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Április 22.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Csilla és Noémi nevû olvasóinkat.
Csilla: Vörösmarty  Mihály névalko-

tá-sa a csillog, csillag szavak tövébôl. 
Noémi: Héber eredetû, jelentése: 

gyönyörûséges.
Köszönthetjük még Attila, Kál, Kele-

men, Kelen, Leonidász, Sándor, 
Tatjána nevû barátainkat.
Április 23.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Béla nevû olvasóinkat.
Béla: Több származtatása van. 1. A 

régi magyar Bél személynév -a kicsi-
nyí-tôképzôs származéka. A Bél közszó 
ko-rabeli jelentése: belsô rész. 2. Török 
származtatása szerint jelentése: elôke-
lô. 3. A szláv Beloszláv név Béla becé-
zôjének átvétele.
Köszönthetjük még Adalbert, Berta, 

Albert, Egon, Egyed, Ilma nevû ba-
rátainkat.
Április 24.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

György nevû olvasóinkat.
György: A görögbôl latinosított Geor-

gius név régi magyarországi olvasatá-
nak rövidülésébôl. Jelentése:  földmû-
ves, gazdálkodó. 
Köszönthetjük még Bojána, Bon-

ifác, Egon, Fidél, Gaszton, Gyöngy-
virág, Györgyi, Sebô, Simon nevû 
baráta-inkat.
Április 25.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Márk nevû olvasóinkat.
Márk: Eredete vitatott; lehet a Már-

kus rövidülésébôl, vagy a német Mark 
átvételeként, ez pedig a Marquard és a 
Markus közös rövidülése.
Köszönthetjük még Ányos, Ivó, 

Márkus, Tihamér nevû barátainkat.
Április 26.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ervin nevû olvasóinkat.
Ervin: A germán Erwinbôl ered, 

mely két név egybeesése: 1. Herwin, 
jelentése: a hadsereg barátja, 2: Eber-
win: vadkan erejû jóbarát.
Köszönthetjük még Ervina, Marcel-

la, Marcell, Mária, Peregrina nevû 
barátainkat.
Április 27.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Zita, Marian nevû olvasóinkat. 
Zita: a Felicitas nôi név német rövi-

dülésébôl ered. Jelentése: sebes, gy-
ors.
Marian: a több nyelvben meglévô 

Marianne név francia ejtésébôl. A név 
a héber Mirjam alaki fejlôdésébôl kel-
etkezett.
Köszönthetjük még Anasztáz, Arisz-

tid, Péter, Petúnia, Tas, Zoárd nevû 
barátainkat.
Április 28.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Valéria nevû olvasóinkat. 
Valéria: a latin Valerius férfinév nôi  

párja.
Köszönthetjük még Dorisz, Vitold, 

nevû barátainkat.

Az ellenõrzés a húsvéti ünnepekhez kapcsolódó termékekre terjedt ki, így az 
édesipari árukra, süteményekre, italokra, virágokra, kölnikre, parfümökre, ün-
nepi üdvözlõ kártyákra, sõt még egy „nyuszi kölcsönzõben” is megjelentek a 
revizorok. A vizsgálatok szervezésekor az „életszerûség volt az alapvetõ szem-
pont”, így késõ délután, este és hétvégeken is dolgoztak az ellenõrök –– derül ki 
az APEH közleményébõl.

Az akció három hete alatt a mintegy 350 revizor több mint 6 ezer vizsgálatot 
végzett. Ellenõrizték a számla- és nyugtaadási kötelezettség betartását, az alkal-
mazottak szabályszerû foglalkoztatását, a forgalmazott áruk eredetét illetve a 
pénztárgépek adómemóriájának elõírásszerû kiíratását.

Az összes vizsgálat 14,8 százaléka zárult megállapítással, ezért várhatóan 130 
millió forint bírságot szab ki az állami adóhatóság. Ezen túl 219 üzlet 12 és 60 
nap közötti bezárásáról intézkedett, illetve intézkedik a hivatal, továbbá 25 
vállalkozás esetében a tevékenység végzését függesztik fel 12 napra. 

WHO: A magyar a világ egyik 
legegészségtelenebb népe

Magyarország a világ egyik legegészségtelenebb országa, közölte az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) tisztviselôjére hivatkozva az NPR amerikai 
közszolgálati rádió.

