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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK! 

Január 20.
Köszöntjük névnapjukon Fábián, Se-

bestyén nevû olvasóinkat.
Fábián: a latin Fabianus névbôl ered. 

Jelentése: a Fabius nemzetséghez tar-
tozó férfi.
Sebestyén: a görög Szebasztosz (ma-

gasztos, felséges) latinos továbbkép-
zése.
Köszönthetjük még Özséb, Sebô ne-

vû ismerôseinket.
Január 21.
Szeretettel köszöntjük Ágnes nevû 

kedves olvasóinkat.
Ágnes: a görög Hagnosz szóból ered, 

melynek jelentése tiszta, szent, sze-
mérmes, értintetlen szûzies, tartóz-
kodó.
Köszönthetjük még Agnéta, Meny-

hért nevû ismerôseinket is.
Január 22.
Szeretettel köszöntjük Vince, Artúr  

nevû kedves olvasóinkat.
Vince: a latin Vincentius rövidülése. 

Jelentése: gyôztes.
Artúr: az Arthur régies német he-

lyesírási forma, a modern alak ott is az 
Artúr. Egy régi angol király nevébôl, 
kelta eredetû név.
Köszönthetjük még Anasztáz, Arte-

misz, Cintia, Délia, Domonkos, Szi-
rén nevû barátainkat.
Január 23.
Szeretettel köszöntjük Zelma, Raj-

mund nevû kedves olvasóinkat.
Zelma: a német Selma névbôl. A skót 

Macpherson Osszián-hamisításában 
szereplô név. Becézése: Zelmácska, 
Zelmi.
Rajmund a német Raimund névbôl, 

jelentése: okos, védô. Becézése Raji, 
Rajkó.
Köszönthetjük még Alfonz, Ber-

tram, Emerencia, Emese, János, 
Mária nevû barátainkat.
Január 24.
Szeretettel köszöntjük Timót nevû 

kedves olvasóinkat.
Timót: a görög Timotheosz név lati-

nos Timotheus formájának rövidítése. 
Jelentése: Isten becsülôje.
Köszönthetjük még Balár, Bertram, 

Bános, Erik, Erika, Makár, Tad-
deus, Tádé, Veronika nevû barátain-
kat. 
Január 25:
Szeretettel köszöntjük Pál nevû ked-

ves olvasóinkat.
Pál a latin Paulus rövidítése. Jelen-

tése: kicsi, kis termetû férfi.
Köszönthetjük még Bottyán, Henrik 

Péter, Petô, Saul nevû barátainkat.
Január 26. 
Köszöntjük névnapjukon Vanda, Pau-

la nevû olvasóinkat.
Vanda: a lengyel Wanda névbôl, vala-

mint a német Wendel nôi párja, jelen-
tése: varázsvesszô.
Paula: a latin Paulus nôi párja.
Köszönthetjük még Balambér, Bá-

tony, Oberon, Polikárp nevû bará-
tainkat. 
Január 27.
Köszöntjük névnapjukon Angelika 

nevû olvasóinkat.
Angelika: a kései latin Angelicus 

melléknév nônemû alakja, jelentése: 
an-gyali, becézése: Angyalka, Angi.
Köszönthetjük még Botár, János, 

Krizosztion, Lotár, Tivadar, Ulás-
zló, Vincenzia nevû barátainkat. 

— elkeserítô. Úgy érezzük, az állam az állattenyésztôket is teljesen magukra 
akarja hagyni a génmegôrzésben is. Néhány évvel ezelôtt a parlament tör-
vényben határozta meg a védett-ôshonos fajták körét, és nemzeti kincsnek 
nyilvánította ôket. De kérdezzük: a nemzeti kincsre az államnak nem kellene 
sokkal jobban vigyáznia? Ôseink több száz éves munkája és verejtéke van e 
fajták génjeibe kódolva, az állam pedig felelôtlenül bánik velük. Miért hagyjuk, 
hogy minimális létszámú fajták sorsa néhány elhivatott tenyésztô és családja 
anyagi lehetôségeitôl függjön? Nagy csaták árán tudtuk kiharcolni, hogy az 
ôshonos fajták tenyésztésben történô fenntartását elôsegítô EMVA-forrásból 
— nyolcvan százalékban uniós pénzbôl — fizetett támogatás ne 2010-tôl, hanem 
már az idén szeptemberben elinduljon. Azt azonban még nem tudtuk elérni és a 
döntéshozókkal elfogadtatni, hogy a szintén EMVA-forrásból fizetendô, az 
ÚMVP-ben 214/C számon szereplô genetikai erôforrá sok megôrzésére nyújt-
ható támogatási jogcímet ne 2011-ben, hanem 2010-ben indítsák el! Növelni kell 
az állattenyésztésre, ezen belül az ôshonos fajták megôrzésére és nemesítésére 
nyújtott nemzeti hozzájárulás mértékét! Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy 
költségvetésünkbôl ezekre a feladatokra alig néhány millió forint jut. Jelenleg 
az ôshonos fajták fenntartására nyújtott támogatás ugyanis lényegében uniós 
forrásból történik. Köszönet és hála illeti azon tenyésztôket, akik minden 
ésszerûség ellenére tovább ápolják sok évszázados állattenyésztési kultúránkat. 
Nagyon biztatók azok a törekvések és sikerek, amelyek egy-egy kihalás szélére 
sodródott magyar fajtánk megmentésével, illetve piacszerzésével kapcsola-
tosak.”

Újra téma az urán Pécsett
Pár éven belül újraindulhat a Mecsek alatt található uránérc kitermelése. A 

korábbi bányatelkek szomszédságában álló területeken most az ausztrál Wild-
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Veszélyben 
az ôshonos állatfajták 

Szürkemarha, magyar tarka, kisbéri, lipicai, gidrán, nóniusz, fecskehasú 
mangalica, parlagi szamár, cigája, cikta, kendermagos magyar tyúk, fodrostollú 
lúd — a teljesség igénye nélkül néhány fajta és változat ôshonos, hungarikumnak 
tekinthetô háziállataink közül. A jószágok és tenyésztôik helyzete nem túl ró-
zsás, mert annak ellenére, hogy az Európai Unió a sokszínû mezôgazdaságot 
részesíti elônyben, itthon ezt nem támogatják. Az egyeztetések másfél éve hú-
zódnak az agrártárca és az állattenyésztô szervezetek között.

Az ôshonos magyar állatfajták megôrzése, tenyésztésük elôsegítése a Ma-
gyar Állattenyésztôk Szövetségének (MÁSZ) egyik kiemelt feladata. Az év-
tizedek, évszázadok alatt kitenyésztett, a magyar állattenyésztés eleven örök-
ségét jelentô fajták fenntartása pedig mindannyiunk közös érdeke. „Minden, a 
saját állattenyésztését megbecsülô ország igyekszik költségvetési forrásból is 
segíteni a nemzeti kincset képviselô állatfajtákat. Hazánkban az elmúlt évtize-
dekben mégis méltatlanul kevés figyelmet és még ennél is kevesebb nemzeti 
forrást fordítottak ôshonos fajtáink fenntartására” — mondta Wagenhoffer 
Zsombor, a MÁSZ ügyvezetô igazgatója. A szakember arra is rámutatott, 
mindez annak ellenére történik, hogy az Európai Unió a sokszínû mezôgaz-
daságot részesíti elônyben, amelynek része az évszázados tapasztalatokat, 
hagyományokat és tenyésztôi munkát megtestesítô helyi fajták megôrzése. A 
közösségi jogszabályok lehetôséget adnak ôshonos haszonállatok fenntartásának 
támogatására. A védelemre és támogatásra szoruló ôshonos fajtáink szakmai 
képviseletének elsô számú fórumát, az Ôshonos Haszonállatok Génerôforrás-
bizottságát 2007-ben hozták létre. A bizottság létrehozásáról a földmûvelésügyi 
és a környezetvédelmi miniszter együttes rendeletben rendelkezett. „Ezek után 
az Új Magyarország vidékfejlesztési program (ÚMVP) keretében — a bizott-
sággal az agrártárca illetékeseivel együtt — kidolgoztunk egy olyan, új típusú 
támogatási rendszert, amely különbséget tesz a legnagyobb értéket képviselô, 
úgynevezett elit vagy nukleusz egyedek, a fajta fenntartására alkalmas te-
nyészálla tok, valamint az árutermelô állományok között. A támogatási jogcímek 
rendeletben történô meghirdetése — az Ôshonos Haszonállatok Génerôforrás-
bizottsága és a MÁSZ többszöri kérése és közbenjárása ellenére — a mai napig 
nem következett be, jóllehet a szakmai egyeztetések két éve megkezdôdtek” 
— mondta az ügyvezetô igazgató. Az elsô elképzelések szerint 2009 január jától, 
majd szeptemberétôl, a legújabb elgondolások szerint viszont csak 2010 janu-
árjában hirdetné meg a földmûvelésügyi tárca az ôshonos és veszélyeztetett 
állatfajták tenyésztésben történô megôrzésére nyújtott támogatást. „A 
halogatás és hitegetés persze nem kizárólag ennél a jogcímnél jellemzô. Az mé-
gis nehezen érthetô, hogy egy viszonylag kis létszámú termelôi kört érintô és 
egyszerûen ellenôrizhetô jogcím meghirdetése miért késik ilyen sokat — 
mondta Wagenhoffer Zsombor. — Közben az idô nem áll meg, a kritikusan 
alacsony létszámban tartott ôshonos fajtáink egyedszáma folyamatosan csök-
ken, s ezáltal a génállomány is visszafordíthatatlan károkat szenved.”A MÁSZ-
nak komoly vitái voltak és vannak a szaktárca illetékeseivel abban, hogy az 
állománynövelésre adhatnak-e lehetôséget vagy sem. Véleményük szerint az 
ôshonos állatok támogatásával az Európai Unió célja a veszélyben lévô fajták 
fenntartása, és nem a kihalás küszöbén lévô állományok létszámának rögzítése. 
Ezért elfogadhatatlannak tartják az állománynövelés lehetôségének kizárását, 
hiszen alapvetô célnak tekintik a kritikus helyzetben lévô ôshonos fajták állo-
mányának felszaporítását. Wagenhoffer Zsombor elmondta, hogy az állomány-
növelést egyetlen jogszabály sem tiltja meg, ezért javasolták, hogy a gazdák a 
támogatási kérelem beadásakor vállalást tehessenek a támogatható állatlét-
számra. Javaslataik szerint a támogatás alapját az évenként benyújtott kifize-
tési kérelemben szereplô, ténylegesen meglévô létszám jelentené, azaz mindig 
annyi állat után fizetnének támogatást, amennyirôl a tenyésztôszervezet igazo-
lást ad. A jogosult létszám egyrészt a központi nyilvántartásból, másrészt a 
Tenyésztési Hatóság által a helyszínen is ellenôrizhetô. Az összes támogatható 
létszám fajtánként nem haladhatja meg a 1974/2006/EK rendelet IV. mellé-
keltében szereplô küszöbértékeket. Ezzel eleget tennének a jogszabályi felté-
teleknek, és a veszélyeztetett fajták létszámának növekedésére is lehetôség 
nyílna.

Ôshonos fajtáink védelmében májusban a Parlamentben nyílt napot szervez-
tek Tájgazdálkodás, tájfajták, génmegôrzés címmel. Az állattenyésztôk kép-
viselôi ott is felszólaltak, úgy tûnik hiába. Az ott elhangzott beszédbôl idézünk 
most részleteket: „…A haszonállatfajták fenntartása érdekében a magyar 
államnak a jelenleginél sokkal többet kell tennie. Meg kell fordítani azt a rossz 
irányt, amilyen úton az elmúlt évtizedben haladt az állami szerepvállalás a 
tenyésztésszervezésben és fajtafenntartásban. Miközben az uniós támogatások 
évrôl évre emelkedtek, és reményeink szerint a következô néhány évben is 
emelkedni fognak, a védett-ôshonos fajtáink nemzeti támogatása szégyentelenül 
jelentéktelen, a több százéves tenyésztôi munkát megtestesítô, hazánknak ko-
moly elismerést kivívó magyar fajtáink helyzete — néhány esettôl eltekintve 
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HÍREK Volt
Megélt két háborút, fölnevelt három 

gyermeket. Unokák, dédunokák buksi-
ját simogatta, egyszerre volt anya, na-
gyi, dédi a hozzá tartozó hatalmas szív-
vel. Dolgozott, míg volt munkája, 
közben eltemette a férjét, korán meg-
öregedett. A nagyszívûek korán öreg-
szenek.

Horgolni, kötni nagyon szeretett. Az 
egész családot ô látta el pulóverrel, 
asztalterítôvel, díszes ágytakaróval. 
Ha volt bánata — és volt —, beleöltötte 
a díszpárnákba, kihorgolta magából… 
Sokat mesélt, minden megmaradt a fe-
jében, az évszámokat különösen sze-
rette. Nem csak a nagycsalád dátumait 
tudta, tévedhetetlen volt a história ada-
tözönében is. Lexikont tartott a fejében. 
Pest környéki falucskában született, a 
második háború már a fôváros perem-
kerületében érte fiatalasszonyként, a 
két nagyobbik gyerek is itt született, 
miközben odakint égett a világ. Jó élete 
akkor senkinek sem volt, se polgárnak, 
se katonának, hát, még akinek a frontra 
vitték a férjét. Szomorú, tucatéletet élt 
mindenki, ô is. Nyugalom csak a föld 
alatt volt. Aztán mentek az évek, jöttek 
a ráncok, a rendszerek, az asszony — a 
néni — a virágos kis házikóból szomorú 
panelba költözött, amely az ember 
öregkorára valahogy már magán hord-
ja a reménytelenséget. Ott már nem 
nyílnak a virágok, legfeljebb az apró 
cserepekben. Meg a szívekben, amíg a 
szív dobog…

Aztán egyszer annak is vége, mint 
ennek a bánatos esztendônek. Szilvesz-
ter napján meghalt az édesanyám. 

Kisstadion, 
nagy balhé

A sportban sosincs uborkaszezon. Ép-
pen csak véget ért a szeretetteljes ka-
rácsony, máris hír érkezett egy ke-
vésbé ájtatos eseményrôl: hagyomá 
nyos pofozkodásra készült a Ferenc-
város–Újpest bajnoki jégkorongmér-
kôzés közönségének kemény magja. A 
felvonuló rendôrség a kiemelt kocká-
zatra hivatkozva egy idô után meg-
szüntette a szurkolók beléptetését a 
Kisstadionba. Több száz, jeggyel ren-
delkezô drukker maradt odakint. A 
potenciális kukaborogatók sem mehet-
tek be a nézôtérre, így aztán pótcselek-
vésként megtámadták a rendôröket…

Az eset kisebbfajta botrányt kavart, 
még az Országgyûlés sportbizottsá-
gának szocialista tagja is úgy nyilat-
kozott, hogy a hatóság nem a sport- és a 
rendôrségi törvény szerint járt el.

A megbírált rendôrség eddig nem 
nyilatkozott az ügyrôl, a hôzöngôkre 
nem raktak lakatot, csak a saját szá-
jukra… Az egészben csupán az a biz-
tató, hogy bár hokisaink, futballistáink 
még nem érték el a nemzetközi szín-
vonalat, egyes szurkolóink és rendôre-
ink már régen átlépték az internaciona-
lista nívót. Kicsit igazítva a tévémûsor 
címén, nálunk rengeteg dobócsillag 
születik.

Tegnap egyébként — a jégkorong 
Magyar Kupán — az Újpest fogadta a 
Fradit. A rendôrség a meccs elôtt nem 
nyilatkozott.

Pilhál György
(Magyar Nemzet) 

geling).
+ Sokszor üdvözöljük az eredeti cím megtartását, sokszor viszont egyszerûen 

lustaságnak tûnik. Úgy mint: The Brothers Bloom, Adventureland, District 9.

Aggteleket ajánlja 
az amerikaiaknak a Forbes

Amerikai turisták tömegei lephetik el az Aggteleki-karsztot, miután a közel-
múltban megjelent a Forbes honlapján Európa rejtett turisztikai kincseinek 
listája, amelyen elôkelô helyen szerepel az egyedülálló adottságokkal rendel-
kezô aggteleki barlangrendszer –– írta az Észak-Magyarország.

Korábban olyan ismert úti célok kaptak helyet a magazin által mindenképpen 
megnézendô látnivalók felsorolásában, mint a Vatikán vagy az Eiffel-torony, s 
magyarországi turisztikai attrakció eddig soha nem kapott helyet közöttük. A 
szlovák-magyar határ alatt húzódó cseppkôbarlangrendszer a Forbes szerint 
olyan klímával rendelkezik, ami jót tesz a légzésszervi problémákkal küzdôk-
nek, de azoknak is ajánlják a barlangi sétát, akik csak gyönyörködni szeretné-
nek a mészkôképzôdményekben.

Az ajánlás szerint „ilyet otthon nem találnak az amerikaiak”. A mértékadó 
magazin egyébként idén elsô helyen ajánlotta Magyarországot azon országok 
között, amelyek az amerikai utazók számára a jelen válságos idôszakban is a 
legkedvezôbb árérték arányt kínálják, így azokat mindenképpen érdemes fel-
keresni. Az amerikaiak pedig sokat adnak a Forbes szavára, a jó árérték arány 
pedig megfelelô hívó szónak tûnik körükben –– olvasható a napilapban.

Sokkoló a korrupció mérete 
Magyarországon

A korrupció a leggyakoribb visszaélés fajta a magyar üzleti életben, amely-
nek 81 százalékos elôfordulási aránya jócskán meghaladja a közép-európai és 
világátlagot is –– olvasható a PricewaterhouseCoopers (PwC) publikált felmé-
résében.

