 
hívta vissza, akik ismét 
négy kategóriában verse-
nyeznek – a döntés viszont 
immár a nézôkön múlik. 
Magyarország egyetlen 
népzenei és néptáncos 
show-mûsorának házigaz-
dája 2018-ban is Morvai 
Noémi és Novák Péter.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 A nagyok
13:50  Csodálatos elmék - A 

kódfejtôk titokzatos világa
Magyar ism. terjesztô 
14:50 Az inkák földjén 

(1989)   A kövek mesélnek
15:20 Az inkák földjén  Kin-

csek az agyagpiramisban
15:55 Mesélô cégtáblák 
MÁV Nyugati Pályaudvar
16:25 Mesélô cégtáblák 

(1995)   A hallstatti sóbánya
16:55 Színe-java
17:55 Borvacsora  Etyek-

Budai borvidék
18:55 Öt kontinens
19:25 Szerelmes földrajz
EMLÉKEIM ÉS MENE-

DÉKEIM
20:00 Gasztroangyal
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Kötél a mélyben - 

Bettelheim Bernát (1811-
1870) Egy magyar hittérítô 
Okinawán   Magyar dok. 
22:30 Hogy volt?!
Jankovics Marcell
23:30 M5 Híradó
00:00 Folkudvar
00:30 Tôkéczki és Takaró:    

Gyulafehérvári nyilatkozat
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek
01:30  A rög gyermeke 

Oravecz Imre költô portréja  
02:25 Rózsafabot (1940)
Magyar romantikus film  

(ff.)  Szeleczky Zita  Ilona
03:40 Hagyaték  Csendes éj 

- Karácsony a fronton
04:05  Csodálatos elmék - A 

kódfejtôk titokzatos világa 
05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvû hírek    

05:25 M5 Híradó
05:50 A nagyok
06:25 Magyar gazda
06:50 Kék bolygó
07:15 Gasztroangyal -
Batáta
08:15 Német nyelvû hírek   
08:20 Orosz nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:45 Rome Reports - 

Vatikáni Híradó
09:10 Isten kezében
09:45 A nagyok - portré-

sorozat  Portisch Lajos
10:15MindenkiAkadémiája   
Molnár Mária Judit: Gén-

jeinkben a sorsunk?
10:45 Új idôk új dalai   Ké-

pes mesék, mesés képek - A 
gyerekkönyv  illusztráció
11:20 Angol nyelvû hírek    
11:35 Szemben a Lánchíd 

oroszlánja 2/1.: A Békeffi 
sztori Magyar tévéjáték
Szereplôk: Halász Judit, 

Kern András, Schütz Ila, 
Csurka László,  Lukács Sán-
dor, Malcsiner Péter, Pápai 
Erika, Pregitzer Fruzsina, 
Tordy Géza, A 30-as, 40-es 
évek kiváló konferanszi-
éjának, Békeffi László éle-
tének bemutatása sok ka-
baréjelenettel, vidámsággal 
és az akkori botrányokkal.
12:50 V4 Híradó
13:00 Híradó
13:20 Hrvatska Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Család-barát
15:55 Magyar gazda
16:20 Noé barátai
16:55 Novum
17:30 Hazai érték Ízôrzôk 
Bercel A helyi asszonyok a 

következô finomságokat ké-
szítették az Ízôrzôk asztalá-
ra: Zúzaleves csipetkével, 
Berceli borjúpaprikás no-
kedlivel, Pozsonyi kifli, 
18:05 Hazai érték
Gasztroangyal - Eszik, 

iszik, sosem alszik... 
Ásotthalmi disznóvágás
19:00 Hazai érték Virágzó

Magyarország Sátoralja-
újhelyi kistérség 2.
19:30 Magyarország, 

szeretlek!
21:00 Híradó
21:25 V4 Híradó
21:35 Ridikül
A közösség ereje
22:30 Honfoglaló
23:20 M5 Híradó
23:55MindenkiAkadémiája   
Az antibiotikumok Achil-

les-sarka - Pál Csaba
00:30 M2 matricák - Hevül 

a vegyület   UV-fény
00:35 M2 matricák - Igaz 

vagy hamis?
Szegedi Dóm tornyai
00:40 Hetedhét kaland
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvû hírek    
01:35 Magyarország, 

szeretlek!
02:55 Szemben a Lánchíd 

oroszlánja (1994)
2/1.: A Békeffi sztori
Magyar tévéjáték
A 30-as, 40-es évek kiváló 

konferansziéjának, Békeffi 
László életének bemutatása 
sok kabaréjelenettel, vi-
dámsággal és az akkori 
botrányokkal.
04:05 Magyar rock
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.



  16. oldal                                                        MAGYAR ÉLET                                             2018. december 13.  

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

DUNA WORLD TV antenna 
szakszerû beállítása és javítása 
Melbourneben és Melbourne köz-
vetlen környékén.

Tel.: 0432 494-869 János/John

PEDIKÔRÖS BUDAPESTRÔL
Hivásra házhoz jön. 
Hivja a 0428 871-773 számot

Magándetektív
 László nyomozó, Melbourne

 Mindenféle ügyek nyomozása
0451 146-665

ÜDÜLJÖN BUDAPEST 
belvárosában féláron. 

informacios.ugyelet@gmail.com

VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. 
Ed Wettenhall. Gyors, pontos, 
olcsó. Wettenhall Plumbing Lic. 
No. 102602 

Mobile: 0400 059-290 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

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

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

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

MEGHÍVÓ
A SYDNEYI  MAGYAR  KASZINÓ

szeretettel hívja barátait
a 2018. december 16-án 13.00-kor tartandó

Karácsonyi Ebédjére,
A PUNCHBOWLI  MAGYAR  HÁZBA,

1-5 BREUST PLACE, PUNCHBOWL  NSW 2196 
(a vasutállomás mellett)

Hálásan köszönjük Dr. Szomor Zoltán
orthopéd sebészünknek, hogy meghívásunkat 

elfogadva egy tanulságos és szórakoztató elôadással 
fog bennünket megajándékozni.

A rendezvény a Kaszinó és a Kisebbségi Alap
közös szervezésében kerül megrendezésre.

A bevételt a kárpátaljai árvaházak és nagycsaládosok
megsegítésére fordítjuk.

Belépôjegy ebéddel : $25.00
Italok a bárban, s a fínom süteményekrôl 

pedig Bánki Éva gondoskodik.
JELENTKEZÉSÉT KÉRJÜK DECEMBER 13-IG
AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMOKON LEADNI:

Horváth Olga 9584–0348, 
Patay Feri  9567–2562

A VÁLASZTMÁNY NEVÉBEN  SZERETETTEL Patay Feri

BETEGSÉG miatt kénytelen 
vagyok felhagyni a piacozással 

és ezért nagy mennyiségü, 
kitûnô minöségû és vadonat új 

ruházati árucikkeimet
 rendkívül olcsón 
kiárusítom. 

Érdemes megnézni, érdemes 
válogatni. 

Cím: 18/43-47 Doveton Ave. 
Eumemmerring VIc. 

Tel.: (03) 9706-7683

Budapesten kitûnô helyen 
125nm-es nagypolgári 

lakás eladó.
Részletek: 

https://ingatlan.com/27931577
Érdeklôdés:

 dr.csoma@freemail.hu”