A WHO az ENSZ szakosított nemzetközi intézményeként 1948. április 7-én 
kezdte meg mûködését, ennek évfordulóján tartják az egészség világnapját. Az 
idei világnap témája az urbanizáció és az egészség kapcsolata. A szervezet 
nagyszabású kampányt indít: a világ ezer városában „megnyitják a közösségi 
tereket az egészség elôtt”, utcákat zárnak le a forgalom elôl, bátorítják a 
parkokban való mozgást. A cél az egészségvédô programok népszerûsítése.
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Nagyot durran az antik ágyú 
Izgalmas tudományos eredményeket ígér Bán Attila százados, a HM 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársának ötlete. Elképzelése szerint 
mûködôképes állapotba hoznak egy a 18. század közepén öntött ágyút. Már a 
kísérletet megelôzô anyagvizsgálat is különleges módszereket igényel, és a 
fegyver irányzása, annak kôfalra vagy földtöltésre kifejtett hatása is számos 
régi hadtudományi kérdést tisztázhat. A kezdeményezésrôl, amelyet felkarolt a 
múzeum vezetôje, Holló József Ferenc altábornagy is, Bán Attilát kérdeztük.

–– Nem túl vad gondolat egy csaknem 250 éves ágyút ismét elsütni?
–– Korántsem. Igaz, ezt csak kellô anyag- és fegyverszaki vizsgálatok után 

lehet megtenni, de ismerve a hajdani öntôk minôségi munkáját, van esély rá, 
hogy találunk olyan csövet, amely alkalmas lesz a kísérletre.

–– Miféle tudományos hozadéka lehet egy ilyen attrakciónak?
–– Rengeteg. Kezdjük a kályhánál, az izotópos vagy röntgenes csôvizsgálatnál. 

Bár nagyjából pontos leírások maradtak ránk, miként és milyen anyagokból 
készítették a lövegeket, arról már érthetôen sokkal kevesebb az információnk, 
miféle hibák keletkeztek az öntés során, illetve a használat hogyan befolyásolta 
az anyagszerkezetet. Elméletileg ismert, ám a mai gyakorlatban nem kipróbált, 
hogyan irányozták a fegyvert a célra. A hatásadatok, azaz az átütési képesség 
vagy a rombolóerô is könnyebben regisztrálható a mai, roppant érzékeny fizi-
kai berendezésekkel, mint a 250 esztendôs, a mából nézve fapados módszerekkel. 
Ha nagy sebességû fényképezôgépeket telepítünk a lövedék útja mellé, pontos 
képet kaphatunk a röppályáról eltérô erôsségû indítótöltetek esetén.

–– Honnan szereznének eredeti, lassú égésû lôport?
–– A receptek rendelkezésre állnak, ezek alapján, ha nem is lesz könnyû fe-

ladat, legyártható. Mivel nem ipari mennyiség, csak néhány kilogramm szük-
séges, valószínûleg megoldható a probléma. De ha képtelenség szerezni, akkor 
sincs nagy baj, mert például búzadarával nagyszerûen lehet lassítani a gyors 
lôpor égését.

–– A golyókat hogyan állítják elô?
–– Egy tizennégy-tizenhat centiméter átmérôjû tömör golyó legyártása nem 

jelenthet problémát egyetlen öntödének sem.
–– Hány ágyú jöhet szóba?
–– Két darab huszonnégy fontos. A tömeg nürnbergi fontban értendô, amely-

bôl 509,19475 gramm tett ki egyet. A lövegeket Bécsben és Budán öntötték.
–– Nem félti a leendô pattantyús életét?
–– Annak idején a császári fegyverhivatal csak akkor vette át az ágyút, ha a 

készítôje az arra kijelölt bizottság elôtt legalább háromszor elsütötte. Nagyon 
kevés balesetrôl tudunk, és a jó munkát bizonyítja az is, hogy a mi lövegeink 
egyben vannak.

–– De azóta eltelt negyed évezred.
–– Távolról, villamos gyújtással biztonságosan kivitelezhetjük a tervünket. 

És ne feledkezzünk meg az alapos megelôzô vizsgálatról se.
–– Honnan szereztek minderre pénzt?
–– Nem feltétlenül kell hozzá pénz. Úgy gondolom, a kísérlet hatalmas 

médiaszenzáció lesz: ilyen kaliberû és korú ágyú elsütése nem mindennapi 
látványt ígér. A szállítást és a mozgatást a honvédség házon belül meg tudja 
oldani, míg az anyagvizsgálatra és a golyóöntésre –– pont a várható felhajtás és 
a benne rejlô reklámlehetôség miatt –– találhatunk szponzort.

–– A múzeum régi ágyúinak nincs lafettája, azaz talpa. Mégsem lehet 
eldurrantani egy földön fekvô ágyút.

–– Régen sem minden ágyúnak volt talpa: döntôen csak a csöveket szállí-
tották, míg a felépítményt az ostromok helyén a környéken föllelhetô anya-
gokból ácsolták össze. Kellôen erôs deszkákat minden bizonnyal ma is tudunk 
szerezni.