Fekete Miklós, a PwC szakértôje a társaság budapesti sajtótájékoztatóján 
hangsúlyozta: a magyar cégek 30 százaléka vált gazdasági bûncselekmény 
áldozatává az elmúlt 12 hónapban, ebbôl származó pénzügyi veszteségük pedig 
átlagosan 18 millió forintra rúgott. 

A nemzetközi könyvvizsgáló cég az ezer legnagyobb magyarországi vál-
lalathoz jutatta el kérdôívét, amelyre 53 társaság válaszolt.

A felmérésben részt vevôk 62 százaléka számolt be pénzügyi teljesít-
ményének romlásáról az elmúlt egy évben, a válaszadók 38 százaléka pedig 
úgy vélekedett, hogy a válság hatására nagyobb lett a gazdasági bûnözés 
kockázata — fejtette ki Fekete Miklós.

A leggyakoribb bûnelkövetési forma a vesztegetés és a korrupció, amit az 
elmúlt tíz évben listavezetô lopás és hûtlenkezelés követ 48 százalékos résza-
ránnyal, míg a pénzügyi és számviteli adatok meghamisításáról az érintett 
cégek 31 százaléka számolt be. Fekete Miklós szerint a problémát elsôsorban a 
nem megfelelô vállalati kultúra okozza, illetve az, hogy a cégek 43 százaléka 
nem végzett csalási kockázatfelmérést. A szakértô szerint elgondolkodtató, 
hogy a bûncselekményt elkövetôk többsége azzal magyarázza tettét, hogy má-
sok is ezt teszik, éppen ezért nincs ebben semmi kivetnivaló.

A tanácsadó cég a bûncselekmények megelôzése érdekében azt javasolja a 
gazdálkodó szervezeteknek, hogy tárják fel saját sebezhetô területeiket, hiszen 
a feltárt visszaélések több mint kétharmadát a vállalatok saját munkatársai 
követték el. A PwC ezért egyebek mellett az anonim bejelentések elôsegítését 
is szorgalmazza — fûzte hozzá a szakértô.

Mégis engedik a cigányokat 
tankolni a benzinkúton 

Miután megállapodott a térség és Jász-Nagykun-Szolnok megye roma veze-
tôivel, elállt attól a szándékától, hogy kitiltsa benzinkútjáról a cigányokat –– kö-
zölte a jászalsószentgyörgyi töltôállomás tulajdonosa. Szabó László elmondta: 
szóban, azután pedig egy együttmûködési megállapodástervezet szentesítésé-
vel írásban is megállapodott a térség és a megye cigány kisebbségi önkormány-
zatainak vezetôivel. 

A dokumentum lényege, hogy az érintett roma vezetôk személyesen igye-
keznek jobb belátásra bírni azokat a ––– benzinkút-tulajdonos szerint roma ––
autósokat, akik tankolás után rendszeresen fizetés nélkül távoznak a töltôállo-
másról. Így nyújtva segítséget a vállalkozó kárának megtérítésében és hasonló 
esetek megelôzésében. 

Emellett a felek kezdeményezik, annak a jelenleg még érvényben lévô jog-
gyakorlatnak a megszüntetését is, miszerint aki 20 ezer forint alatti értékben 
lop, az nem követ el bûncselekményt, tette csak szabálysértésnek minôsül, 
melyet nem rendôrségi, hanem közigazgatási eljárás keretében vizsgálnak –– 
tette hozzá Szabó László. 

A férfi hangsúlyozta: a papír aláírását követôen azonnal eltávolította a léte-
sítményre korábban kitett feliratot, amelyen egyebek mellett az volt olvasható: 
„Az elmúlt idôszakban bekövetkezett események késztetnek arra, hogy a tulaj-
donomat képezô és általam üzemeltetett benzinkutat bezárom a roma, cigány 
kisebbség elôtt”. 

„Ezt a felhívást egyébként többek között az igazságügyi miniszterhez, a ki-
sebbségi ombudsmanhoz és a megyei rendôrfôkapitányhoz is eljuttattam. Vál-
lalom érte a felelôsséget. Ha megbüntetnek, kifizetem, ha elítélnek, leülöm” –– 
fogalmazott a vállalkozó. 

A töltôállomás tulajdonosa állította: évente 750 ezer forint kár éri azért, mert 
többen nem fizetnek a tankolás után, s állítása szerint a kamerák felvételei, 
valamint a szemtanúk egyértelmûen bizonyítják, hogy romákról van szó. 

Horse Energy Hungary Kft. végez próbafúrásokat. A cég, biztató eredmény 
esetén legalább húsz éven keresztül bányászná az energiahordozót.

Az illetékes Pécsi Bányakapitányságtól összesen hét területre kapott urán-
érc-kutatási jogot az sydney-i tôzsdén is jegyzett WildHorse Energy Ltd. ma-
gyarországi leányvállalata, a WildHorse Energy Hungary Kft. (WildHorse). A 
reménybeli bányatelkek a Mecsek-hegység területén vagy annak környezetében 
lelhetôek fel. A cég az egykori Mecseki Ércbányászati Vállalat nyilvános ku-
tatási adatait saját méréseivel kiegészítve kezdett próbafúrásokba 2007-ben, 
Bátaszék mellett. Frajna Zsuzsa, a WildHorse kommunikációs vezetôje kér-
désünkre elmondta: a pécsi kutatási területen, a jelen, korai stádiumban be-
csülhetô kitermelhetô ásványvagyonból kiindulva, évi 1.200.000 tonna nyersérc 
termelés mellett, legalább húsz évig mûködhet a bánya. 

A Mecsekben 1997-ben hagyták abba az uránérc bányászatát, mert akkor 
gazdaságtalan volt a kitermelés. Az urán kilónkénti, világpiaci ára akkor húsz-
negyven dollár között mozgott, miközben a magyar bányákból száz-száztíz 
dolláros költséggel termelték ki ezt a mennyiséget. Az energiaválságtól való 
félelem miatt az urán világpiaci ára 2003-óta rohamosan emelkedik, jelenleg 
hatszorosa a kilencvenes évekbeli árnak. 

A WildHorse decemberben kezdte el legújabb földtani próbafúrásait a Ja-
kab-hegy déli lejtôjén, közel nyolcvanmillió forintos költségen. „2010-ben még 
legalább tíz fúrást tervezünk a Mecsekben, melyek elôreláthatólag már több 
százmillió forintba kerülnek. A kutatási eredmények feldolgozása után ké-
szülhet el a megvalósíthatósági tanulmány, amely alapján eldôl, hogy gaz-
daságos-e az uránérc kitermelése” — tájékoztat Frajna Zsuzsa. Persze 
elôfordulhat, hogy a kutatófúrásokra elköltött több százmillió forint soha nem 
térül meg, de ezzel a kockázattal a bányaiparban mindenki számol. 

A pécsi székhelyû vállalkozás kilenc embert vett fel a próbafúrások miatt, 
így jelenleg tizenöt fôs létszámmal mûködik. A foglalkozatási létszám — egy új 
bánya megnyitása esetén — legalább ötszáz fôre emelkedne; ami segítséget a 
megyeszékhely jelenthet a megyeszékhely munkavállalóin túl az alacsony 
foglalkoztatási rátával rendelkezô környezô, nagy bányászhagyományokkal 
bíró Komló és Szentlôrinc lakosai mellett a környékbeli baranyai falvak 
számára is. A cég úgy számol, az érckitermelésbôl származó bruttó árbevétel 
éves szinten több tízmilliárd forintos nagyságrendû lehet, ami az érintett 
települések iparûzési adó-bevételeit becslések szerint százmillió forinttal 
emelné meg. 

Frajna Zsuzsa úgy tapasztalja, a térségben még él a nosztalgia a régi 
uránbánya iránt. Állítása szerint az új bányászati és ércfeldolgozási módszerek 
miatt a környezetvédôknek sem kell aggódniuk. A cég nem a korábbi bányászati 
módszert (függôleges aknák) alkalmazná az érc kitermelésére, hanem 
úgynevezett lejtôs aknákon, csillék helyett teherautókkal hordaná felszínre a 
nyersanyagot. Terveik szerint az érc feldolgozása közvetlenül a bánya mellett 
történne, csökkentve ezzel a szállítással járó környezeti terhelést is. A vál-
lalkozás jelenleg még csak kutatási engedéllyel rendelkezik.

2009 a moziban: Legjobb 
és legrosszabb magyar cím

Tavaly biztonsági játszmát játszottak a filmcímek fordítói: nem vitték túlzás-
ba a szellemeskedést, de még akkor sem igen rukkoltak elô ötletekkel, amikor 
lett volna tere a játéknak. Így legalább egyik magyarítástól sem akartuk le-
kaparni az arcunkról a bôrt.

Ötletes megoldások
5. Isten hozott az Isten háta mögött (Bienvenue chez les Ch’tis) — Az 

optimálisnál hosszabbra sikerült cím, de visszaadja a szó szerint lefordíthatatlan 
eredeti lényegét.

4. Továbbállók (Away We Go) — Kedves cím egy kedves filmhez, és a lehetô 
leghûbb fordítása egy magyarban nem létezô szófordulatnak.

3. Egy boltkóros naplója (Confessions of a Shopaholic) — Jól tették, hogy 
nem emelték át a magyarba az eredeti „alkoholistáját”, hanem találtak rá egy 
ötletes magyar megfelelôt.

2. Páros mellékhatás (Couples Retreat) — Általában nem szívleljük a szel-
lemeskedô címeket, de ez jópofábbra sikerült, mint maga a film.

1. Derült égbôl fasírt (Cloudy with a Chance of Meatballs) — Megtartották, 
ami vicces volt az eredetibôl, azaz, hogy egy létezô kifejezéssel játszanak, de a 
körülményes fordítás helyett találtak egy frappánsabbat.

* * *
Baklövések és kihagyott lehetôségek
5. Pippa Lee négy élete (The Private Lives of Pippa Lee) — Figyelemfelkeltôbb 

lett volna a cím, ha szó szerint Pippa Lee magánéletei-nek fordítják. Egyébként 
miért pont négy?

4. Férj és féleség (Accidental Husband) — Szellemesség helyett szellemes-
kedés, ráadásul fölösleges volt, mert szinte mindenki benézte feleségnek azt a 
féleséget.

3. Spancserek (I Love You, Man) — A pancser szó bármely formájának 
használatát be kéne tiltani a filmcímekben.

2. Szerelem második látásra (Last Chance Harvey) — Ide jön még a Szerelem 
olasz módra (Everybody Wants to Be Italian) és legnagyobb sajnálatunkra a 
Vak szerelmek (Slepé lásky) is. A semmitmondó címre biztos recept a szerelem 
szó használata.

1. Az osztály (Entre les murs) — Szerencsésebb lett volna a hatásos francia 
címet átvenni a semmilyen angol helyett. A kihagyott lehetôségek kategó-
riájában indul még: A dolgok állása (State of Play), Kettôs játék (Duplicity), 
Nem kellesz eléggé (He’s Just Not That Into You), Elcserélt életek (Chan-
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Éveleji látóhatárÉveleji látóhatár
(Folytatás az 1. oldalról)

Ezért kell az egyedüli kormányzás-
képes jobboldali pártot nagy felada-
tokra alkalmas, döntôképes állapotba 
hozni. Ma létkérdés, hogy jobboldali 
szavazatokkal ne rövidüljön meg a 
kormányzási helyzetbe jutott jobbol-
dali párt. Mint ahogy megtörtént két 
korábbi választás idején – hiányzott 
az a szavazatmennyiség, amit a koalí-
cióra képtelen, nem baloldali pártok 
elvittek. Sajnos ilyen eset lehetôsége 
fennáll.

Éppen ezért szólni kell a Jobbikról, 
arról a pártról, aminek a létrejöttét 
az MSZP–SZDSZ-kormány garázdálko-
dása váltotta ki. Az elégedetleneknek 
és a türelmetleneknek a hangján 
szólalt meg ez a párt, teljes radikális 
átalakulást hirdet. A jobboldaliságot 
vallja, azt kisajátítaná. Nemcsak meg-
tagadja a Fidesztôl, hanem azonosítja 
ôket a baloldallal, mint a neoliberális 
nyomulás elôsegítôit. A Jobbik politi-
kusai támadják a Fideszt, mert úgy 
gondolják, hogy további szavazókat 
tôle tudnak elhalászni. 

A Jobbik vezetôi fanatikusan re-
ménykedôk. Vona Gábor szerint a 
magyar lakosság kétharmada jobbi-
kos, csak még nem tud róla. Abban 
is biztos a pártelnök, hogy idôvel ôk 
irányítják majd az országot. Nem 
fogadja el azt nézetet, ami szerint 
a Fidesz nélkül 2010-ben nem lehet 
kormányt alakítani. „Az a célunk, 
hogy többséget szerezzünk. A Fidesz–
Jobbik koalíció lehetôségét viszont 
egyértelmûen kizárom.”

Kétségkívül a Jobbik új jelenség 
a politika terén, az EU-képviselôvá-
lasztások alkalmával berobbant a 
színtérre. Fiatalok és radikálisok, 
érthetôen a fiatalság körében nép-
szerûek. Pártként jelen van, és jelen 
marad. Szerepük a tavaszi választá-
son azonban veszélyes számszerûségi 
eredményt hozhat. Magyarország 
szavazói bázisa minden alkalommal 
hozott meglepetést. Nem szabad 
lebecsülni a „szocializmus” híveinek 
nagyszámú táborát, akik ideológiai 
kódoltságukban teljesen érzéketlenek 
pártjuk kapitalista szolgálatba szegü-
lése tényeire. „Munkáos párt, én is 
munkáos vagyok!” Ennyi. 

Számos alkalommal említettük en-
nek az újságnak a hasábjain, hogy 

egy ország kormányzásában külön-
bözô erôk mûködnek. A parlamenti 
demokrácia, mint a kormányzó ha-
talmat létrehozó rendszer, a hatalmi 
erôknek csak egy részét teszi a vá-
lasztók döntése elé. A nép által meg-
választott képviselôk, és azok döntése 
alapján létrejövô kormány csak úgy 
tud fennmaradni, ha a gazdasági élet, 
a tudományos élet, a média terén, a 
társadalom befolyásos értelmiségi 
köreiben kiépít magának támogató 
hátteret. Ehhez évtizedes jelenlét 
kell, és kormányhatalmi érettség, 
nem is szólva még a nemzetközi 
diplomácia, a nagyhatalmi vezérlés 
általi elfogadottságról. Jelenleg a 
jobboldalon a Fidesz ilyen párt. A 
Jobbik ettôl még messze van, még 
csak most van esélye parlamenti 
pártként megjelenni. 

Ha ebben üzenet van a nemzeti 
érzésû választók részére, az csak az 
lehet, hogy szavazatukat 2010-ben a 
Fidesznek adják, a második forduló-
ban feltétlenül. Akkor is, ha elkötele-
zett tagjai a Jobbiknak. Ez nem a 
szívnek, hanem az észnek a parancsa. 
A Jobbiknak meglesz a szerepe – 
miután mindenképpen ellenzék akar 
lenni –, számonkérni a Fidesztôl an-

nak választási ígéreteit. Ezt követôen 
politikai szerepe annak arányában 
méretezôdik, amilyen arányban a 
Fidesz sikertelenséget mutat fel. Ez a 
pártalapú demokrácia mechanizmu-
sa.

Nem valószínû hogy a Jobbikra 
leadott szavazatok a Fideszt elütik a 
kormányalakítástól az MSZP javára, 
de mindenképpen gyengítik a Fidesz 
gyôzelmét, illetve számszerûsége ará-
nyában erôsítik a baloldalt. Gyengítve 
ezáltal a Fidesz képességét abban a 
szándékában, hogy kiszorítsa a nem-
zetellenes balodalt a politikai és gaz-
dasági tereprôl. 

Másszóval: A kormányrakerülésre 
jelenleg teljesen esélytelen Jobbik 
mindenegyes parlamentbe kerûlô 
képviselôjével tovább gyengíti az or-
szág rendbetételének esélyeit. Arra 
a kérdésre, hogy a Jobbik parlamenti 
csoportja támogatja-e majd a Fideszt 
parlamenti munkájában, egyelôre 
nem lehet válaszolni. Talán a politika 
gyakorlati térségén megjön a helyes 
szemlélet követése.

Mindezek ismeretében állíthatjuk, 
hogy 2010 a változás éve lesz, de an-
nak heve, mikéntje, még beláthatat-
lan. Egy egész nemzet is képes a 
meggondolt, bölcs döntésekre.

Szuperfasza rémálom 
Tegnap meghalt egy hajléktalan. A 

barátom mesélte, hogy valamilyen oda-
útján még látta a máltaiak küzdelmét 
az újraélesztésben, aztán visszafelé 
már letakart halott feküdt az út szélén. 
Nagyon elbúsult ezen. A barátom azon 
ritka madár, akit nem csak karácsony 
tájékán, hanem verôfényes nyári na-
pokon is érdekel a hajléktalanok meg 
mások baja.    

A többség azonban úgy lép el mellet-
tük, mintha nem is ugyanahhoz a fajhoz 
tartoznának, mint ôk. A villamoson ki-
hallgatott párbeszédekbôl úgy tûnik, 
mintha a hajléktalan olyan állatfajta 
lenne, amelyik magának köszönheti 
minden gondját-baját. Mert a rendes 
ember arról ismerszik meg, hogy van 
családja, munkája és törekvése. Azt, 
hogy a törekvés egy plazmatévé vagy 
egy autó megszerzése, nagyon helyén-
valónak látják a beszélgetôk.    