–– Várhatóan milyen messzire tudnak ellôni vele?
–– Ötszáz méterre biztosan. Érdemes lenne a cél elôtt kifeszíteni egy tize-

nötször három méteres vásznat, hogy lássuk, merre ment a golyó.
–– Mikor lehet mindebbôl valami?
–– Nem szeretnék tippelni, hiszen számos részlet még tisztázásra vár. Annyi 

bizonyos, ha sikerül a tervünk, az valóban nagy durranás lesz.

Húsvéti razzia: 219 üzletet 
záratott be az APEH

Több mint kétszáz üzletet záratott be hosszabb-rövidebb idõre az APEH a 
tavaszi ellenõrzéssorozat alatt, a kivetett bírságok 130 millió forintra rúgnak.

Több mint 6 ezer vizsgálatot tartott az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal 
(APEH) a március 16. és április 5. közötti tavaszi ellenõrzéssorozat keretében. 
Az „eredmény” 130 millió forint bírság és 219 üzlet hosszabb-rövidebb idejû 
bezárása - közölte az adóhivatal.
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HÍREK Üdülôi 
nagytakarítás

Kong az Országos Cigány Önkor-
mányzat (OCÖ) balatonlellei üdülôje, 
miután ismeretlen tettesek magukkal 
vitték a létesítmény ingóságainak je-
lentôs részét. Leszereltek (méghozzá 
szakszerûen) három nyolcvanliteres 
vízmelegítô bojlert, elszállítottak több 
kórteremnyi –– harmincöt –– ágyat a 
hozzá való ágynemû-garnitúrával, a 
komplexum teljes étkészletét, valamint 
egy egymillió forintnyi értékû sütôbe-
rendezést. A rendôrség szerint nincs 
nyoma erôszakos behatolásnak, így az-
tán lopás bûntette miatt indult nyomo-
zás. Nem lehet kizárni, hogy a –– felte-
hetôleg bejáratos –– haramiák tovább 
folytatják a „tisztogatást”, hiszen szá-
mos bútor még az üdülôben maradt, 
szinte gazdára vár…

Rendkívül érdekes körülmény, hogy a 
környék lakói nem vették észre a 
monstre pakolást, hiszen ennyi hóbele-
vanc –– fôként a harmincöt ágy ––meg-
mozgatása mégiscsak szembeötlô.

Az ügyben több hónapja nyomoz a 
vám- és pénzügyôrség, iratokat foglal-
tak le, de egyelôre más nem történt. 

Csak remélni lehet, hogy az ismeretle-
nekbôl idôvel ismertek lesznek, és 
akkor majd ôket is elviszik… 

„Csupán” tíz 
százalék

Nem könnyû eligazodni a gázáremelés 
anomáliái között. Ami talán egyedül 
biztos: ismét lesz emelés, április else-
jétôl átlagosan tíz százalékkal drágul a 
gáz. Az események kapcsán számos 
nyilatkozat született, valamennyi elgon 
dolkodtató. Szóvivôje szerint a kor-
mány mindent megtett, hogy a gázár 
ne jelentsen elviselhetetlen gondot a 
„rászorulóknak”. Hogy ezek kik, azt 
nem részletezte Szollár Domokos, de 
mondhatott volna a rászorulók szó he-
lyett országot is, hiszen a Magyar 
Energia Hivatal (MEH) által csütör-
tökön bejelentett drágulás jószerivel 
mindenkit érint. Szanyi Tibor szocia-
lista országgyûlési képviselô a MEH-
közlemény kiadása után kijelentette, a 
gázáremelés nem más, mint szakmai 
köntösbe bújtatott politikai mesterke-
dés, ami mögött természetesen a Fi-
desz áll. Szép, demagóg gondolat.

Tovább bonyolítja a szálakat, hogy az 
MSZP szerint nemcsak Matos Zoltán 
MEH-elnöknek kellene lemondania a 
drágulás miatt, hanem Hónig Péternek, 
az energiaügyekért felelôs miniszter-
nek is. Micsoda? Most akkor lemon-
datná a kormánypárt a saját minisz-
terét? És Szollár a „csupán” tízszá 
zalékos emelés méltatása mellett miért 
nem ejtett szót a gázártámogatás kö-
zelgô megvonásáról is, ami összessé-
gében már 20-30 százalékos tarifanö-
vekedést jelenthet? Furcsa az egész 
történet…

Ami biztos: Magyarországon a drá-
gulást megelôzôen is több millióan vol-
tak kénytelenek fizetésük 70-80 száza-
lékát közüzemi díjakra fordítani. Most 
itt az újabb, „szelídebb” csomag, 
amelynek valódi változatát majd az új 
kormánynak kell kézbesítenie. 

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

dern világ számos lehetôséget teremt a tudás által megszerezhetô jövedelemre, 
de nincsen olyan zseniális népi szellem, amelynek megvalósulási tere, az állam 
a testi erô használatának képessége nélkül fennmaradhatna.

Kövér Tibor (Magyar Hírlap)

Kevesebben haltak meg 
az utakon

Huszonöttel kevesebben haltak meg közlekedési balesetben az év elsô há-
rom hónapjában, mint az elôzô év hasonló idôszakában; az utakon 155-en vesz-
tették életüket az elsô negyedévben.

Óberling József, az Országos Rendôr-fôkapitányság közlekedésrendészeti 
fôosztályvezetôje csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján ismertette, hogy a 
múlt évben olyan kevesen haltak meg közlekedési balesetben, mint 1964-ben, 
holott az akkor százezres jármûszámhoz képest ma már több mint 3 és félmillió 
kocsi van az utakon. Az objektív felelôsség rendszerének bevezetése óta, 2008-
tól kezdôdôen kedvezô tendenciát mutat a közlekedési balesetek számának 
alakulása. Tavaly 20 százalékkal, 1209-rôl 972-re csökkent a balesetekben sú-
lyosan, 12 százalékkal pedig 3150-rôl 2769-re a könnyebben megsérültek 
száma.

A „zéró tolerancia” elv alkalmazása óta az ittas jármûvezetôk száma is csök-
kenést mutat, az ezredes külön kitért arra, hogy a húsvéti idôszakban elsô-
sorban az ittas jármûvezetôket és kerékpárosokat szûrték. Kedvezô tenden-
ciaként említette, hogy az ittasan okozott balesetek száma az év elsô három 
hónapjában országosan 10 százalékra csökkent. Ugyanakkor arra hívta fel a 
figyelmet, hogy ez az arány Tolna és Békés megyékben 20 százalék, a fôvá-
rosban és Baranya megyében viszont csak 5 százalék.

Az év elsô három hónapjában a baleseti okokat tekintve továbbra is a 
gyorshajtás vezet, a balesetek 35 százalékát okozta a sebesség helytelen meg-
választása. Minden ötödik balesetet az elsôbbség meg nem adása, 13 százalékát 
pedig a kanyarodás szabályainak meg nem tartása okozta. A balesetek 69 szá-
zalékában személyautó-vezetôk voltak a hibásak, 11 százalékát tehergépkocsi-
vezetôk, 6 százalékát a kerékpárosok, 8 százalékát pedig gyalogosok okozták. A 
rendôrség közlése szerint a 2010. év eredményei azt mutatják, hogy a halálos 
áldozatok számát tekintve a hazai közlekedéspolitika által 2010-re elvárt 30 
százalékos csökkenést nemcsak elértük, de „túl is teljesítettük”.

MAGYAR-AUSZTRÁL SHAKESPEARE 
ÜNNEPSÉG BUDAPESTEN

Ausztrália Magyar Baráti Köre – Borsod-Abaúj- Zemplén-Budapesti Baráti 
Köre – Magyar Kultúra Alapítvány – Shakespeare-Szobor  Egylet – Dr. Vá-
sárhelyi Sándor Kör 2010. április 23-án péntek de. 11 órakor – egyórás, hagyo-
mányos — SHAKESPEARE-ÜNNEPSÉGET tart Budapest Belvárosában, a 
Vigadó tér és a Marriott Hotel sarkán 7 éve felavatott Shakespeare-szobornál, 
a Duna-korzón. Ünnepi beszéd: Sumonyi Papp Zoltán író, drámaíró. Dal és 
zene: Kónya István reneszánsz lantmûvész, Baráth Emôke énekmûvész. 
Shakespeare filmen: Kelecsényi László filmtörténész. Ahogy tetszik monológja 
két nyelven: Alexis Latham angol színész (Merlin Színház), Molnár Áron színi-
egyetemi hallgató. A rendezvényt a szobor koszorúzása zárja.

Újra látható a Feszty-körkép
A portalanítás és a terepasztal felújítása, átalakítása után végre újra látható 

Feszty Árpád A magyarok bejövetele címû monumentális alkotása az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban.

Az ebbôl az alkalomból tartott ünnepségen Kerényi János emlékeztetett 
arra, az elmúlt években sorra érkeztek a segélykérô felhívások az emlék-
parkból, hogy a rotunda beázása miatt veszélybe került a Feszty-körkép. Az 
intézmény azonban nem kapott kormányzati forrást a károk elhárítására, csak 
egy uniós pályázat és a Csongrád Megyei Önkormányzat támogatása tette 
lehetôvé a hibák kijavítását.