Mellékesen megjegyzem, meghökken-
tô a minapi hír, amiben arról írnak, 
hogy a Magyarországra szánt száz, da-
rabonként potom egymillió forintba 
kerülô szuperfasza telefon már mind 
elfogyott. Valami kvarckristályos ki-
jelzôje is van, csak a gyémánt tudja 
megkarcolni. Hogy ki volt az a sok hü-
lye, aki felvásárolta, nem tudni. Ilyet 
épeszû ember nem venne meg, még 
majd jól megkarmolják a kijelzôt a 
gyémántos gyûrûi. Persze, ha állami 
cégek közbeszerezték, akkor minden 

rendben, a világ csak a maga útján me-
gyen.  

No, de az ember mégiscsak attól em-
ber, hogy akar, leginkább nagyot ál-
modni, A banki hitelek meg éppen arra 
valók, hogy delíriumos álomba szen-
derülhessünk.    

Hát itt kellene egy kicsit óvatosabbnak 
lenni, mert a hajléktalan faj hol kezdte? 
Az evolúciós átalakulás legtöbbször ép-
pen a családi kassza csôdjelentésével 
kezdôdik, aztán a családi élet csôdjével 
folytatódik. És nem elvitatva a feltevés 
igazságát, hogy a hajléktalanok között 
az önsorsrontó hajlam erôsebb, mint a 
népesség nagyobb részében, ne le-
gyünk biztosak abban, hogy éppen ne-
künk ez nem adatott meg. Ezért ne 
lépjünk el kevélyen mellettük, mert 
nem tudhatjuk holnap nem heve-
redünk-e melléjük .

Nem arról van szó, hogy dobjunk oda 
pár forintot nekik, áltatva magunkat és 
ôket is. Aki akar, adjon, ha még tud, de 
aki nem akar, ne gyártson megve-
téséhez ideológiát. Mert úgyis elisszák. 
Naná, hogy elisszák. Hidegben meg 
fôleg, mert máshogy nem is tudnának 
az utcán maradni. Igaz, hogy sokszor 
éppen ez okozza a kihûlésüket, mert 
nem érzékelik a fagyos idôt. De nagyon 
nevetséges, amikor valaki úgy ad ötven 
forintot, mintha uniós céltámogatást 
osztana: vegyen ennivalót, ne italra 
költse! A hajléktalan meg hümmög és 
megígéri, hogy jó fiú vagy lány lesz, 
aztán berohan a felesért a legközelebbi 
boltba. Aki pénzt adott vegye tudo-
másul, hogy az már a hajléktalané, arra 
költi, amire a legnagyobb szüksége 
van. És az, tetszik nem tetszik a lak-
hatással rendelkezô állampolgárnak, 
általában alkohol.    

Sokan felháborítónak érzik, hogy 
mindenhol szembetalálják magukat a 
mosdatlan fajjal, pedig milyen jó kis 
hajléktalanszállók várják ôket tárt ka-
pukkal, meleggel és élelemmel. Sajnos 
ez sem így van. Az éjszakai melegedô a 
legtöbb hajléktalan számára rémálom. 
És nem csak a szabályok miatt, hogy 
inni nem lehet, ne legyen tetves, lelet 
kell a tüdôszûrésrôl, fürödni, meg fe-
küdni, meg enni kell idôben. Hanem a 
kasztosodásuk miatt. Az uralkodó osz-
tály tagjai ugyanis elzabrálják a féltve 
ôrzött kincseiket, mint például egy jó 
minôségû félig foszlott paplant. És ha 
csúnya szóra nem adja, még be-
szerezhet mellé két pofont is. Aztán 
hely sem nagyon van, egyre több a 
hajléktalan, lassan protekció kell egy 
bent töltött éjszakához is. De a hiba 
nem a szociális munkát végzôkben van, 
hanem mindannyiunkban.  

Támogatott törvényhozóink hathatós 
segítségével bizonyos egyedek 800 mil-
lióra rúgó tanácsadási szerzôdéseket 
köthetnek, csak a MÁV tönkrevágá-
sának igényes kivitelezésére. Amibôl 
alsó hangon is legalább 800 kapszulát 
építhetnének a hajléktalanoknak, 
mondjuk a kihalt laktanyákban, ahol 
még földterület is van az önellátás 
megszervezéséhez. A kapszula tényleg 
csak kapszula, egy piciny szoba, amin 
ajtó van és becsukhatja maga után a 
lakója, a fürdô és a WC közös, és az 
önellátáson kívül, innen akár munkába 
is eljárhatna a hajlékhoz jutott. De hát 
sosem volt cél a hajléktalanul élôk haj-
lékhoz és munkához juttatása.    

Államilag preferált pedagógiai cél-
zattal gerjesztik nagyobbra a nyomort, 
hogy szemeink elôtt legyenek az intô 
példányok. Mi meg nem tanulunk.

Koronics Márton

ZIZI
PALACSINTÁZÓ
szeretettel várja magyar 
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déli 12-tôl este 11-ig.
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Száz évvel ezelôtt készített tárgyak 

sokkal tartósabbak, mint maiak, erre a 
legjobb példa a világ leghosszabb idô 
óta világító villanykörtéje: 109 éve ont-
ja magából a fényt. Csodájára járnak a 
Guinness-rekord égônek.

A világ legöregebb villanykörtéje 
109 éve világít, nem meglepô, hogy 
több ezres rajongótáborral és saját 
weboldallal weboldallal büszkélkedhet. 
A centenáriumi villanykörte 1901 óta 
ontja a fényt az észak-kaliforniai, li-
vermore-i tûzoltóállomáson. 

* * *
A nôk tapintása azért kifinomultabb, 

mint a férfiaké, mert a kisebb ujjakon 
sûrûbben helyezkednek el az érzékelô 
receptorok — írja a NewScientist.

Az ujjbegyen lévô érzékelô recepto-
rok sûrûségével függ össze, hogy 
mennyire érzékeny valakinek a tapin-
tása. A kanadai McMaster Egyetem 
kutatói 100 diák mutatóujjának fel-
színét mérték meg, majd megkérték, 
hogy különbözô finomságú anyagokat 
tapintsanak vele. Ha az anyagokon a 
barázdák túl közel voltak egymáshoz, 
a résztvevôk simának, egyenletesnek 
érzékelték a felületet.

Felmérésük szerint a férfiak átlago-
san az 1,59 milliméternél keskenyebb 
barázdákat nem érzékelték már, míg a 
nôk még az 1,41 milliméter szélessé-
gûeket is ki tudták tapintani.

A különbség azonban nem a nemtôl 
függött, hanem a kéz, az ujjak mére-
tétôl. Egy négyzetcentiméterrel na-
gyobb ujjfelület 0,25 milliméterrel nö-
velte meg az érzékelt barázdák szé-
lességét.

Az eredetileg a Journal of Neuros-
cience címû szaklapban megjelent ta-
nulmány szerint továbbá azt is megál-
lapította, hogy a mutatóujj érzéke-
nyebb a kisujjnál, ami valószínûleg 
gyakoribb használata miatt alakulha-
tott így.

A kanadai szakértôk azt tanácsolják a 
szülôknek, tanároknak, hogy a gyerek-

nevelésben a mindent a szemnek, 
semmit a kéznek elvet kétszer is fon-
tolják meg.

* * *
A hivatalba lépni készülô román kor-

mány bevette programtervezetébe, 
hogy újraértékeli a Verespatakon ter-
vezett aranybánya-beruházást román 
és külföldi szakértôi vélemények 
alapján — jelentette be Emil Boc 
román miniszterelnök-jelölt, miután 
közzétette véglegesített kormánylis-
táját, amely várhatóan már vasárnap a 
parlament elé kerül. Boc közölte: a 
nem energetikai ásványkincsek kiak-
názása érdekében új országos straté-
giát dolgoz ki, amelynek része a ve-
respataki aranybánya-beruházás újra-
értékelése is. Boc szerint azonban ez 
nem jelenti azt, hogy a kormány tagjai 
már most eldöntötték: zöld jelzést ad-
nak-e a beruházásnak, vagy elutasít-
ják.

Traian Basescu újraválasztott román 
államfô a kampányban azt mondta: 
csak a francia szakértôk folyamatban 
lévô véleményezése alapján alakíthat 
ki álláspontot a beruházásról. A kor-
mány programtervezetébe a gazdasági 
és kereskedelmi szaktárca élére ja-
vasolt Adriean Videanu demokrata 
párti miniszter-jelölt javaslatára ke-
rült be a verespataki beruházásról 
szóló kitétel. Videanu már a program 
véglegesítése elôtti napokban a terv 
megvalósítását támogatta nyilváno-
san. Szerinte az arany kitermelését 
mihamarabb el kellene kezdeni, 
mert a nemesfém világpiaci ára ked-
vez a beruházásnak.

A Rosia Montana Gold Corporation 
(RMGC) kanadai-román vegyes vál-
lalat szerint a verespataki hegyekben 
rejlô arany és ezüst kitermelése 4 mil-
liárd dollár nyereséget hozna a román 
állam számára, amelynek csaknem 20 
százalékos részesedése van a beruhá-
zásból. Verespatakon az RMGC 330 
tonna aranyat és 1600 tonna ezüstöt 

készül kitermelni. A román hatóságok 
2007-ben felfüggesztették az engedé-
lyeztetési folyamatot, errôl Korodi 
Attila volt környezetvédelmi minisz-
ter döntött.

Romániában sokan kifogásolják, 
hogy a román állam részesedése túl 
kicsi, emellett a projekt számos kör-
nyezet- és mûemlékvédelmi aggályt is 
felvet. Romániában az ortodox egyház, 
az erdélyi magyar történelmi egyhá-
zak, a Román Tudományos Akadémia 
és számos civil szervezet ellenzi a 
beruházást a ciántechnológia tervezett 
alkalmazása miatt. A vállalat már 1997 
óta próbálja megszerezni a kitermelés-
hez szükséges engedélyeket.

* * *
Közös hitelintézetet alapítására ké-

szül 5 ország 15 vállalkozása. Az 
összefogással a vállalati hitelezést 
visszafogó bankokat kívánják meg-
kerülni — írta számában a Le Tribune 
címû francia gazdasági lap. A finan-
szírozási gondokra megoldást kínáló, 
szövetkezeti jellegû kezdeményezést 
nyolc francia, három írországi, két 
brit és egy-egy amerikai és svájci vál-
lalat indította el a párizsi lap szerint.

A projekt vezetésére három szakem-
bert kértek fel, akik korábban a német 
Dresdner Banknál és a Natixis francia 
befektetési banknál dolgoztak. A mun-
ka január végén indul, elsôként meg-
valósíthatósági tanulmányok készül-
nek. A szükséges engedélyeket nagy-
jából egy év alatt szerezhetik meg.

A megalakítani tervezett társaságnak 
nevet már találtak: a cégéren a Corpo-
rate Funding Association (CFA), va-
gyis Vállalati Finanszírozási Szövetség 
elnevezés állhat. Ha a projekt sikerül, 
akkor a CFA lesz 1917 óta az elsô 
Franciaországban alapított bank — 
írta a La Tribune.

* * *
Amerikai és kanadai pszichológusok 

a torontói és San Diego-i egyetemeken 
hosszas kutatás és kísérletsorozatok 

Mennyei kávéház
Szent Péter mindig ambivalens érzésekkel kereste fel 

a magyar részleget. Szerette csapongó ötleteiket, heves 
vérmérsékletüket, izgalmas gondolataikat. De rossz ha-
tást gyakorolt rájuk a gyakori levertségük, kétségbeesé-
sük.

— Aki színrôl színre látta az Urat, annak a szívében 
már nincs helye a reménytelenségnek — mondta.

— Aki itt van, annak már semmi oka rá, valóban — 
bólogatott Mátyás király. — De nézd meg, Simon (így 
szólította a kulcs ôrzôjét, ha borús kedve volt), véreink 
odalent folyton civódnak.

Szent Péter szangvinikus alkat lévén, rögtön elôállt egy 
vad elképzeléssel.

— Leküldünk hozzájuk egy integratív személyiséget. 
Hátha összehozza ôket ebben a nagy válságban.

Kezdetként az elsô keresztény királyra, Istvánra esett 
a választás. Géza fia egyenest az ôsi fôvárosba, Esz-
tergomba pottyant, s a bazilika elôtti téren a Szent 
Koronáról, az egységes nemzetrôl és a keresztény ál-
lamiságról kezdett beszélni. Sok visszhangja nem volt, 
hacsak nem vesszük a Népszavában másnap megjelenô 
vitriolos publicisztikát, amely a klerikális reakciót sej-
tette a szokatlan performance hátterében. „A szónok 
fején micisapka, tetemcafatja esküre emelve, díszletként 
mindehhez a turul és az árpádsáv. Duplán fasiszta jel-
kép!”

Péter nem adta fel, következô választása Petôfire 
esett. „Na, ha ôt nem, hát senkit sem fogadnak tárt ka-
rokkal.”

Ebben is tévedett. Alig kezdett bele Sándorunk a mú-
zeum lépcsôjén a Nemzeti dalba, ki tudja, honnan, kom-
mandósok és nemzetközi ôrzô-védôk nôttek ki a földbôl, 
és amikor eljutott odáig, hogy „A magyar név megint 

szép lesz”, az azonosító nélküli, jégkorongkapusnak öltözött 
ufonauták rátámadtak, leteperték, megbilincselték. Csak 
annyit hallott, ahogy berepült a rabomobilba: „Fasiszta pro-
vokátor…”

Legközelebb a mennyei tanács már nem kockáztatott. Men-
jen a Legnagyobb Magyar, ô aztán kikezdhetetlen, támad-
hatatlan személyiség. Ô elhozza a várt összeborulást.

Amíg Széchenyi kimûvelt emberfôkrôl beszélt, nem is volt 
gond, ezt ugyanis mindenki magára vette, elvégre ki szereti, 
ha hülyének tartják? Ám amikor azt találta mondani: „Min-
denek elôtt áll elôttem hûség a fajtámhoz”, akkor bizony fel-
szisszentek a nyilas faji szövegekre oly érzékenyek. Hiába 
csodálkozott a gróf úr, hogy kik azok a nyilasok, mert rögtön 
rátett egy lapáttal: „Mindazt, amit tevék, egyedül azért tevém, 
mert magyar vagyok.” Ez a kirekesztô nacionalizmusnak oly 
vadhajtása, amit az ország egyik része — legalábbis han-
gadóik — nem tudtak megemészteni, és az integráció ezúttal 
is elmaradt.

— Hát kit küldjek ezeknek? — fogyott Szent Péter türelme.
— Itt van ez a Nagy Imre, ezt szeretik jobb- és baloldalon 

egyaránt — ajánlgatták a kivégzett miniszterelnököt.
Jött hát Nagy Imre. Ô sem járt azonban több szerencsével. 

Alig kezdett bele nagy ívûnek szánt parlamenti beszédébe a 
nemzeti egységrôl, amikor felpattant a szocialisták között 
egy korosodó, jéghideg nevû bolgár fôváros, és az elhunyt 
kormányfô szemébe vágta:

— Hiába a szerecsenmosdatás; fasiszta felkelés volt ez, 
csupa náci és nyilas mûve.

Ettôl még a cvikker is leesett Imre bácsi szemérôl.
Szent Péter fejcsóválva hallgatta a beszámolókat.
— Én nem tudom, kik azok a fasiszták — sóhajtott. — De 

úgy látszik, én innen mást nem tudok leküldeni.
Ungváry Zsolt
 (Magyar Hírlap)



után megállapították, mitôl tartunk 
egy nôi arcot szépnek. A Vision Rese-
arch címû szaklapban megjelent ta-
nulmány szerint minden az arányokon 
múlik. A kísérletekben résztvevôknek 
fehér nôk képeit kellett osztályozni, 
majd a tudósok megállapították, hogy 
a legszebbeknek azokat találták a 
tesztalanyok, ahol a szemek vonala és 
a száj közötti távolság az arc hosszának 
36 százaléka, míg a szemek közti tá-
volság az arc szélességének 46 szá-
zaléka volt.

Érdekes módon ezek az adatok nagy-
jából átlagosnak számítanak, így a ku-
tatók szerint nem a különleges, hanem 
éppen a hétköznapi arányokkal bíró 
arcokat találjuk vonzónak — az eddig 
is ismert jellemzôk, a szimmetria, a 
nagy szemek és a telt ajkak mellett. A 
kutatók szerint az eredményeik meg-
magyarázzák, miért ronthatja el, vagy 
éppen javíthatja egy hajvágás az arc 
megítélését: mivel megeshet, hogy az 
új frizura felborítja ezeket az arányo-
kat.

* * *
Bár a sírás az egyik leggyakoribb 

élettani jelenség, alig tudunk róla va-
lamit. Ismert ugyan, hogy mi a könny, 
hogyan zajlik a könnytermelés, de 
hogy melyek a síráshoz vezetô idegi 
jelenségek, mi történik molekuláris 
szinten, és miért sírnak a nôk többet 
— ezek mind olyan kérdések, ame-
lyekkel a tudomány egyelôre még 
adós. Egy biztos: ha jól esne sírni, ne 
fogd vissza magad, hagyd, hogy csak 
folyjanak a könnyeid! 

Nem kell ahhoz tudósnak lenni, hogy 
tisztán lássuk: a sírást szélsôséges ér-
zelmi állapotok (bánat, öröm, harag, 
frusztráció), fájdalom (fizikai vagy lel-
ki) illetve öröm válthatja ki. Mindezek 
mellett létezik még ún. esztétikai sírás 
is, amikor valaminek a szépsége olyan 
lenyûgözô és hatalmas, hogy az ember-
ben szélsôségesen pozitív érzések 
keletkeznek. Hogy mi a közös ezekben 
az érzésekben, hogyan válthatják ki 
ugyanazt az élettani jelenséget?