Az elmúlt hetekben tíz restaurátor és díszítôszobrász dolgozott a 120 méter 
kerületû és 15 méter magas festmény és a terepasztal portalanításán, a beázás 
okozta hibák és az elmúlt évek során keletkezett kisebb sérülések kijavításán.

A látogatók a körképet ezentúl új szemszögbôl is megcsodálhatják, mivel az 
emlékpark uniós támogatásból megvalósuló 640 millió forintos fejlesztésének 
keretében egy részben átlátszó üveglapokból készült, a terepasztal felett ve-
zetô ösvényen a korábbinál jóval közelebb mehetnek a képhez.

A monumentális alkotás története 1891-ben kezdôdött. Feszty Árpád egyik 
párizsi útja során megnézte Detaille és Neuville körképét, a Napoleoni csatát. 
Ezen felbuzdulva ô is hasonló elképzeléssel állt elô: a bibliai özönvíz történetét 
akarta vászonra vinni. Felesége megrettent a hír hallatán, hiszen ô is festô volt, 
tudta, mekkora költségekkel jár egy ilyen beruházás. Végül apósa, Jókai Mór 
beszélte rá, hogy fesse meg inkább a honfoglalást.

A magyarok bejövetele 1894 tavaszára készült el, több festôtársa - köztük 
Medgyánszky László - is segítségére volt a hatalmas munkában. A képet 1894. 
május 13-án mutatták be elôször a budapesti millenniumi kiállításon, a vásznat 
késôbb lebontották és Londonba vitték a világkiállításra. 1909-ben került vissza 
Budapestre. Eredeti épületét a Szépmûvészeti Múzeum építése miatt lebon-
tották, ezért „ideiglenes” faépületben kapott helyet a Városliget mutatványosai 
között. A második világháborúban a fôvárost ért egyik bombatámadás során a 
körkép épülete és vászna is megsérült.

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark kialakítása 1970-ben 
kezdôdött, ekkor határozták el, hogy Feszty körképét a restaurálás befejeztével 
itt mutatták be újra. Megkezdôdtek a restaurálási munkálatok, és a rotunda 
építése is, ami azonban 1979-ben abbamaradt. A vászon darabjait újra 
hengerekben raktározták el, végül 1991 és 1995 között egy lengyel restaurátor-
csoportnak köszönhetôen született újjá az alkotás, amelyet eddig mintegy 
négymillió ember látott.

Az NPR Budapestrôl keltezett tudósításában megszólaltatta Pusztai Zsófiát, 
a WHO nemzeti koordinátorát, aki kifejtette: Magyarország az Európai Unió, 
egyben a világ egyik legegészségtelenebb országa. Ebben szerepet játszik a 
népesség egészségtelen, mozgásszegény életmódja, a jelentôs alkoholfogyasztás 
és dohányzás, valamint a zsíros ételek fogyasztása.

A magyar lakosság egészségügyi helyzete még mindig elég gyenge nem-
zetközi mércével, jóval elmarad attól, ami egy ilyen társadalmi-gazdasági fej-
lettségû országtól elvárható volna, beleértve az EU-tagállamokat és más or-
szágokat is, mutatott rá a szakember. Pusztai Zsófia emlékeztetett: Magyar 
országon az elhalálozások okai között vezetô a szerepük a szív- és érrendszeri 
betegségeknek, nemcsak európai, hanem világviszonylatban is a legmagasabb 
a tüdôrákos betegek aránya a férfiak körében. Az Európai Unióban Magyar-
ország mellett Bulgária és Románia sorolható a legegészségtelenebb országok 
közé.

A WHO idei kampányában a városokban élôk egészségtelen életmódjára, a 
környezetszennyezésre, a rák- és szívbetegségek számának növekedésére 
igyekszik felhívni a figyelmet. Pusztai Zsófia úgy nyilatkozott az NPR rádiónak: 
azt szeretné, ha a következô kormány az ország gazdasági gondjai ellenére 
többet költene az egészségügyi megelôzô programokra.