Az amerikai John Hopkins Egyetem 
kutatóinak egy bô tízéves tanulmánya 
azzal az érdekes elmélettel rukkolt elô, 
hogy a látszólag teljesen eltérô érzel-
mek alapja a tehetetlenség — ez az az 
érzés, ami megríkat bennünket.

A tehetetlenség az intenzív fájda-
lommal szemben, vagy hogy képtelen 
voltunk valami sikerre vinni. Düh 
esetén a tehetetlenség úgy jelentkezik, 
hogy bár hatalmas indulat feszül ben-
nünk, érezzük, hogy nem megenged-
hetô, hogy engedelmeskedjünk neki. A 
bûntudatban is jelen van a tehetet-
lenség: érezzük, hogy az elhibázott szó, 
tett következményeit már nem tudjuk 
megváltoztatni. Örömkönnyek esetén 
a tehetetlenség inkább a boldog vég-
kifejletet megelôzô állapotot jellemzi, 
esztétikai sírásnál pedig annak megé-
lése feldolgozhatatlan, hogy a sok 
szépséghez képest milyen parányiak 
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te (vagy egyáltalán) sohasem hullatnak 
könnyet. A nyugati civilizációban a 
nôknél elfogadott, a férfiaknál kevésbé 
megengedett a sírás.

Egy felnôtt nô évente átlagosan 64-
szer ejt könnyeket, egy férfi csupán 
17-szer. Ebben szerepe lehet a már 
említett prolaktin hormonnak is, 
amelybôl 60-szor több termelôdik a 
nôben, mint a férfiban. Valószínûleg e 
hormon más belsô elválasztású hor-
monokra gyakorolt hatásával magya-
rázható, hogy a nôknél könnyebben 
eltörik a mécses.

Amíg a gyerekek iskolába nem ke-
rülnek, egy kisfiú és egy kislány kö-
rülbelül ugyanannyit sír. Csak az is-
koláskor után figyelhetô meg, hogy a 
fiúk lényegesen kevesebbszer hullat-
nak könnyeket — ami egyértelmûen 
jelzi a társadalom üzenetét feléjük, mi 
szerint a sírás a gyengeség jele.

Érdekes tény, hogy idôskorban, ami-
kor a különféle nemi hormonok szintje 
a férfiakban és a nôkben közeledik, 
vagy közel egyenlôvé válik, a nôk egy-
re ritkábban sírnak, míg a férfiak ko-
rábbi önmagukhoz képest gyakrabban 
elpityerednek.

Egyes teóriák szerint a nôk evolú-
ciósan is úgy vannak programozva, 
hogy gyakrabban sírjanak, az ugyanis 
hasznos számukra.

Gondoljunk csak egy csecsemôre! Ô 
kezdetben még nem érzelmi könnye-
ket ejt, a sírás számára a kommuni-
káció egyik formája, egy jel a gondo-
zója felé. Tulajdonképpen hasonlóan 
mûködik a felnôtteknél is. Az amerikai 
Texas Egyetem kutatói kísérlettel iga-
zolták, hogy ha a nô egy férfival való 
vita során sírva fakad, szempontjait 
sokkal hatékonyabban tudja érvénye-
síteni, mintha nem ejt könnyeket.

De a nôk esetében a sírás egyben 
segélykérô jel is. Ugyanez a kutatás 
kimutatta, hogy egy síró nôrôl beját-
szott videó a nôkben sokkal erôsebb 
empátiát vált ki, mint a férfiakban, a 
nôk zokogó társukat sokkal közelebb 
érezték magukhoz. A kutatók ebbôl azt 
a következtetést vonták le, hogy a nôk-
nek a biológiai szükséglete a szociális 
háló iránt nagyobb, mint a férfiaké.

Végül bizonyára mindnyájan talál-
koztunk olyan gyerekkel és felnôttel, 
akirôl határozottan azt éreztük, hogy 
idôvel egyszerûen tudattalanul belevé-
sôdött, hogy a sírás egyszerû és ha-
tékony módja annak, hogy elérje, azt, 
amit akar — a sírás náluk már a túlélô 
mechanizmus részévé vált.

* * *
A J. D. Power piackutató cég két éve 

még úgy becsülte, Kínában 2025-ben 
adnak majd el több autót, mint az 
Egyesült Államokban. Tévedtek: becs-
lések szerint idén 12,7 millió új autó 
talál gazdára az ázsiai országban, míg 
az USA-ban 10,3 milliót értékesítenek 
majd. Kína tehát elhódította a legna-
gyobb autópiac címet az Egyesült Ál-
lamoktól.

A kínai kormány az eladások ösztön-
zésére idén csökkentette a kisautók 
adóit, ezenkívül 730 millió dollárnak 

vagyunk.
A könnymirigyek a szemek külsô fel-

sô oldalán helyezkednek el. Elsôdleges 
feladatuk a szem nedvesen tartása, 
ezért folyamatosan könnyet termel-
nek. A könny a vérplazmánál valami-
vel kevesebb nátriumot, de több ká-
liumot tartalmaz, valamint található 
benne szervetlen sók, glükóz, glikopro-
teinek, valamint baktériumölô enzi-
mek is. Mindkét szemben naponta kb. 
egy milliliter könny termelôdik.

Alapvetôen háromféle könnyet kü-
lönböztetünk meg. Egyrészt a már 
említett, a szem kiszáradását meg-
akadályozó könnyeket, aztán a külön-
féle allergiák, irritációk által kiváltott, 
reflexszerûen kicsordulókat, valamint 
az érzelmek keltette könnycseppeket.

Az érzelmi könnyek hormontartalma 
magasabb, különösen prolaktin talál-
ható benne nagyobb arányban. Ez a 
hormon kapcsolatban áll a nôi mens-
truációs ciklussal, szerepe van a szop-
tatás beindításában, valamint befo-
lyásolj a hangulatszabályozásért is fe-
lelôs mangán termelôdését.

Ismert az is, hogy a sírást az agy 
érzelmi reakciókért felelôs funkcioná-
lis egysége, a limbikus rendszer sza-
bályozza. Az azonban, hogy ez milyen 
idegpályákon keresztül, milyen mole-
kuláris mechanizmusok révén valósul 
meg, máig nem tisztázott.

Annak ellenére, hogy a sírás mecha-
nizmusa egyelôre nem feltárt, a hor-
monok jelenléte a könnycseppekben, 
arra utal, hogy az érzelmi könnyek 
segítségével a szervezet a megbomlott 
egyensúlyi rendszer helyreállítására 
törekszik. Erôs érzelmi hatásra ugya-
nis intenzív hormontermelés indul 
meg szervezetünkben, és a túlzott 
mennyiség egy részétôl valószínûleg a 
sírás segítségével szabadulunk meg.

Ezt az elméletet támasztja alá az a 
tény is, hogy a legtöbb ember fizika-
ilag, hangulatilag is másképp érzi ma-
gát egy kiadós zokogás után: általában 
nyugodtabbak, felszabadultabbak, 
megkönnyebbültebbek vagyunk.

Több kutatás alátámasztotta már, 
hogy azok az emberek, akik érzelmi 
feszültség hatására könnyen sírnak, 
általában egészségesebbek, mint akik 
magukba fojtják a stresszt. Ez utóbbi 
csoport tagjai a magasabb stressz 
szint miatt gyakrabban küzdenek fej-
fájással, szívbetegségekkel, depresz-
szióval, hajhullással és egyéb fizikai 
tünetekkel. A sírás tehát egyben vé-
delmi feladatot is ellát: óv bennünket a 
stresszel járó betegségek kialakulá-
sától.

Óriási egyéni különbségek vannak a 
téren, hogy ki, mikor sír. Van, aki 
könnyen elpityeredik, míg mások szin-

megfelelô összeggel támogatta a te-
repjárók, pickup teherautók és kis-
buszok forgalmazását. Szakértôk sze-
rint az amerikai gazdaság a válságból 
kilábalva az USA ismét visszaveheti a 
vezetô pozíciót, de csak idôlegesen. 
Kína egyik autógyártója, a BYD úgy 
számol, hogy 2030-ra a világ jelenleg 
legnagyobb autógyártóját, a japán To-
yotát is megelôzi.

Az olaj iránti még nagyobb igény és a 
nagyobb környezetterhelés mellett 
más hatása is lesz a kínai autóipar 
fejlôdésének –– véli a The Washington 
Times. Eddig ugyanis a világ legna-
gyobb részén az amerikai dizájn ér-
vényesült, a piac átrendezôdésével 
viszont a jövôben a kínai formatervezés 
elvei válhatnak meghatározóvá. A Ge-
neral Motors tervezôrészlege például 
a Kínában népszerû luxusmodellnek 
számító Buick LaCrosse 2010-es ver-
ziójának megálmodásánál a feng shui 
elveket és a kínai mûvészet forma-
világát is figyelembe vette, mivel a 
típusból már most több fogy Kínában, 
mint Amerikában.

* * *
A lengyel Nemzeti Emlékezet Intéze-

tének (IPN) honlapján közzétett irat 
annak a beszélgetésnek a gyorsírásos 
emlékeztetôje, amelyet Jaruzelski 
Viktor Kulikovval, a Varsói Szerzô-
dés egyesített erôinek akkori fôpa-
rancnokával folytatott 1981. december 
9-én, néhány nappal a szükségállapot 
kihirdetése elôtt. A Kulikov segédtiszt-
je által lejegyzett dokumentumra Da-
riusz Jablonski lengyel dokumentum-
film-rendezô bukkant rá kutatásai so-
rán –– közölte a Rzeczpospolita címû 
napilap. A ma 86 éves Jaruzelski min-
dig is azt állította: éppen azért rendelt 
el szükségállapotot a Szolidaritás szak-
szervezet sztrájkmozgalmának letöré-
sére, hogy megelôzzön egy olyan szov-
jet katonai beavatkozást, amilyennel 
leverték az 1956-os magyar forradal-
mat és az 1968-as „prágai tavaszt”. 
Jaruzelski korábban cáfolta a részlete-
iben már 1997-ben nyilvánosságra ke-
rült feljegyzés tartalmát, megkérdôje-
lezve az irat hitelességét. Egykori el-
lenfele, Lech Walesa, a lengyelországi 
kommunizmust végül 1989-ben meg-
döntô Szolidaritás szakszervezet volt 
vezetôje azt mondta, a tábornokot ha-
zaárulásért bíróság elé kell állítani, ha 
a dokumentumban foglaltak bizonyí-
tást nyernek. „Ha az egész országra 
átterjed, akkor önöknek (a Szovjetunió-
nak) segíteniük kell rajtunk. Egyedül 
nem birkóznánk meg (ezzel)” –– idézi a 
feljegyzés Jaruzelskinek a gdanski ha-
jógyárban kibontakozott tiltakozásra 
vonatkozó szavait. Miután szovjet be-
szélgetô partnere erre azt válaszolta, 
hogy a lengyel csapatoknak segítség 
nélkül is el kell tudniuk bánni a tün-
tetôkkel, Jaruzelski az idézet szerint 

azt mondta, hogy egyes nagyvárosok-
ban nem állnak rendelkezésre katonák. 
Beszélgetésüket másnap, december 
10-én a szovjet kommunista párt 
politikai bizottsága is megtárgyalta, s 
Jurij Andropov, a KGB akkori veze-
tôje az ülésen azzal utasította el az 
intervencióra irányuló kérést, hogy 
nem kockáztathatnak. A három nappal 
késôbb kihirdetett és 1983 júliusáig 
tartó lengyelországi szükségállapot 
idején több tucat embert megöltek, 
százakat bebörtönöztek, körülbelül tíz-
ezer embert internáltak és betiltották 
a Szolidaritás szakszervezetet. A 
gyorsírásos emlékeztetônek nem csu-
pán történelmi jelentôsége van Len-
gyelország számára. Jaruzelski ellen 
az IPN kezdeményezésére 2007 ápri-
lisában vádat emeltek „kommunista 
bûncselekmény elkövetése” címén, 
éppen a szükségállapot bevezetéséért. 
A pert azóta többször is el kellett ha-
lasztani a tábornok rossz egészségi 
állapota miatt.

* * *
Egy új, visszérgyulladás elleni készít-

mény sikeres alkalmazásáról írt be-
számolót a világ elsô számú orvosi 
folyóirata, a New England Journal of 
Medicine.

A visszérgyulladás nem csak fájdal-
mas és kellemetlen, hanem igen ve-
szélyes betegség: nem elég a végtagot 
nyugalomba helyezni, hanem sürgôs 
gyógyszeres kezelést is igényel. A 
visszerek gyulladása igen gyakori, és 
fôleg az alsó végtagon kezdôdik. A 
hirtelen kezdôdô elváltozás fôleg a 
szövôdmények kockázata miatt jelent 
életveszélyt. A visszérben megalvadó 
vér egy része az alvadás helyérôl el-
szabadulva a tüdôt ellátó erekbe sod-
ródhat, és igen súlyos állapotot, sze-
rencsétlen esetben halált okozhat.

A bonyolult betegség becslések sze-
rint az Európai Unió országaiban 
másfél millió embert érint, közülük 
mintegy 500 000 minden esztendôben 
belehal a szövôdményekbe. Az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) sta-
tisztikája szerint ez kétszer annyi, 
mint az AIDS, emlôrák, prosztatarák 
és a közlekedési balesetek okozta ha-
lálozás együtt.

 A visszerekben bekövetkezô véral-
vadás, a trombózis kezelését éppen a 
szövôdmény, az embólia megelôzése 
végett a véralvadás gátlása jelenti. 
Erre eddig is voltak már hatásos 
gyógyszerek, de használatukat megne-
hezítette, hogy adagjukat rendszeres 
laboratóriumi ellenôrzés alapján kel-
lett szükség szerint módosítani, és 
nem ritkán voltak mellékhatások is.

Az új szer, a dabigatran tabletta nem 
igényel folyamatos laboratóriumi el-
lenôrzést, és a mellékhatások is rit-
kábbak. Ez mind a betegnek, mind a 
doktornak nagy könnyebbség, mert 
így a visszérgyulladás gyakran hosszú 
ellátást igénylô kezelése egyszerûbb, 
és ugyanakkor a korábbinál még ha-
tásosabb is.

A fontos új gyógyszerek emberen 
történô vizsgálata ma széles körû 
szervezés, nemzetközi együttmûködés 
útján történik. A dabigatranra vonat-
kozó RE-COVER tanulmányt 29 ország 
228 vizsgálati központjában végezték, 
az ellátott betegek sorsát fél éven 
keresztül követték. A korábbi, sok 
kényelmetlenséget jelentô, kiegészítô 
vizsgálatokat igénylô kezelési mód és 
a dabigatran tabletta azonosan hatá-
sosnak bizonyult, viszont az új ellátás 
során 37 százalékkal ritkább volt a 
vérzéses szövôdmény. Ezek az elônyök 
a hosszú távú kezelés során még 
jelentôsebbnek tûnnek.
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Hej, rozmaring, rozmaring, / Le-
szakadt rólam az ing, / Ha leszakadt, 
nem bánom, / Úgy sincs engem, ki 
szánjon — ez az egyik variáció a sok 
száz közül, mert a rozmaring, a rezeda, 
a tulipán, az ibolya, a kökény, a ribizli 
és más növényországi csoda közt vagy 
inkább rovásukra, az egyik legem-
legetettebb növényünk. Oly sokat fog-
lalkozik vele a népköltés, mondja ezt 
egy mára szinte teljesen elfeledett 
tudós-író, kecskeméti tanár, egy való-
ságos fôreáliskolai igazgató, Hanusz 
István az 1901-es kiadású A növények 
világából címû örökbecsû könyvében, 
hogy az több, mint feltûnô. Én viszont 
ôt emlegetem sûrûn, mert posztmo-
dern pimaszkodással szívesen, olykor 
kizárólagos joggal szeretem ôt, e 
szeretetre méltó tudós tanárt Hanusz 
bácsinak nevezni. Mert olyan ô nékem, 
mint egy valóságos, örökös bácsi 
(mondom én, aki már szintén bácsi 
korba fordulgatok), akitôl még az élet 
apró-cseprô ügyeiben is csak fontos, 
hogy úgy mondjam, lényeges dolgokat 
lehet hallani. Ma is vadászom a köny-
veit; ilyenek vannak, mint A fák biro-
dalmából, A nagy magyar Alföld, A 
tölgyekrôl, Képek a növényvilágból —
nagyszerû, feleim, mit mondjak, ol-
vassátok ezt a kedves Hanusz bácsit!

Szóval a rozmaringgal oly sokat 
foglalkozik a népköltés, hogy az szinte 
a virágok királynôje, a rózsa rovására 
megy — mit tegyünk? Akármerre 
nyitnánk ablakot, hogy rátekintsünk a 
növénybirodalom délceg figuráira, ez 
az igénytelen külsejû virág, a roz-
maring hirtelenében egyszer csak fel-
bukkan a bizonyosság megvilágo-
sodásával. Fel, mint a szerelem, az 
ártatlanság virága, az ornamentika 
bonyolult motívumrendszerétôl a 
mûköltészet pátoszos szóvirágaiban, 
de még a csárdásban, a hallgatókban is 
— mindenfelé. Mintha ô lenne „a 
magyarság kedves virága”, ahogy 
Hanusz bácsi mondja.

Én persze gazdaként régóta szidom, 
hol fenyegetôzve, hol békülékenyebb 
húrokat pengetve, hej, micsoda nö-
vény vagy te, hisz vagy is nékem, meg 
nem is vagy — hiszen ha kint hagylak 
a kertben, feleségem fûszerszámainak 
maradékában, a legtöbbször kifagysz. 
Így aztán és általában, de leginkább 
konkrétan, nem telelsz át, és csak cse-
répben, dézsában, kamrában, pin-
cében, verandán, üveg alatt vészeled 
át a telet. Vagy tizenöt év óta kí-
sérletezgetek veled — többnyire si-
kertelenül, vagyis meglehetôsen sze-
rény eredménnyel, bár az egyik védett 
helyre plántált növényem már három 
elég zûrös magyar telet is kibírt. De 
biz’ sokszor láttalak, hogy tavaszra 
nagyon megbarnultak a leveleid, és 
akkor mindennek vége. Nincs mit 
tenni, nem fogsz megéledni; kifagysz. 
De láttam már Somlósi Lajoska Ság-
hegyi pincéjénél vagy tizenöt éves 
tövet is; dús, vadregényes, hatalmas, 
inkább valamilyen kéjesen elnyújtózó, 
impozáns mediterrán testet, Dél-
Franciaországból hozott példányt —
hej, rozmaring; mert hát szeret ott 
lenni, és gazdájával bensôséges, szinte 
intim viszonyba keveredtek. Mit en-
nek a délszaki, provance-i növénynek 
a Vas megyei magyar fagy? Lajoska 
komám az utolsó magyar tanúhegyrôl 
meg mióta ígérgeti, hogy ad belôle 
bujtást vagy tövet?!

Ahogy Szepsi Csombor Márton 
Nyugat-Európáról szóló Europica va-

A rozmaringrúl
rietas könyvében, épp a Galliát bemu-
tató lapokon emlegette is: „Az roz-
maring és a ciprus gyakor helyen, 
fôképpen Provincia tartományában 
nemkülönben, mint szintén Angliában, 
minden gondoskodás nélkül nevel-
kedik.”

Ungarisches Wasser (magyar víz), 
aqua reginae Hungariae (magyar ki-
rályné vize) név alatt híres volt a roz-
maring virágából borszeszes páro-
lással készített szépítôszer, amelyet a 
Müller-féle Kräuterbuch is emleget 
1869-ben, mert ez a „termék” meg-
hódította világot. Ô úgy tudja, hogy 
Izabella magyar királyné olyan re-
metétôl kapta e víz készítési titkát, akit 
sohasem látott, és azért hitte, hogy az 
angyal küldte neki. Megtalálták a róla 
szóló recipét naplókönyvében, ahol az 
is följegyezve állt, hogy félévi hasz-
nálat után teljesen kiépült gonosz 
köszvényébôl, utóbb pedig arcát mosta 
vele, s visszanyerte tôle régi üde 
szépségét. Sokkal érdekesebb maga a 
hivatkozott szöveg, amelyet Rapaics 
Raymund közöl A magyarság virá-
gaiban, s amelyet a szerzô ügyes ha-
misítványnak tart.

Praevotius paduai orvos írta 1606-
ban: „Sancta Elisabetha, Hungariae 
olim Regina — Én, Erzsébet, a ma-
gyarok királynéja, midôn 72 éves ko-
romban kínos köszvényben fetrengék, 
és ezzel az alább megírt orvossággal 
esztendôkig éldegélnék, amelyre en-
gem egy remete tanított volt, akit sem 
elôbb, sem utóbb soha többé nem 
láttam, csakhamar javulásomat érez-
tem, annyira, hogy minden tete-
meimben megvidultam s mintegy 
egészen megifjodtam, arcomban meg-
szépültem, úgyhogy még a lengyel 
király is megkéretett feleségül, midôn 
mindketten özvegységben élnénk; de 
ezt cselekednem az én Uram, Jézus 
Krisztushoz való buzgó szeretetem 
nem engedte, akinek angyalától, úgy 
hiszem, kaptam ezt az orvosságot”. Az 
ôsforrást Rapaics Raymond izgalmas 
filológiai és botanikai levezetéssel 
ügyes marketingtrükknek nevezi, ám 
a rozmaringról és a magyar királynéról 
szóló mese magyar királyné vize né-
ven pár századig egybeforrt.

Általában, írják a régi füves könyvek, 
a rozmaringlevél szeszben áztatva 

reuma, migrén ellen, forrázata nehe-
zen gyógyuló sebekre használatos. 
Epe- és vizelethajtó, jó étvágygerjesztô. 
Apáczai Csere János szerint (Magyar 
enciklopédia, 1653) a rozmaring 
„vékony ágacskájú fû, levelei aprók, 
sûrûk, hol ôszök, fellyül zöldellôk és 
tömjénszagúak. Meleg és száraz a har-
madik rendben, felette lágyító, 
emésztô és elkenô erejû. Az ô leve 
mézzel megelegyítetvén, a szem lá-
tását megélesíti, maga borssal borban 
a sárgasággal illettetteknek hasznosan 
adatik bé. A bor, melyben ennek le-
velei megfôzettettek, ha reggel és 
estve lagymadagon vétetik bé, a vért 
tisztábbá tészi, az ételi kívánást fel-
állítja, és minden belsô nedvességeket 
megemészt, és azoknak kiköpettetését 
segélli.”

„A rozmaring igen jó az étkekben — 
írja Lippay —, fôképpen pástétomok-
ban, salátákban, zsázsákban, bort vele 
csinálni, a virágjából ecetet s kon-
zervát.” (Zsázsa: a csípôs ízû növények 
fiatal hajtása, konzerva: befôtt.) Ve-
szelszki Antal, a rejtélyes életû füvész 
írja 1798-ban: „Ez a bokros növény fa 
módjára ágakat bocsát, sok apró 
szárakkal rakva, melynek héjja fehér 
színû, a levele keskeny, vastag, hosz-
szúkás, mint a levendulának. Jó szaga 
van és erôs, kesernyés, valamennyire 
összevonós. Fehér-kék virági nônek a 
levelek végénél, vagyis tövénél.”

Lippaytól napjainkig ez a csodás 
növény nagy pályát futott be a 
gasztronómiától a népköltésig és a 
népszokásokig. Én november elején 
ásom ki, és ültetem dézsába két öre-
gebb rozmaringtövemet (kettô kinn 
telel majd a helyén, oly kevéssé 
poétikus módon, hogy mûanyag zacs-
kót húzok a szárukra). Hogy jövôre is 
jó illatban sétálhassunk rozmaringos 
kertünkben — amint a barokk költô, 
Kôszeghy Pál is emlegeti Bercsényi 
Miklós és Csáky Krisztina híres vépi 
lakodalmáról szóló 1695-ös négyes 
rímû tizenkettôsében: „Borjúhúst csi-
gákkal elvegytett melyben / Rákok, 
tyúkfiak is összvefôttek ebben; / Ha 
eszed, véled: jársz rozmaringos 
kertben, / Ugyan mintegy frissít jó ízi 
a kedvben…” 

Ambrus Lajos 
(Magyar Nemzet)
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nemsokára vízkereszt, le kell majd szedni. Megigazítja a csámpás szalma-
angyalt; hogy hozzáér, megzörren a bádogcsengettyû. Összehúzza magán a 
kabátot. A kanapé pár lépés a komódtól, recseg a parketta. Lekucorodik a tévé 
elé, nézi az arcokat, szájakat. Beszélnek. Jó az irány, mondja valaki, a miniszter 
vagy az elnök. Azt se tudom, melyik melyik, ezt szokta odavetni Erikának, aki 
mindig politizál, mikor jön az inzulint beadni. A kisfiam szerint ez a gazember, 
az unokám szerint pont a másik.

Itt van, Erikám? Nincs itt? Itt szoktam elaludni a tévé elôtt, itt szundikáltam 
karácsonyeste is, szilveszterkor is. Belenéztem a vetélkedôkbe, a táncos mû-
sorokba. Istenem, milyen szépek a fiatalok! Mennyi csillogás, mennyi nevetô 
arc!

Csörren a telefon.
Ezek a vacak ízületek, ez a rossz láb, a csuda vigye, hogy nem tudok jobban 

sietni. Biztos a kisfiam vagy az unokám. Ezen a parkettán szaladoztak mindig. 
Milyen szépek, milyen csinosak tudtak lenni, fôleg picinek, a gurgulázó ne-
vetésükkel, illatukkal, az apró kezükkel, ahogy átfogták a nyakamat. Az idén 
nem jöttek, érthetô, tavaly sem, érthetô. Sok a munka, marad ünnepekre is 
belôle, aztán meg fáradtak lesznek. A fusi, most csak a fusi van, meg a segély, 
mióta kitették a kisfiamat. De most biztosan ôk azok. Halló! Milyen akció? Nem 
értem, kedves. Újévi akció? Bemutató?

Elneveti magát. Tudja, mikor voltam én bemutatón, kedves? Több mint húsz 
éve, mikor az uramnak volt még munkája, tudja? A nyugdíj mellett is dolgozott, 
de azért volt idônk egymásra, és egyszer elvitt egy bemutatóra. Akkor volt az a 
rendszerváltozás, tudja? Nem ezért hívott, értem én. De akkor kit keres? Pedig 
az én vagyok.

Tudja, kedves, az egy új darab bemutatója volt, fantasztikus elôadás, jaj, 
hogy nevetett az uram! Táncosok is voltak, istenem, milyen szépek a fiatalok, 
micsoda jól éreztük magunkat! Én is szép voltam ám fiatalnak, az uram is, jaj, 
de csinos ember volt… Vacsorázni is elvitt a bemutató után, megfogta a 
kezemet, és azt mondta: nekünk ennyi sikerült, de a gyerekeinknek, az uno-
káinknak jobb lesz. Új idôk jönnek, azt mondta. A férjem mindig viccelt, tudja? 
Késôbb, mikor már nem dolgozott a szíve miatt, utószilvesztert is tartottunk 
itthon. Idônk is volt, kedvünk is. Tudja, én megéltem két háborút, egy forra-
dalmat meg mindenféle rendszert, sokat dolgoztunk, de idônk valahogy mindig 
volt. Együtt ültünk a kanapén, még pezsgôt is ittunk, és azt mondta az uram: új 
év, új élet. Néztük a tévét, és egyszer csak lerakta szépen a pezsgôsüveget, 
aztán a melléhez nyúlt és elôredôlt. Nem volt benne semmi félelmetes, olyan 
illedelmesen halt meg szegénykém, ahogy élt. Persze szaladtam a telefonhoz, 
közel van, pár lépés, de már hiába szaladtam, tudja? Itt van?

Összehúzza magán a kabátot.
Itt szaladoztak mind keresztül a szobán, azóta is itt vannak néha, a kisfiam is. 

Újévkor eljönnek, a következô hétvégén is, csak most nem érnek rá. Hû, a 
kicsik a háromkerekûvel, recseg a padló, aztán ebédelünk, istenem, és az 
edények csörömpölése, a kristálypoharak csengése, a süteményesvillák apró 
koppanásai az asztalon, a sok nevetés, a sok nevetés… Akkor még volt munkája 
a fiamnak. Akkor még nem volt otthonban az unokám. Itt van, kedves? Nincs 
itt… Valami rehabitációs otthonban van a gyerek, jól mondom? Az apja szerint 
jobb neki ott.

Visszavánszorog a kanapéhoz, töredezettek, mégis finomak a mozdulatai. 
Leül. A tévé fényei futnak az arcán, mélyen ülô szemén.

Tudja, Erikám, én csak magukat sajnálom. Olyan nehéz ma fiatalnak lenni, a 
kisfiam is mindig mondja. Folyton csak jönnek az új esztendôk, jönnek egymás 
után, hol gyorsabban, hol lassabban; kergetôznek, mint a gyerekek. És mindig 
azt hallja az ember, hogy jó az irány, tudja? Nekünk itt voltak a háborúk, az 
uram két lágert megjárt, fagyott lótetemeket ettünk, de akkor is voltak, akik azt 
mondták, jó az irány. Maguknak itt a munkaügyi központ meg a rehabitáció, 
ugye, kedves? Meg az akció, ugye? Itt van?

Vékony kezével rendezgeti a kendôjét. Fázik. Kint, az üveges estében meg-
ered a hó. Folyik az idô, mintha feldôlt pezsgôspalackból bugyogna. Néha meg-
csörren, aztán elhallgat a telefon.

Éppen elszunnyad egy kicsit, mikor odalép mellé az angyal, és egyik 
szárnyával gyöngéden betakarja. 

Balavány György (Magyar Nemzet)

Utószilveszter 
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Ha létezik egyáltalán valamiben 
egyetértés a pártok között, az abban 
rejlik, hogy mind elismeri, az úgyne-
vezett rendszerváltás tévútra vitte 
szegény hazánkat. A felelôsség kérdé-
sében már megoszlanak a vélemények, 
Vitányi Iván, a szocialisták legfôbb 
ideológusa (az ôszödi rém után) nagy 
ívû tanulmányban fejtegeti, hogy Ma-
gyarországon ma valójában még feu-
dalizmus van, vagyis további refor-
mokra van szükség — bár az 
eddigiekbe is csaknem beledöglöttünk. 
A korábbi kormányzati ciklusokban 
még akadt némi remény, hogy fel-
virrad a nagy nap, amikor csatlako-
zunk a NATO-hoz, az Európai Unióhoz, 
most éppen az euró bevezetésének 
meglehetôsen távoli idôpontja a nagy, 
népámító csalétek, bár erre már nem 
nagyon harap rá senki. Az utóbbi nyolc 
esztendô világossá tette, hogy az állam 
és intézményrendszere képtelen elemi 
feladatainak ellátására, legyen elég 
csupán a közbiztonságra utalnom, 
amely e valaha békés országban teljes 
csôdbe került, sötétedés után nem 
tanácsos kimenni az utcára, de fényes 
nappal is bármikor számíthatunk tá-
madásra, idônként még rendôrnek 
látszó egyénektôl is tarthatunk. A bûn-
cselekmények brutalitása is elképesz-
tô, a tulajdon és az élet ellen elkövetett 
tettek és büntetésük csekély mértéke 
valósággal bátorítja az alvilágot, 
amelynek erôs kapcsolódása a politikai 
„felvilággal” már nem is írható le az 
egyszerû ténnyel, hogy korrupció van. 
Amit megjósoltak, immár bekövetke-
zett: Magyarország veszélyes hellyé 
vált kül- és belföldiek számára egya-
ránt. A fegyvertelen és védtelen lakos-
ságnak nem tetszik a szabadságnak ez 
az értelmezése. Szomorúan olvasgatja 
az Alkotmány bevezetô, általános 
rendelkezéseit a nép jogairól és az 
állam feladatairól, mert „a népnek 
nincs joga”, állam pedig már csak az 
adószedés terén létezik.

* * *
Egy osztrák apa az alkotmánybíró-

sághoz fordult, mivel ôt zavarja a ke-
reszt, amely ott függ minden osztrák 
óvodában. Indoklása szerint e jelkép 
megakadályozza, hogy ô a gyermekét 
vallástalannak nevelje. Emlékszünk, 
néhány évvel ezelôtt nálunk is akadt 
egy ôrült, aki az út széli kôkeresztek 
eltávolítását sürgette, mivel az „féle-
lemkeltô”. Az emberiség története a 
jelképek harcával is leírható. Az 
ellenséges várra kitûzött zászló a 
gyôzelmet jelentette, s ha a csatában 
elesett a zászlótartó, az ütközet véget 
ért. Amikor a szovjet megszállás vörös 
csillagát minden létezô helyre kirak-

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
ták, a proletariátus vörös zászlajával 
együtt, akkor arra figyelmeztettek, 
hogy a magyar bennszülöttek korábbi 
múltja el van törölve. 1990 óta a nagy 
világcégek jelképei ragyognak a ma-
gyar éjszakában, szupermarketek, 
plázák, benzinkutak, angol nevû ban-
kok és irodaházak ormán. Jelzik, hogy 
birtokba vagyunk véve, minket szol-
gálnak és védenek akár önmagunkkal 
szemben is. E szegény és didergôs 
karácsony elôtt nehéz még a remény 
gyertyáját is meggyújtani, nehéz ret-
tegés nélkül hallgatni a válságkezelô 
rablóbanda iszonyatos hazugságait, 
ünnepi lélekkel várni a Megváltó meg-
születését, amikor egy egész ország 
haldoklik. Csak Shelley szavait idézem 
vigasztalásul: „késhet a Tavasz, ha 
már itt a Tél?” Az evangéliumi, örök 
örömhír mellé már nagyon várjuk a 
holnapi jó híreket is ostromlott vá-
runkban, kiéheztetett, romos, maradék 
Magyarországunkon. Már régen tud-
juk, nem várhatunk felmentô serege-
ket — csak magunkban bízhatunk, és 
Szûz Máriás zászlónkban.

* * *
Sok mindent el lehet mondani sze-

gény hazánkról, de az biztos, hogy nem 
unalmas ország. A BKV-sztrájkról jut 
eszembe, hogy az ôszödi beszéd után 
egy országos, akár többnapos sztrájk 
megoldhatta volna azt a problémát, 
amely további négyéves rombolást 
okozott, de hát Gy. F. legújabb blog-
bejegyzésébôl tudhatjuk, hogy „a bol-
dogság küzdelem”, továbbá, hogy „a 
hirtelen jött meggazdagodás eufóriája 
legtöbbször tiszavirág-életû, és pár 
hónap, pár év múlva a korábbi boldog 
nyertesbôl csalódott, kiégett, orientá-
cióját vesztett ember lesz”. Vagyis 
küzdenünk kell, mert ez a boldogság 
forrása. Slota is így gondolhatja, aki 
meg van gyôzôdve arról, hogy Ma-
gyarország Szlovákia ellen fegyver-
kezik, a magyar hadsereg ezért gya-
korolta a Dunán való átkelést, 
Dél-Szlovákiát pedig elárasztották a 
magyar hírszerzés tisztjei. Slotának 
fáj a tizennégy új Gripen vadászgé-
pünk, miközben — mint nyilatkozta — 
„mi még egy szárnyat se tudtunk ven-
ni, nemhogy egy egész vadászgépet”. 
Talán fel kellene venni a kapcsolatot 
Szekeres Imrével, szerintem a HM 
boldogan átadja a magyar légiflottát 
egy nagyobb tétel Becherovkáért. A 
nap legérdekesebb híre azonban az 

volt, hogy második világháborús bom-
bát találtak Miskolcon egy vonat vé-
céjében. A rendôrség vizsgálja, ho-
gyan került a vonatra. Véleményem 
szerint 1945 óta most elôször takarí-
tottak a vonat illemhelyén, legfeljebb 
az a nagy kérdés, németek vagy oro-
szok hagyták-e ott. Igaza van Gy. F.-
nek, „szívesebben ülünk le a tv elé 
várni a csodát, mint azt keresni, ku-
tatni magunkban, hogy mi mit tehe-
tünk saját és nemzetünk boldogsága 
érdekében”. Még szerencse, hogy ô 
már megtette, amit megkövetelt a 
haza.