Göthösök 
A magyar népesség testi állapotának leépülése az ország fenntartható 

mûködésének egyik súlyos kockázata. Nem csak az a baj, hogy önmagában a 
testi gyengeség ezerféle betegség forrása lehet, s ez által az egészségügyi 
rendszerre ró idô elôtt indokolatlan terheket –– hanem a gyenge testi állapot 
megmutatkozik a munkában, a döntésképességben, a családalapításban és a 
felelôsségvállalásban is. A fiatal magyar férfinépesség, mivel fizikai és testi 
erôfeszítésnek nincs kitéve, az iskolai testnevelés által kínált testmozgásban 
(Istenem, hol vannak már a grundok…), esetleg az aszfaltjátékokban vagy 
számítógép-versenyzésben éli ki mozgásigényét, ami ritkán erôsíti a kitartást, 
az önfegyelmet vagy a testi erôt. Ehhez járul még, hogy lassan a levegô is 
kifogy az ifjak tüdejébôl a krónikusan elterjedt dohányzás miatt.

A legszomorúbb az, hogy nincs is arra igyekezet, hogy olyan testnevelô, 
erônlétet fejlesztô, sport- és versenyszellemet erôsítô országos programok 
induljanak, amelyek ezt a testi leépülést orvosolni tudnák. A gyenge férfitest 
felnôve sem lesz képes erôt kifejteni, a munkában állóképességet mutatni, vagy 
ellenállni a test kényelmi követelôzéseinek. Aki megfigyelte már a közösségi 
közlekedési eszközökre felszálló utasokat, az tudja, hogy a legfáradtabbak a 
tizenévesek. Az ötvenesek, hatvanasok és hetvenesek még csak bírják valahogy 
az ácsorgást és zötykölôdést, de a gyerekek úgy zuhannak le az ülésekre, mint 
robotosok egy végigdolgozott éjszaka után. Némi cinizmussal akár azt is mond-
hatnánk, hogy már a sorkatonaságot is azért szüntették meg, mert a toborzók 
képtelenek voltak elegendô épkézláb férfiembert összegyûjteni, akik a kato-
naság által elvárt fizikai terhelésének megfeleltek volna.

A magyar népesség megmaradásának egyik lényeges eleme a lakosság meg-
felelô száma, de legalább ilyen fontos a népesség testi fejlettsége. Egy göthös, 
erôtlen nép nemcsak testileg nem képes egy országot fenntartani, hanem lel-
kileg is alázatossá szelídül, minden más erôvel, teherrel és erôfeszítéssel szem-
ben. Aki nem bízik a saját erejében, és az ereje által is elérhetô teljesítményben, 
az folyamatosan mindig mások segítségét keresi. A testi gyengeségbôl eredô 
szorongás még a politikát is átformálja, mert a saját erejükben kételkedô fia-
talok tömegesen igénylik és keresik az erôs férfiak szervezeteit, vagy a szer-
vezett fizikai erôt, ami megvédi ôket a köznapi erôszaktól, ha már erre a 
szervezett társadalom képtelennek mutatkozik. Akik megértik a fiatal felnôttek 
gyengeségét, azok valós politikai erôt tudnak építeni erre a félelemre, a felnôtt 
emberek komoly rendszeralkotó szövetkezése helyett.

Van azonban egy terület, ahol kiemelten vigyáznak a népesség fizikai álla-
potára. Ez a hely a börtön. A magyar fiatal férfitársadalom fizikai leépülése 
közepette a börtönnépesség köszöni szépen, testileg jól fejôdik. Gondoskodnak 
róla, hogy az elítéltek egészségesen táplálkozzanak, szabadidejüket testük 
gyúrásával, erôsítésével töltsék. A börtönviseltek egyre jobb testi kondíciókkal 
jönnek ki a büntetés-végrehajtási intézetekbôl, miközben a bûntelen magyar 
férfinépesség testileg és mentálisan is, maholnap alkalmatlan a fizikai erô fel-
mutatására és az erô alkalmazására. Régebben rendvédelmi szolgálatra fel sem 
vettek méreten és súlyon aluli férfiakat, ám ha ma is ezt tennék, az állomány 
fele hiányozna. Ilyen feltételek között a börtönviseltek hamar rájönnek, hogy 
nem kell nekik elkövetni semmit akaratuk érvényesítéséhez, elég csak meg-
jelenni, s a horpadt mellûek nemzedéke rögvest kész az engedményekre.

Ahol komoly ideák vannak a jövôrôl, ott csak olyan politikai tervezés jöhet 
számításba, amelyik távlatosan és átgondoltan foglalkozik a magyar népesség 
erônlétének újjáépítésével. A gyenge testben elárvul az akarat, bármilyen jó 
célra is törekszik az ember. 

A testi egészség újjáépítéséhez elsôsorban az uralkodó elit és az akaratát ki-
fejezô állam erôs hite kell abban, hogy a fizikai fejlettség önmagában is gazda-
sági és társadalmi fenntartó erô. Szükséges tehát a sportegyesületek állami 
támogatása, erôs iskolai testnevelés, önbizalmat adó sportsikerek, és kell a 
küzdelemben szerzett eredmények elismerése is –– éppen azért, hogy a felnö-
vekvô nemzedékek vonzónak láthassák a testi egészség megôrzésére, a testi 
erônlét fejlesztésére irányuló igyekezetet. Arról nem is beszélve, hogy a nép-
szerûvé váló sportágak, az amúgy kihasználatlan pályák, a sportegyesületi 
elfoglaltságok lekötik a csellengéssel, falrongálással idejüket múlató, vagy ká-
bulatba ringató pótszerekkel önvigasztalásba merülô ifjú férfiak szabadidejét, 
s innen nézve kétszeres haszonnal is szolgálhatnak.

A gyenge test nemcsak a munkára kevés, hanem az együttmûködésre, a 
szolgálatra, önvédelemre és családfenntartásra egyaránt; mert ugyan a mo-
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Hogyan kell veszíteni? 
Semmiképpen sem úgy kell veszíteni, 

ahogy „ezek”.
Nem akarok és nem is lenne sok 

értelme futó illemtanórát tartani a 
parlamenti választáson elbukott pár-
toknak és vezéreiknek, mert a vereség, 
bárminemû vereség, tehát magán- 
vagy közéleti, erkölcsi vagy a fatális 
véletlen számlájára írható vereség 
elviselésének módja nem modor, és 
nem elsôsorban jól neveltség, régies 
szóval „ildom” kérdése. Bár persze az 
is. Nem árt némi elegancia és ön-
vizsgálat, méltóság és önfegyelem, 
meg a klasszikus viselkedési norma-
rendszernek számos olyan eleme, 
amelyrôl „ezek” vagy nem hallottak, 
vagy amellyel tudatosan szembe-
szegültek. Gôgbôl, „posztmodern” 
hányavetiségbôl, szimpla bugrisságból 
— ki tudja, és kit érdekel.

Legszívesebben és elsô indulatból azt 
mondanám — kéretlen tanácsadóként 
—, hogy vegyenek példát maguknak a 
magyar történelembôl, sôt a magyar 
történelemtôl. Hiszen ha valamire 
igazán, akkor a magyar történelem 
arra tanít, hogy miként lehet és kell 
elviselni egy tatárjárást, egy török 
vagy osztrák–orosz hódoltságot, Mo-
hácsot és Majtényt, román katonákat 
Budapesten, szerbeket Szabadkán, 

vagy ávós szakembereket szerte az 
országban. De hiszen, a hasonlatnál 
maradva, éppen ôk a „tatárok”, a „la-
bancok”, a „ruszkik”… Bár inkább lát-
szódnak afféle meghatározhatatlan 
nacionáléjú martalóc segédhadaknak, 
amelyek a fôsereg nyomában sün-
dörögnek, piszkítanak és pusztítanak 
mindent, ami még pusztítható, visznek, 
ami vihetô, s közben hálaadó him-
nuszokra buzdítják a leverteket és ki-
semmizetteket. Nem ôk a nemzet, 
semmi közük hozzá. Semmi közük a 
történelmünkhöz. Képzeljük el, amint 
a vereség után — amire már régóta 
készülniük kellett — Dávid Ibolya és 
Lendvai Ildikó, a mellét verve (el-
nézést a képzavarért…) Kossuth vidini 
levelét kezdi idézni, Gyurcsány és 
Bajnai az aradi vértanúk búcsúsorait 
mormolja maga elé, ha egyik bûn-
társuk az 1918-as Tisza Istvánnak, a 
másik az 1711-es Rákóczinak, a har-
madik az 1958-as Nagy Imrének a ka-
raktervonásait keresné önmagában… 
Szanyi mint nagy Bercsényi Miklós, 
írókáik mint megannyi Mikes Ke-
lemen és Márai Sándor, sôt Wass Al-
bert, Szekeres mint összezsugorodott 
Maléter, Kóka és Demszky, amint hal-
dokolva a véres porba írják: Hazám… 
Elnézést a blaszfémiáért.

Ôk („ezek”) most úgy veszítettek, 
hogy a nemzet gyôzelmét a nemzet 
ballépésének hiszik vagy annak akar-
ják elhitetni. Ami azt jelenti, hogy 
nyolc, tizenkét, meg korábban ki tudja, 
hány éves országlásukat nemzet-
építésnek hazudják, és vereségükben 
a demokráciát érzik végveszélyben, 
diktatúrájuk végeszakadását úgy 
„kommunikálják”, mint valami tota-
litarizmus borús hajnalhasadását. Fe-
lelôsségre vonásukat az egyetemes 
emberi jogok és a keresztény tanítások 
megcsúfolásának.