* * *
Már sem felháborodni, sem nevetni 

nincs kedvem a hír olvastán, miszerint 
a Miniszterelnöki Hivatal egynapos 
„humán átvilágításra”, személyiség-
tesztekre nettó 240 millió forintot költ, 
fejenként 240-300 ezer forintot kóstál 
a „kompetenciafelmérés” és értékelés. 
Az sem lep meg, hogy finoman szólva 
is MSZP-közeli cég végzi ezt a fontos 
és áldásos munkát. Így, a ciklus végén 
kissé feleslegesnek tûnik az igyekezet, 
2002-ben, illetve 2006-ban még lett 
volna értelme a kompetenciafelmé-
résnek, fôleg pszichiáterek és logopé-
dusok bevonásával. Üdítôbb a másik 
hír, hogy ujjlenyomatos szavazás lesz 
a bolgár parlamentben, a csalások 
elkerülése érdekében a 240 képviselô 
ujjlenyomatát elôzôleg beszkennelik, 
és ezentúl szavazataikat mindkét hü-
velykujjuk vagy jobb középsô ujjuk 
lenyomatával kell hitelesíteniük. Ez 
egyúttal intelligenciafelmérés is lesz, 
vajon a képviselôk meg tudják-e je-
gyezni, melyik ujjukat kell használni. 
(Lásd még: rabosítás.) Utoljára hagy-
tam Hollós Jánosnak, az MDF sajtó-
fônökének cikkét az MDF honlapján, a 
címe: Jézus nem vadászott. Hely hiá-
nyában csak az elsô négy mondatot 
idézem, bár a többi is remek: „Semjén 
viszont igen. Sôt, nemcsak az állatok 
vérét szereti kifröccsenteni, hanem a 
politikai ellenfelekét is. Persze csak 
akkor, ha a szituáció úgy kívánja. Ha a 
szituáció viszont nem úgy kívánja, ak-
kor jámbor keresztény.” Aztán jön a 
„politikai ámokfutás”, a „pitiáner tá-
nyérnyaló” stb. Nemrég Csapody 
Miklós (MDF) a KDNP-rôl mint po-
litikai prostituáltról értekezett. Tekin-
tettel az MDF–SZDSZ-összeborulásra, 
mindez eléggé vicces. Csak annyit 
mondhatunk: Dávid Ibolya Retkes.

* * *
Szollár Domokos kormányszóvivô 

kijelentette, a kormány „az utolsó töl-
tényig” a helyén marad. Ez a kijelentés 
alkalmas arra, hogy a plakátokon 
megjelenjék az egész díszes MSZP-
kormány katonai egyenruhában, gép-
pisztollyal a kézben. A szóvivô azt is 
közölte, hogy március elsejétôl nem 
vagy csak kevesebbet fog lopni a kor-
mányzat közbeszerzések címén, Mes-
terházy Attila pedig sajtótájékoztatón 
fejezte ki reményét, hogy februárban 
a parlament elfogadja az MSZP 
törvényjavaslatát, amely megtiltja a 
diktatúrák bûneinek tagadását, hiszen 
„a gyalázatnak nincs színe”. És most 
idézet következik: „A politikus, miután 
tárgyalt az izraeli parlament, a kneszet 
delegációjával, közölte: bízik abban, 
hogy a többi parlamenti erô is támo-
gatja a javaslatot, ezzel hitet téve 
amellett, hogy a szélsôséges, fasiszta, 
rasszista nézetek elfogadhatatlanok 

Magyarországon.” Sajátos módon itt 
már nem esik szó a kommunizmusról, 
amelynek igenis volt színe, ott virít ma 
is az MSZP minden rendezvényén, 
jelképén és kiadványán. A kneszet 
delegációját ez nyilván nem érdekelte. 
A régi, jól bevált trükközés lényege, 
hogy létezik alapjában véve haladó, 
igazságos, humánus terror és dikta-
túra, és szélsôséges, fasiszta, rasszista 
önkényuralom, lefordítva: Adolf vér-
szomjas kannibál volt, Sztálin Jóska 
bácsi pedig a nyugati demokráciák 
szövetségese és védelmezôje, a kelet-
európai népek nagy barátja. Az el-
szánt, utolsó töltényig harcoló jelenlegi 
Tanácstalan Köztársaság csupa jó 
szándékkal és ezer nagy ötlettel a 
tarsolyában bukott meg, nem csodál-
koznék, ha vezetôi mind Zanzibárban 
lennének április 11. után, gondolom, 
Zanzibárral nincs kiadatási egyezmé-
nyünk, Botka elvtárs már körülnézett 
— jó a koszt és olcsó az élet.

* * *
Induljunk ki abból a jó hírbôl, hogy 

Magyarországon a demokrácia stabil. 
Ezt az amerikai Freedom House ál-
lítja, vagyis ez bizonyosan igaz, ta-
gadni, megkérdôjelezni, netán rela-
tivizálni szörnyûséges bûn lenne. A 
Freedom House nyilván felhívta itteni 
megfigyelôjét, nevezzük Hózentráger 
Lipótnak, és feltette neki a kérdést: — 
Mondd csak, Lipi, stabil nálatok a 
demokrácia? Mire Lipót barátunk 
némi töprengés után válaszolt: — Most 
még igen, bár veszélyesen repedezik a 
választás várható eredményére való 
tekintettel… Várom az idôt, amikor 
Budapesten mûködik majd egy Sza-
badság Ház, és évente beszámolunk a 
demokrácia állapotáról Amerikában. 
Sajnos, valószínûleg onnan is Hózen-
tráger Lipót fog nekünk jelenteni. 
Amúgy most zajlott e nagy bezzegor-
szágban a nadrágmentes nap, s az idén 
már 16 ország csatlakozott a mozga-
lomhoz, amelynek lényege, hogy a 
tagok egy adott idôpontban a metrón 
leveszik nadrágjukat, illetve szoknyá-
jukat. A Witzenburg nevû washingtoni 
szervezô (nem vicc!) szerint a mozga-
lom lényege az, hogy mosolyt fakasz-
szon. Nálunk, Magyarországon még 
nem szökkent szárba a kezdeményezés, 
már csak azért sem, mert 2002 óta 
folyamatosan gatyásodunk, csak a 
jókedv hibádzik. Ki emlékszik már az 
SZDSZ akkori plakátjára, Kuncze 
Gáborral és három alsónadrágos 
emberrel, akik jelezték, ez történik 
velünk, ha tovább kormányoz a Fi-
desz? A Fidesz vesztett, de a jóslat 
többi része bejött. Az MSZP–SZDSZ-
kormányzás stabil demokráciájában 
minden nap gatyátlan nap lett. Most 
meg tele van a gatyájuk. Mert nekik 
még van.

* * *
Ne panaszkodjunk, hogy nincsenek 

jó hírek! Elôször is Hunvald teljesen 
ártatlannak vallja magát az ATV-nek 
adott interjúban, továbbá könyvet ír 
„gondolatairól”. A börtönirodalomnak 
már eddig is voltak klasszikusai, ha ez 
így folytatódik, fellendül a magyar 
irodalom. Annak is örvendhetünk, 
hogy Horn Gábor bejelentette, hu-
szonkét év kemény politikai munkája 
után visszavonul, talán ô is könyvet ír, 
lenne mirôl. Szili Katalin még áll a 
vártán, „a baloldali gondolkodásnak 
szeretne közösségi tereket építeni”. A 
Szövetség a Jövôért Mozgalomnak 
már a neve is gyönyörû, hát még az, 
hogy „a tévútról az igazság útjára lép-
hetnek”, valamint hogy „a baloldalnak 
ki kell nyilvánítania, hogy számára 

fontos a nemzet”. Ez utóbbit 1919 óta 
valamiképp nem sikerült kinyilváníta-
nia a baloldalnak, és némi joggal 
feltételezem, hogy Szilinek sem lesz 
elég, ha kinyilvánítja. Az 1989-ben lét-
rejött, és 1994-ben megpecsételt bal-
liberális bûnszövetség a jövôért ki-
játszott minden isteni és emberi tör-
vényt, megfertôzte a közéletet, és 
nemcsak a polgárok vagyonát lopta el, 
hanem a legszentebb magyar szavak 
értelmét is meghamisította, így aztán 
szánalmas és undorító, ha ez a társaság 
szabadságról, demokráciáról, szolida-
ritásról és nemzeti egységrôl szónokol. 
Cinikus és könyörtelen kormányzásu-
kat sem feledni, sem megbocsátani 
nem lehet, nem is szabad, értelmiségi 
cinkosaik bûneit az oktatás, a kultúra 
és a média területén pedig nem teheti 
jóvá a múló idô. Mesterházy mint 
esélytelen kormányfôjelölt „beválla-
lós” kampányt ígér –– de majd a fe-
lelôsséget is vállalni kell, és nem csak 
neki. Nem lehet visszavonulnia senki-
nek.

* * *
Kezdjük ott, hogy Oszkó pénzügymi-

niszter szerint „civilizációs váltás” 
történt a költségvetésben. A debil kor-
mány mindig meg tudja lepni a pol-
gárokat valami nyelvi bravúrral, s 
már értelmetlen dolog lenne beíratni 
ôket egy magyarnyelv-tanfolyamra. 
Az lesz a civilizációs váltás, ha ezek az 
emberalatti lények elhagyják a nép-
boldogítást és modernizációt, de erô-
sen küzdenek még. A nem túl biza-
lomgerjesztô Benedek Fülöpöt (saj-
nos, még nem jogerôsen) másfél év, 
három év próbaidôre felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélte a Heves Me-
gyei Bíróság, valamint hárommillió 
forint pénzbüntetésre. Az agrártárca 
volt szakállamtitkára, a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelô Zrt. vezérigazgató-
helyettese fôagronómusként kezdte 
Tiszapüspökiben, 1996 és 1998 között 
az FTC elnöke is volt, érdekli a va-
dászat, a sport és a természet, 1966 és 
1989 között az MSZMP tagja, nem 
akarom bosszantani olvasóimat a tipi-
kus bolsevik életrajzával, hiszen mind-
össze egy 202 hektáros pákozdi ingat-
lannal kapcsolatosan sikerült elkapni. 
Ennél sokkal viccesebb az MSZP-s 
Herczog Edit EP-képviselô interneten 
is követhetô, angolnak mondott gágo-
gása, aki Nigel Farage brit képviselô-
társának szeretett volna visszavágni, 
szégyent hozva hazánkra, ahogyan ezt 
már a szocialistáktól megszokhattuk. 
Egy nem létezô magyar közmondást 
próbált angolra fordítani a fára mászó 
majomról, amelynek így látni vörös 
fenekét (H. Editnél: red popó). Mi már 
az uborkafára felmászott összes szoci 
popóját látjuk, nagy és vörös. Akit 
érdekel Herczog hozzászólása, nézze 
meg az Indexen. Ôt is jelölte az MSZP 
EU-biztosnak. Pedig Benedek jobb lett 
volna.

MILAN HRNJICEK
a hires európai gyógyító 
ismét fogad betegeket.
Jelentkezni lehet a
(02) 9599-6600

telefonszámon.
Olyan betegekkel foglalkozik, 
akiknek hátgerinc, porckopás, 
reuma, izületi gyulladás és más 

panaszaik vannak. 

Asztmás, migrénes, látási problémás gyerekekkel is foglalkozik, 
vagy más betegségeket kezel.

Több mint 40 ezer sikeres kezelés és 20 év tapasztalat 
áll mögötte, munkája eredményeként egyre több 

magyar beteg keresi fel. 

Alarm-system,
security camera, inter-
com, digitalis antenna 

és a Duna TV 
telepitése.
Nagy Gábor

Telefon / Fax: 
(03) 95236630

Mob: 0411812320 
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SPORT Rejtekhely a kajak orrában
A XVI. nyári olimpiai játékok megnyitó-

ünnepségét 1956. november végén tartot-
ták Melbourne-ben. A magyar küldöttség 
zászlaját a bevonuláskor Csermák József, 
a helsinki olimpia kalapácsvetô-bajnoka 
vitte. Jól látható a fényképeken, hogy a 
zászlót Kossuth-címer díszítette. Vajon mi 
lett a sorsa ennek a lobogónak, vagy an-
nak, amelyik az olimpiai falu bejáratát 
díszítette? Ahogy távolodunk az ese-
ménytôl, egyre több zászlóról állítják, 
hogy a melbourne-i olimpiáról való.
Kezdjük két dokumentummal, amelyekre 

a Magyar Országos Levéltárban (MOL) 
bukkantunk rá. Egy évvel az 1956-os olim-
pia után vagyunk. A forradalmat leverték, 
a párt elsô titkára Kádár János. Hegyi 
Gyula, aki Melbourne-be vezette a magyar 
küldöttséget, továbbra is élvezi a bizalmat, 
a sporthivatal elnöke maradt.
„…415/sz. t./57. Szigorúan titkos!
Külügyminisztérium, Budapest II., Bem 

rakpart 47.
Tárgy: A magyar olimpiai zászló 

visszaszerzése
Címzett: Magyar Testnevelési és 

Sporthivatal,
Hegyi Gyula elvtársnak, Budapest
A magyar olimpiai csapat zászlaja disz-

szidens magyar sportolókon keresztül 
Bécsbe került, s külföldi »mûgyûjtôk« 
akarták mint sportérdekességet megven-
ni. Bécsi követségünknek sikerült a zász-
lót egy üzértôl 500 schillingért megvennie. 
Tekintettel a visszaszerzés körülményeire, 
kérem, hogy az ügyet diszkréten kezelni 
szíveskedjék.
Budapest, 1957. október 4.
Forgács Egon,
a II. sz. politikai osztály vezetôje
Ui.: A kifizetett összeggel az MTSH-t 

meg fogjuk terhelni.”
A levélre a következô válasz érkezett:
„428/1957. Szigorúan titkos!
Külügyminisztérium, a II. sz. politikai 

osztály vezetôjének,
Forgács Egon elvtársnak, Budapest
Értesítem, hogy a bécsi követség által 

vásárolt zászlót megkaptuk, és egyben 
mellékelten visszajuttatom a Külügymi-
nisztériumnak. A tény ugyanis az, hogy ez 
a zászló nem volt a magyar olympiai [sic!] 
csapat zászlaja, sem a disszidens sportolók 
zászlaja. Valószínûleg valaki jó üzletet 
akart ezzel a zászlóval kötni. Az említett 
zászló ui. selyembôl készült, keresztben 
gyászszalaggal, amit mi annak idején 
megsemmisítettünk.
Fenti indokok alapján mellékelten vissza-

küldöm a zászlót, és egyben értesítem 
arról, hogy az 500 schillinget a sport-
hivatalnak nem áll módjában átutalni.
Budapest, 1957. október hó 10.
Elvtársi üdvözlettel: Hegyi Gyula”
A dokumentumok a kor zavarosságát 

mutatják. Másképpen gondolkodik a két 
hivatal. A bécsi követség vélhetôen azzal a 
szándékkal vette meg a zászlót, hogy ki-
vonja a forgalomból. A diplomata-észjárás 
szerint ugyanis jobb, ha házon belül tud-
ják, mint ha szájára venné a sajtó. De va-
jon meggyôzôdtek-e arról, hogy eredeti? S 
ha igen, hogyan sikerült eldönteniük? 
Vagy csalók és szélhámosok mesterke-
désének estek áldozatául? Nem tudhatjuk. 
Hegyi – saját védelmében – úgy kezeli a 
„relikviát”, mint ördög a szenteltvizet. A 
Külügyminisztériumhoz eljuttatott válasz-
levelében ez áll: „Az említett zászló ui. se-
lyembôl készült, keresztben gyászsza-
laggal, amit mi annak idején 
megsemmisítettünk.”
Induljunk ki a megsemmisítésbôl. A 

sporthivatal elnökének aligha volt módja 
arra, hogy a magyar csapat zászlaját el-
tüntesse, tudniillik nem volt a saját tu-
lajdona. A rendezô ország biztosítja min-
den esetben a küldöttségek számára 
azokat a zászlókat, amelyekkel felvonul-
nak. A házigazda 1956-ban Ausztrália volt. 
(A kivételek közé tartozik az 1912-es 
stockholmi olimpia, ahol vita tárgyát ké-
pezte, hogy milyen lobogó alatt vonuljanak 
fel a Monarchia nemzetei. Éppen ezért a 
magyar küldöttség a Magyar Országos 
Tornaegyletek Szövetségének a zászlaját 
vitte magával.)
Folytassuk a gyászszalaggal. A megnyitó- 

és záróünnepségen – fényképek tanúsítják 
– a Kossuth-címeres magyar lobogón nem 
volt gyászszalag! Viszont amikor a magyar 
küldöttség megérkezett Melbourne-be, és 
leszállt a repülôgéprôl, egy Kossuth-címe-
res, gyászszalagos zászlócska volt Gyar-
mati Dezsô olimpiai bajnok vízilabdázó 
kezében, de ez ma már nincs meg. Csak 
fénykép ôrzi a pillanatot.
Hogy mi lett a sorsa az 500 schillingért 

megvásárolt, majd a külügynek visszajut-
tatott zászlónak – errôl nem szól a fáma.
Ráirányította a figyelmet a melbourne-i 

olimpiai zászlókra egy Egerben lezajlott 
ceremónia, amelynek során az ausztráliai 
magyarok küldöttsége két magyar lobogót 
adott át a város polgármesterének. A zász-
lók állítólag a melbourne-i olimpiai falu 
bejáratánál díszelegtek. Székely Ferenc, 
az Egri Sportmúzeum igazgatója – az 
ausztráliai magyarok elbeszélése nyomán 
– így összegezte a történteket:
– Amikor megnyílt a melbourne-i olimpiai 

falu, a tábor parancsnoka a forradalmi 
események után úgy döntött, hogy nem 
alfabetikus sorrendben helyezi el a nem-
zetek lobogóit, hanem a két párhuzamos 
sor élén a magyar nemzeti jelképet 
húzatja fel. Két-három nappal késôbb az 
egyik magyar résztvevô – állítólag egy 
kajakos – felmászott a rúdra, és kivágta a 
Rákosi-címert a zászló közepébôl.
Gyenge Valéria olimpiai bajnok úszónô 

így nyilatkozott akkori elsô benyomásairól: 
„Megérkeztünk buszokkal az olimpiai 
faluba. Félkörben ott lengtek a nemzetek 
zászlói, köztük a magyar is, közepén egy 
nagy lyukkal, mert amint megtudtuk, a 
tornászok érkeztek meg elôbb, az egyik 
felmászott a rúdra, és kivágta belôle a 
népköztársaság címerét. Ez nagyon meg-
maradt bennem, ahogy ott lobogott a 
zászló egy nagy lyukkal. (A lyukas zászlót 
is ôrzi fénykép – K. A.) Aztán valamennyien 
kaptunk egy Kossuth-címert, amire fekete 
szalagot fûztek.”
Folytassuk Székely Ferenc elbeszélé-

sével:
– A falu parancsnoka csináltatott egy 

másik magyar zászlót, amelyen már a 
Kossuth-címer díszelgett, és ezt húzatta 
fel az árbocra a lyukas helyett. Ugyanô az 
olimpia befejezése után mind a két ma-
gyar zászlót hazavitte és relikviaként ôriz-
te. Amikor meghalt, a családja megtalálta 
– régies szóhasználattal – a kornétákat, és 
árverésre bocsátotta ôket. Ekkor kap-
csolódtak be az akcióba a kinti magyarok, 
pontosabban az Erdélyi Magyar Egyesület 
tagjai, és gyûjtésbe kezdtek, hogy meg-
szerezzék a relikviákat. Össze is jött 
három-ezer dollár. A másik háromezer 
egy magánszemély ajándéka volt. Az 
egyesület tagjai úgy döntöttek, hogy – csa-
ládlátogatásokkal egybekötve – elhozzák 
Magyarországra a zászlókat, amelyeket 
kezdetben a Magyar Olimpiai Bizott-
ságnak, illetve a budapesti Magyar Sport-
múzeumnak szántak.
Molnár Zoltán, a MOB fôtitkára meg-

keresésünkre elmondta, örömmel vették 
az ajánlatot, de mivel a bizottság nem 
gyûjt relikviákat, és kiállítóhelyisége 
sincs, nem fogadhatták volna el az aján-
dékot lelkifurdalás nélkül.
A Magyar Sportmúzeum esetében más 

volt a helyzet.
– Egyértelmûen úgy volt, hogy hozzánk 

fognak kerülni a zászlók! – mondta Szabó 
Lajos, a sportmúzeum igazgatója. – E-
mailen közvetített egy ausztráliai magyar, 
aki korábban az 1956-os olimpiai fáklyáját 
ajándékozta nekünk. Közölte velem, hogy 
szervezik az utat, és a relikviák hamarosan 
megérkeznek Budapestre. Majd hosszú, 
néma csönd következett, én pedig az új-
ságból értesültem arról, hogy Egerben 
átadták a két zászlót. Nekem azt mondták 
magyarázatként, utólag, hogy egy egri 
illetôségû ausztráliai magyar azért döntött 
Eger mellett, mert a városnak állandó 
sportkiállítása van, mi pedig nem tudjuk 
az emléktárgyakat folyamatosan kiállítani. 
Persze meg sem kérdezték, mi lenne a 
sorsuk. Kicsit értetlenül állok az eset elôtt, 

mert a zászlóknak az ország elsô számú 
sportmúzeumában volna a helyük. El lehet 
vitatkozni azon, vajon eredetiek-e, illetve 
valóban az olimpiai falu bejáratát díszí-
tették-e, de mindenképpen értékelni kell a 
közadakozást és a gesztust, amelynek ré-
vén a két ereklye Magyarországra került.
Egy negyedik zászló is forgalomban van, 

amelyet Jeney László olimpiai bajnok 
vízilabdázó ajándékozott a Csanádi Árpád 
Általános Iskolának és Gimnáziumnak. A 
2006-ban elhunyt Jeney a következôket 
mondta a zászló történetérôl Dobor Dezsô 
Olimpiának indult címû könyvében:
„A zuglói Csanádi Árpád iskolában van 

egy gyászszalagos zászló, amely az olim-
piai faluban, a lakóhelyünkön, egy kis 
téren lengett. Mindenki messzirôl láthatta. 
Rajki Béla… operatôr kollégájának, Varga 
Vilmosnak köszönhetô, hogy a zászló ránk 
maradt. Hoszszú történet, hogy miképp 
került hozzám. A Grúzia nevû hajón az 
oroszok a sporteszközöket hozták, vitték, a 
sajátjuk mellett a miénket is, talán az 
egész »béketáborét«. Ezen a hajón utaztak 
a kajakjaink is hazafelé. Az egyiknek az 
orrába dugta el valaki a lobogót, ahogy azt 
a derék operatôr elmesélte. Hogy ki, az 
sohasem derült ki. Az átvételnél ott volt 
Varga Vili, és mivel tudta, hogy a gyûjtô-
szenvedélyem határtalan, megkaparintotta 
és lehozta az uszodába ezt a zászlót. Több 
mint három évtizeden át rejtegettem, míg 
föl nem éledhetett. A Csanádi Árpád isko-
lába került, hogy legyen ott a diákok sze-
me elôtt, és emlékeztesse ôket nagyapáik 
küzdelmeire.”
A közelmúltban egyik olvasónk arról 

tájékoztatta szerkesztôségünket, hogy a 
Csanádi Árpád Általános Iskolából eltûnt 
az ötvenhatos zászló, nyomozzuk ki, mi lett 
a sorsa. Pedig Schlegel Oszkár, az egykori 
– nemrég elhunyt – címzetes igazgató 
szívén viselte a sporthoz fûzôdô számtalan 
emléktárgy között.
Az aggódók megnyugtatására jegyezzük 

le, hogy a zászló jelenleg jó helyen van, a 
Magyar Sportmúzeum ôrzi. Szabó Lajos 
igazgatótól megtudtuk: Jeney László azzal 
adta oda az iskolának, hogy abban az 
esetben, ha újra lesz állandó kiállítása a 
sportmúzeumnak, szolgáltassák vissza 
neki. Az iskolában kiállított és leltárba vett 
sportvonatkozású tárgyak ugyanis a MOB 
és a Magyar Sportmúzeum közös tulaj-
donát képezik. Addig azonban gyöny-
örködjenek benne a fiatalok. Idôközben, 
2006-ban, a melbourne-i olimpia ötvenedik 
évfordulóján kölcsönkérték a zászlót egy 
kiállítás anyagához, de a tárlat bezárása 
után nem került vissza az iskolába. Igaz, 
nem is reklamálták. Schlegel Oszkár már 
2006 elôtt, nyugdíjba vonulásakor szóvá 
tette, hogy a zászló nincs biztonságban az 
iskolában. Ezért Szabó Lajos úgy döntött, 
hogy egyelôre náluk marad a relikvia.
– Ha az iskola garantálja a zászló 

biztonságát, nem zárkózom el attól, hogy 
az állandó kiállításig visszakerüljön – 
mondta a sportmúzeum igazgatója. 
Ugyanakkor megjegyezte, hogy véle-
ménye szerint ez az egyetlen autentikus 
zászló, amelyet tudunk azonosítani. Tud-
juk, hol állt, az olimpiai falu belsô terén (a 
felvonásakor fénykép készült róla), és a 
története is hitelesíti a valódiságát. Jeney 
pedig jelentôs politikai kockázatot vállalt 
azzal, hogy rejtegette, nem beszélve a 
hazacsempészésérôl.
Van még egy koronás címeres, festett 

selyem zászló is Szabó Lajosék birtokában, 
amely a kilencvenes évek elején került 
haza Ausztráliából. Gallov Rezsô állam-
titkár vette át, és tôle kapta meg a mú-
zeum. Valószínû, hogy azon zászlók egyike 
volt, amelyekkel a magyar küldöttséget 
fogadták a melbourne-i repülôtéren.
Itt tartunk ma. Nem csodálkoznánk azon 

sem, ha a bécsi magyar követség 1957-ben 
megvásárolt zászlaja is elôkerülne 
egyszer… 

Kõ András 
(Magyar Nemzet)
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A számok nyelvén
Hetyke egyke
Mára bizonyítottá vált, amire évtize-

dek óta figyelmeztetnek a világ de-
mográfusai. Vej Hszing-csu, a Csöcsi-
ang egyetem professzora és munkatár 
sai nemrég jelentették meg a kínai 
„egykepolitika” népesedésbeli hatásait 
kutató, nagy tömegeken végzett vizs-
gálataik eredményeit. Eszerint a hiva-
talos politika hatására „megjelent a 
szemünk elôtt egy többségében férfi-
akból álló nemzedék, és már semmit 
sem tehetünk a baj megelôzéséért”, 
idézi a kutatókat a The New York Ti-
mes. Bár már régóta köztudott, hogy 
az egyetlen gyermek engedélyezése 
arra sarkallja a kínai házaspárok több-
ségét, hogy a kultúrájukban „értéke-
sebbnek” tartott fiút neveljenek fel, a 
kínai kormányzat tavaly bejelentette, 
hogy a politikát még legalább egy évti-
zedig fenntartja.
1,3 milliárd
ember élt Kínában 2005. január ele-

jén. Az ország súlyosbodó szociális, 
gazdasági és környezeti gondjai miatt 
harminc éve vezették be az egy-gyer-
mek-politikát. Az intézkedés követ-
keztében a több gyermeket világra 
hozó családokat anyagi hátrány éri az 
élet számos területén. Gyakran bünte-
tést kell fizetniük, kizárhatják ôket a 
szociális juttatásokból, és a munkahe-
lyükön sem kaphatnak fizetésemelést.
250 millió
gyermek nem született meg –– a hi-

vatalos becslés szerint –– a szabályozás 
1979. évi bevezetése és 2000 között. 
Fôképpen a túlnépesedett városokban 
tartatják be szigorúan a törvényt. Vi-
déken esetenként engedélyezik a 
második gyermek vállalását, ha az elsô 
lány volt vagy szellemileg, testileg sé-
rülten született. A második gyermek 
születése elôtt általában három-négy 
éves várakozást írnak elô.
1,1 millióval
több fiú született 2005-ben, mint 

lány, áll a most megjelent tanulmány-
ban. A húszévesnél fiatalabb korosz-
tályban 32 milliós többségben voltak a 
fiúk. Kínában hagyományosan nagy 
becsben tartják a fiúkat, a nyugdíj-
rendszer elégtelensége miatt gyakran 
a férfi utódok tartják el idôs szüleiket. 
Sok családban ezért mindent meg-
tesznek annak érdekében, hogy fiuk 
szülessen. Az eltolódott nemi arányért 
fôképpen a lány magzatok szelektív 
abortusza a felelôs, de gyakori a lány 
újszülöttek szülés utáni magára ha-
gyása vagy meggyilkolása is.
126
fiúra jut 100 lány az egy–négy évesek 

korcsoportjában a kutatók szerint, 
akik felmérésüket a 2005-ös népszám-
lálás adataira alapozták. Elsô látásra 
furcsa módon azokban a tartományok-
ban a legnagyobb a fiúdominancia, 
ahol engedélyezik a második gyerme-
ket, ha az elsô lány. Ez nem meglepô, 
hiszen az engedményt éppen azért 
hozták, mert ezekben a tartományok-
ban a legerôsebb a fiú utód iránti vágy 
az emberekben. Így szinte minden 
családban születik fiú.
3
gyermekkel, átlagosan 5,9-rôl 2,9-re 

csökkent az egy családban nevelkedô 
gyermekek száma 1970 és 1979 között 
(az egykepolitika bevezetése elôtt!) 
Kínában. Az életkörülmények megvál-
tozásának hatására az emberek kény-
szer nélkül is kevesebb gyermeket 
vállaltak. A politika életbelépése után 
a fertilitás csökkenése lelassult, 1995 
óta nagyjából 1,7 gyermeket vállalnak 
a kínai házaspárok. Feltételezhetô te-
hát, hogy az ország népessége termé-
szetes módon is stabilizálódott volna. 
Búvárkodó bárka
Május utolsó napjaiban elsüllyesztet-

ték az amerikai Hoyt S. Vandenberg 
hadihajót. A floridai Key West part-
jainál helyezték végsô nyughelyére, 
írta a The New York Times. A második 
világháborúban is szolgált, az utóbbi 
ötven évben rakétákat és ûrkutatási 
eszközöket szállítottak vele. A mélyben 
pihenô hajóroncshoz azonnal megin-
dultak a búvártúrák, tôle –– az üzleti 
lehetôségeken túl –– azt várják az el-
süllyesztés szervezôi, hogy mester-
séges korallzátonyként ezernyi korall-, 
csalánozó-, rák- és halfaj fog megte-
lepedni rajta. A korallzátonyokat a 
tengeri élôvilág területükön tapasztal-
ható elképesztô változatossága miatt 
az óceánok esôerdôinek is szokás 
hívni. A korall azonban nagyon ér-
zékeny a környezetszennyezésre és a 
változó éghajlatra. Ha csak néhány 
százalékkal változik a tengervíz hô-
mérséklete vagy vegyi összetétele, az 
már a korall halálát, így az élôhely 
elszegényedését okozhatja. A mester-
séges korallzátonyok létrehozásával 
igyekeznek a szervezôk újabb érdekes 
merülési helyszíneket kialakítani a bú-
várturistáknak, így tartva távol ôket a 
természetes és sérülékeny zátonyok-
tól.
17 000
tonnát nyom a Hoyt S. Vandenberg. 

Az 1943-ban épített hajót eredetileg 
Harry Taylornak keresztelték el, majd 
az amerikai légierô egykori vezérkari 

fônökének és a Központi Hírszerzô 
Hivatal (CIA) egyik elsô igazgatójának 
tiszteletére keresztelték át Hoyt S. 
Vandenbergre 1963-ban.
160
méteres hosszúságával e hajó a vala-

ha létesített legnagyobb mesterséges 
korallzátony. A Vandenberg a második 
világháborúban elôször csapatokat 
szállított San Franciscóból Új-Guineá-
ra, majd az európai háború befejezô-
dése után veteránokat vitt Marseille-
bôl az Egyesült Államokba. E küldetés 
része volt az úgynevezett Varázs-
szônyeg hadmûveletnek, amelyben a 
harcok befejeztével mintegy nyolcmil-
lió amerikai katonát és a kiszolgáló 
személyzetet szállították haza az euró-
pai és az ázsiai hadszínterekrôl. Ké-
sôbb a hajó a légierôhöz került, és ra-
kéták szállítására használták.
8,6
millió dollárjába került Key West-

nek a hajó megvétele és elsüllyesztése, 
de évi nyolcmillió dolláros bevételt 
vár a búvárturizmusból. A turisztikai 
szempontok mellett a környezetvé-
delmi érdekek is érvényesülhetnek, a 
floridai korallzátonyok ugyanis nagy 
veszélybe kerültek a túlzott búvárko-
dás, a halászat és a melegedô víz mi-
att.
300
kilométernél is több vezetéket távolí-

tottak el a munkások a hajóból. A ten-
ger szennyezésének elkerülése végett 
1500 tömítôgyûrût, 81 zsák azbesztet, 
193 tonna rákkeltô anyagot, 46 tonna 
szemetet, 136 kilogramm higanytartal-
mú anyagot és 185 hordónyi lepattog-
zott festékszemcsét szállítottak el róla 
az elsüllyesztése elôtt.
104
másodperc alatt süllyedt a hajó a 43 

méteres mélységbe, miután a vízfel-
szín alatt elhelyezett robbanótöltetek 
lyukakat ütöttek a hajótestbe. Az elô-
készületekrôl és a Hoyt S. Vandenberg 
alámerülésérôl készült videofelvéte-

leket olvasóink megtekinthetik a http:/
/tinyurl.com/ldwj7w címen. Az elsüly-
lyesztett hajó lehet a kiindulópontjuk a 
sok környékbeli hajóroncsot felkeresô 
búvártúráknak. Becslések szerint Key 
West környékén háromszáz méteren-
ként pihennek hajók a tenger mélyén. 
Levélszarvas
Bár sokan úgy gondolhatják, lezárult 

a nagy felfedezések, az új állat- és 
növényfajok leírásának kora, ez ko-
ránt sincs így, olvasható ki a Termé-
szetvédelmi Világalap (WWF) nemrég 
kiadott jelentésébôl. Az utóbbi tíz év-
ben rengeteg olyan fajt találtak a Hi-
malája keleti vonulatainak áthatol-
hatatlan erdôségeiben, amelyek eddig 
ismeretlenek voltak a tudomány szá-
mára. Ázsiának e tája igen változatos 
domborzati adottságokkal rendelkezik. 
Tibet nyolcezer métert is meghaladó 
hegycsúcsaitól a mély szurdokvölgye-
ken át a hegységrendszer lábánál el-
terülô Asszám (India északkeleti álla-
ma) esôerdôvel borított síkságaiig a 
legkülönfélébb élôhelyeket találjuk, 
amelyek remek búvóhelyet nyújtanak 
a felfedezésre váró fajoknak. „Az erdô 
olyan sûrû, hogy csak a helyi vadászok 
tudására támaszkodhatunk. Sok fajt 
úgy fedeztünk föl, hogy az ott lakókat 
kérdeztük meg az általuk ismert álla-
tokról, növényekrôl” –– nyilatkozta a 
Scientific Americannek Jon Miceler, 
a WWF Kelet-Himalája-programjának 
vezetôje.
353
fajt sorol fel a WWF tanulmánya, 

amelyet számos kutatóintézet eredmé-
nyeinek összesítésével készítettek el. 
Az utóbbi évtizedben felfedezett fajok 
között 244 növényt, 16 kétéltût, 16 
hüllôt, 14 halat, 2 madarat, 2 emlôst és 
59 gerinctelent találunk.
18
százalékkal nôtt így a Kelet-Hima-

lájában honos ismert kétéltûek száma. 
Rajtuk kívül 10 ezer növénynek, 300 
emlôsnek, 977 madárnak, 176 hüllônek 
és 269 halfajnak adnak otthont az er-
dôségek.
60–80
centiméter hosszúra nô mindössze a 

világ legkisebb ismert szarvasfaja, a 
Putao muntyák (Muntiacus putaoen-
sis), amelyet 1997-ben fedeztek fel. 
Magassága alig éri el az 50 centimétert, 
súlya 12 kilogramm. A helyi vadászok 
„levélszarvasnak” nevezik, mert az el-
ejtett állatot egyetlen nagyobb levélbe 
is be lehet csomagolni.
101
évig kellett várni, hogy újabb fôem-

lôsfajt fedezzenek fel a biológusok. Az 
indonéziai lakóhelye után Pagai-szigeti 
makákónak elnevezett majomfaj 1903-
as leírása után 2004-ben találták meg a 
következôt Északkelet-Indiában. Az 
Arunachal makákó (amelynek neve 
ugyancsak élôhelyére utal) csak a tu-
dósok számára volt ismeretlen. A helyi 
dirang monpa nép hosszú idô óta át-
kozza, mert dézsmálja a termést.
100 millió
éves a világ legrégebbi ismert, fosz-

szilis gekkófaja, amely más szempont-
ból nagyon is új, hiszen csak tavaly 
fedezték fel Mianmarban (Burmában). 
A gekkó farkát és más testrészeit a 
Jurassic parkból ismert módon ôrizte 
meg egy megkövesedett borostyán-
tömb. Csíkos volt a bôre, lábujjait pe-
dig tapadós bôrfüggelékek borították, 
amelyek segítségével könnyûszerrel 
tudott sétálni függôleges felületeken 
is.
1068
új fajt fedeztek fel a Mekong folyó 

vízgyûjtô területén az utóbbi években 
a WWF tavalyi bejelentése szerint. 

Tehát a Kelet-Himalájában felfedezett 
több száz faj nem is számít kivételesen 
soknak. Ez azt jeleni, hogy Délkelet-
Ázsiában hetente átlag két eddig isme-
retlen fajt találnak. 
Zsarnok királyfi
Amikor új dinoszauruszfaj felfede-

zésérôl hallunk, már meg sem lepô-
dünk azon, hogy milyen hatalmasra 
nôttek ezek az ôshüllôk. A Tyrannosa-
urus rexrôl (amelynek latin neve ki-
rályi zsarnokgyíkot jelent) szinte min-
denki hallott, ha máshonnan nem, hát a 
Jurassic Park címû kalandfilmbôl. A 
paleontológusok szerint egyike volt a 
valaha élt legnagyobb szárazföldi ra-
gadozóknak. A rajongói körében csak 
T-rexnek nevezett dinoszaurusz is-
mertségének köszönheti egy újonnan 
felfedezett faj is a hírnevét, amelynek 
különlegessége, hogy nem is olyan 
nagy, írja a National Geographic 
magazin. A Raptorex kriegsteininek 
elnevezett dinoszaurusz majdnem tel-
jes csontváza valahonnan Kínából 
származik. A pontos lelôhely nem is-
mert, minthogy nem hivatalos paleon-
tológusok, hanem fosztogatók ásták ki 
a földbôl, és csempészték az Egyesült 
Államokba. Ott egy aukción vásárolta 
meg Henry Kriegstein gyûjtô, aki 
ezután a kutatóknak adományozta a 
leletet. A maradványokat most az 
észak-kínai Hohhot (Kukuhotó) város-
ba, valószínû származási helyükre 
szállítják, ahol a helyi múzeumban ál-
lítják ki ôket.
125 millió
évvel ezelôtt, a földtörténeti kréta-

korban élhetett a Raptorex kriegsteini, 
mintegy 40 millió évvel korábban, 
mint a jól ismert Tyrannosaurus rex, 
nyilatkozta a National Geographicnak 
Paul Sereno, a chicagói egyetem pale-
ontológusa, az új fajt leíró kutató-
csoport vezetôje. A Raptorex így való-
színûleg a Tyrannosaurus ôse volt.
3
méter hosszú volt mindössze a Rap-

torex, valóságos törpe a 13 méteres 
Tyrannosaurushoz képest. A leletek 
alapján készített habitusrajzok szerint 
az új faj a T-rex térdéig is alig ért vol-
na, bár kétséges, hogy létrejött valaha 
a találkozás a negyvenmillió éves kor-
különbség miatt.
70
kilogrammot nyomhatott a Raptorex, 

így a súlya alig egy százaléka lehetett 
a Tyrannosaurus hattonnás testtöme-
gének. Ha nem tekintjük a méretbeli 
különbségeket, a most felfedezett faj 
szinte pontos mása híres leszármazott-
jának. Ugyanúgy a két hátsó lábán 
járt, miközben mellsô lábai visszafej-
lôdtek. Ez meglepte a kutatókat, akik 
korábban úgy gondolták, hogy a csöke-
vényes mellsô lábak csak évtízmilliók-
kal késôbb alakultak ki.
121–125 millió
éves lehet a kínai lelôhelye után Yi-

xian- (Jihszien)-formációnak elneve-
zett leletegyüttes, amelynek jellemzô 
fajait megtalálták a Raptorex csontjait 
is ôrzô kôzetben. Ez az információ 
segítette az ôslénykutatókat a marad-
ványok korának és feltételezhetô szár-
mazási helyének megállapításában is.
5-6
éves lehetett a Raptorex jelenleg is-

mert egyetlen példánya, amikor el-
pusztult. A maradványok elemzésébôl 
a kutatók megállapították, hogy az 
állat épp csak elérte a felnôttkort, a 
növekedési életszakasz végén járha-
tott. Izmos hátsó lábain gyorsan üldöz-
hette a prédának kiszemelt kisebb 
dinoszauruszokat és más állatokat. 
Fürgeségét növelte, hogy súlya nagy-
jából egy emberével egyezett meg. 

Érdekességek 
A 7UP üdítôitalt 1929-ben kezdték forgalmazni. A nevében a „7” az eredeti 

italosüveg méretére (7 uncia), míg az „UP” a buborékok mozgási irányára (up = 
fel) utalt.

* * *
A baglyok az egyedüli madarak, amelyek látják a kék színt.

* * *
A Caesar salátát nem Julius Caesarról nevezték el. Nevét kitalálójáról, 

Caesar Cardinirôl kapta, aki elôször készített ilyet saját, Caesar’s Palace étter-
mében a mexikói Tijuanában.

* * *
A civilizáltnak nevezett világ elmúlt 3500 év történelmét végignézve csak 230 

békés évet számolhatunk össze.
* * *

A Föld legnagyobb élô organizmusa egy „Sherman Tábornok” névre keresz-
telt fa, amely a Sequoia Nemzeti Parkban található (USA). Magassága több, 
mint 91 méter, a legszélesebb átmérôje pedig meghaladja a 12 métert.

* * *
A földimogyoró a dinamit egyik alkotórésze.

* * *
A földkéreg tektonikus lemezei olyan sebességgel mozognak, mint amilyen 

gyorsan az emberi köröm nô.
* * *

A Földön minden nap 0,00000002 másodperccel hosszabb az elôzônél, a Föld 
forgási sebességének lassulása miatt.

* * *
A földrengések erôsségének mérésére szolgáló Richter-skála egy-egy mérô-

száma 32-szeres szorzót jelent. Vagyis, egy 6-os erôsségû rengés ereje a 32-
szerese egy 5-ös erôsségûnek. Bár a 10 a maximum, a becslések szerint egy 9-es 
erôsségû rengés teljes tektonikus pusztulást jelentene. A legkisebb, mûszerek 
nélkül is észlelhetô rengés a 2-es.

* * *
A sakkban használt „Sakk-matt” kifejezés alapja a perzsa „Shah Mat”, aminek 

jelentése: „a király halott”.

Ezt csak magyarul lehet!
A leghosszabb magyar mondat, ami 

visszafelé olvasva.... Mit is rejt? Na 
nézzük!

Kis erek mentén, láp sík ölén, oda 
van a bánya rabja, jaj Baranyában 
a vadon élö Kis Pálnét nem ke-
resik.
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Melbourne Melbourne Melbourne Sydney
HÁZTETÔFES-
TÔ, magyarul 
beszélô háztetô 
restaurátor Mel-
bourneben. Reg. 
tetôrestaurátor. 
1979 óta biza-
lommal fordul-

HÁZAK, hozzáépítések, beázott te-
tôk, stancok javítását, bejárati ajtók 
(fixing lock up), konyhák, fürdôszobák 
átalakítását vállaljuk. Hívja Józsit a 
9547-2453 (Melbourne) telefonszámon.  

KALOCSÁN, 64 nm2-es, két szo-
bás, gázfûtéses lakás, nagyon szép 
helyen, kertvárosban eladó. Irányár 
75.000 ausztrál dollár. Érdeklôdôk 
hívják Gábort a 0411-812-320 vagy 
(03) 9523-6630 telefonszámon.

ÁGYNEMÛ. A legjobb minôségû, 
európai stílusú pehelypaplan és -
dunyha egyenesen a gyártótól. Régi 
paplanját újrahúzzuk, felfrissítjük. 
Ágynemût méretre készítünk. Nagy-
kereskedô árak. Csecsemô- és gyer-
mekágynemûk, asztalterítôk. Nyitva 
hétfôtôl csütörtökig reggel 10-tôl 
délután 4-ig, pénteken de. 10-tôl du. 2-
ig. Magyarul beszélünk. Specialty 
Quilts, 18 Porter St., Prahran, Vic. 
3181. Telefon (03) 9525-2922. 

MELBOURNEBEN tartózkodó 
kedves, vidám, molett hölgy örülne 
egy független 57-65 év közötti jó-
lelkû, szerény, becsületes ápolt úr 
bemutatkozó levelének. 

Postacím: P. O. Box 1020 
Springvale VIC. 3171.

tak hozzám terracotta és betoncserepû 
háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 
háztetôrôl magas víznyomással a mohát 
eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, a 
víztilalom rám nem vonatkozik!. A tetôje 
lehet terracotta vagy betoncserép. Színes  
cementtel kúpcserepeit (dudacserepeit) 
átcementezem, a törött cserepeket mind 
kicserélem vagy leragasztom. A terra-
cotta cserepet leglazúrozom vagy a mo-
hanövést gátló vegyszerrel bevonom, a 
betoncserép tetôjét szükség esetén az ön 
által választott színnel befestem és 
glazúrozom is. Ha a tetô közötti pléh völgy 
rozsdás és a kémény körül is a pléh rozs-
dás és már folyik, ezt is mind kicserélem. 
Szélvihar okozta kárt a tetôn gyorsan ren-
dezem és nyugtát adok a biztosító részére. 
Amennyiben garázs, veranda, carport 
vagy ehhez hasonló épületen tetôprob-
lémája van, hullámvas, decking stb. szük-
ség esetén megjavítom, kicserélem, át-
festem. Használok Zincalum Colorbond 
anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 
új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 
anyaggal is. Szükség esetén darab vízcsa-
tornát is kicserélek. Csatorna kitakarítást 
is végzek (szükséges ez tûz esetén). Padlás 
forgó levegôzôt is berakok a tetôbe. 
Bármilyen tetô problémája van, bizalom-
mal forduljon Jánoshoz. Amennyiben 
sürgôs szolgálat kell, hívjon reggel 7-8 óra 
között, Melbourne 80 km-es körzetében és 
Geelongban is, vagy hívja magyarul-an-
golul a 9318-5103 vagy mobilon 0422-770-
957. Ha nem jelentkezik, hagyja üzene-
tetrögzítôn az ön telefonszámát és 
visszahívom.    

GRÜNER HENTESÜZLET
* Delicatessen * *

 227A Barkly St., St. Kilda. 
Telefon: 9534-2715. 

A Grüner 
CSABAIJA 

ízletesebb mint a 
legjobb ............

legjobb más felvágott!

MAGYAR fogtechnikus nemcsak 
Gardenvale-i rendelôjében fogad ügy-
feleket, de kérésre — elôzetes meg-
beszélés szerint — saját otthonában is 
felkeresi. Telefon 9596-6611 (Mel-
bourne). Kérje Izabellát.   

Figyelem!
Keressen fel Weboldalonkun:
cs-magnacartatravel.com.au

Sydney

30 Gaine Rd. Dandenong South VIC 3175
Tel.: 03 9799-5800 Fax: 03 9799-5888

31 ÉVES, 170 cm magas, 59 kiló, 
szôke hajú, barna szemû, jól szituált 
hölgy vagyok. Keresem azt a korban 
hozzám illô férfit, aki komoly kap-
csolatra vágyik. Telefon 0458-859-
150 (Melbourne)

BÚTORASZTALOS! Vállaljuk 
konyhák, szekrények, irodabútorok, 
beépített bútorok felmérését, 3D 
tervezését, gyártását garanciával 
ingyen árajánlatal. Hívja bizalommal 
Adam-ot a  0450 086-227 számon.

BUDAPESTI lakás eladó. Obuda 
(III. kerület), közel a Flórian Térhez 
(Árpád hid). 5 perc séta a HÉV-hez, 3 
perc a busz-végállomáshoz (jó 
közlekedés). Üzletek, iskolák, minden 
a közelben. Összkomfortos lakás 
(távfûtéses) az elsô emeleten egy 
négyemeletes házban: 2 hálószoba, 
nappali, ebédlô, konyha, fürdôszoba 
(káddal), WC, elôszoba, terasz 
(balkon). Érdeklôdés: 0421 288 405

FOGÁSZAT Békéscsabán! Ugorjon 
be hozzánk! Telefon: 36-66-321-791, 
mobil 3670-227-3820,

 www.denteverest.com

BUDAPESTEN a XI. kerületben 
VIII. emeleti szépen berendezett 2 
szobás lakásban, jó kilátással, nagyon jó 
közlekedései lehetôséggel lakás kiadó, 

napi $55-ért. Érdeklôdni lehet: 
sanyi0@freemail.hu, 
vagy 0011-361-7080 892 (este), 

vagy Mobil: 0011-361-6030-5409 963

AUTÓBÉRLÉS MAGYARORSZÁGON
Korlátlan kilométerrel, adóval és biztosítással
Repülôtéri vagy címen történô átadással

OPEL ASTRA manual 290 AUD/HÉT
OPEL VECTRA, automata 330 AUD/HÉT

OPEL VECTRA automata, aircond.  390 AUD/HÉT
OPEL OMEGA automata, aircond.  420 AUD/HÉT

E-mail: amrencar@amrencar.hu
WEB: http.//www.amrencar.hu

AUSZTRÁL AUTÓKÖLCSÖNZÔ Kft.
Huszka József

H-6000 Kecskemét, Felsôcsalános 112
Tel.: 0011-36-76-481-834
Fax: 0015-36-76-508-770

SZÜRETELJE SAJÁT 
ÁFONYÁJÁT

OLINDA környéke
Teljes vegyszermentes bokrok, 

50 percre Melbournetôl
Csak elôzetes megbeszélésre

Nyítva 7 nap egy héten
Kérjük hívja:

(03) 9751-2184
www.follyfarm.com.au

Az egészséges táplálkozás 
jegyében:

Megújított menüsorral
kibôvített választékkal

COMFORT FOOD

minden alkalomra. 
Ebéd, vacsora, ünnepek...

Házhoz szállítással.
Ételeink széles választékával 
szeretettel várjuk régi és új 

megrendelôinket.
Sütemények minden 

igényhez:
hagyományos,

Glutén mentes, diabetikus.
Partyra, rendezvényre

speciális szendvicstálak, 
hidegtálak, gyümölcstálak, 

torták, sütemények.
Telefon: (02) 9760-1101
www.comfortfood.com.au

Új vezetés alatt!
EREDETI MAGYAR 

ÉTELEK
levesek, édességek, 

egészséges magyar ételek
itteni fogyasztásra vagy 

elvitelre.
Speciális rendelések 

48 órás elôrendeléssel 
Nyitva hétfôtôl szombatig 

délelôtt 11.30-tól este 8 óráig
Vasárnap zárva

156a CARLISLE ST. 
ST. KILDA

ferdén szemben a St. Kilda Town Hallal

Telefon: 9537-0700
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