Pedig hát van-e megkérdôjelez-
hetetlenebb vereség, mint ez a nemzeti 
diadalünnep, ez a kétséget nem tûrô 
nemzeti akaratnyilvánítás? Ôk 
(„ezek”) a bukásukat úgy élik meg, 
ahogy uralmuk éveit. Ugyanazzal a 
gôggel, ugyanazokkal a hazugságokkal, 
a gazdák óhaját túlteljesíteni igyekvô 
szolgák alantas gonoszságával. Ôk 
(„ezek”), ha valaha részesei is voltak 
ennek a nemzetnek, már régen ki-
iratkoztak innen. Bûntudatot érezni 
képtelenek, a közutálattal szemben 
érzéketlenek, kérdés, hogyan fogják 
elviselni a számonkérést, a büntetést 
— majd az elfelejtést. Ha végre 
szembesülniük kell a nemzet szigorú 
nagyvonalúságával, nagyvonalú szigo-
rával.

Alexa Károly
(Magyar Hírlap)

A vasárnapi választás egy kérdésre 
választ adott. Az Orbán Viktor kötcsei 
beszédében kifejtett értékelés —ne-
vezetesen a duális politikai erôtér át-
alakulása centrálissá, amit hazai és 
külföldi lapok is próbáltak célként 
(diktatúrává, egypártrendszerré) li-
dércesíteni — igazolódott, ténnyé lett. 
Nagy felhatalmazást kapott a Fidesz–
KDNP, ám ezzel együtt a rá háruló 
felelôsség is hatalmassá nôtt. Amit 
már most biztosan ki lehet jelenteni, 
eljött az ideje a politika — mint tevé-
kenység és mint hivatás — komolyan 
vételének. Mit jelent ez? Bizonnyal 
kérdéssé kell tenni mindazon fogal-
makat, amelyek eddig jobbára csak a 
politikai piár hangzatos, ám konkrét 
jelentéssel nemigen bíró hívósza-
vaiként funkcionáltak.

Fel kell tenni a kérdéseket: hogyan 
tehetô sikeressé a magyar társadalom, 
egyénenként és közösségként egy-
aránt? Hogyan oldható, illetve gyôz-
hetô le a Kádár-rendszer örökségének 
tekinthetô, mindmáig irányító erôként 
leírható irigység? Hogyan adható 
vissza az emberek hite magukban, 
szûkebb környezetükben, a munkában, 
a kisebb és nagyobb közösségekben, 
az államban? Csak néhány azok közül, 
amelyekkel a magyar politika és a mö-
götte álló szellemi világ(ok) eddig nem 
nagyon bíbelôdtek, ám amelyek tisz-
tázása nélkül nehezen képzelhetô el, 
hogy felépüljön a vitalitás azon ta-
lapzata, amelyrôl a magyar társadalom 
úrrá lehet jelenlegi problémáin, és 
képessé válhat sikerré transzformálni 
(történelmi) tapasztalatait, erejét, kép-
zeletét és kreativitását.

De a kérdések — nyilvánvalóan elen-
gedhetetlen — feltételén túl ideje jön 
majd a megválaszolásuknak is, ami 
nem nélkülözheti sokféle gondolkodás, 
sokféle érzékenység, sokféle érdek 
egyidejû érvényesülését, magyarán 
összebékítését. És talán itt mérhetô 
leginkább a választás gyôzteseivel 
szembeni várakozás, és ebbôl adódóan 
a rájuk nehezedô nyomás. Jó vála-
szokat kell adni, miközben a közeg, 

Komolyan venni 

Visszérre, reumára, fáradt lábra, sportsérülés, 
mozgásszervi panaszok, véralafutás, izomláz, 

szunyog - és csaláncsipés esetén egyaránt alkalmasak
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legalábbis a politikai környezet — a 
választás éjszakájának vesztesi meg-
szólalásaiból ítélve — nem lesz segítô, 
és akkor ez még finom fogalmazás. 
Közelebb áll a valósághoz, ha azt 
mondjuk, harc lesz itt a kormány-
alakítás elsô pillanatától, olyan harc, 
amelyik nélkülöz minden lovagias-
ságot, nagyvonalúságot és eleganciát.

Ilyen körülmények között is cse-
lekedni kell majd. Ortega írja A tö-
megek lázadásában: „Akár akarjuk, 
akár nem, az emberi élet valami jö-
vôbeli dologgal való szüntelen fog-
lalatosság. Egy adott pillanatban min-
dig a következô pillanattal foglal-
kozunk. Ezért az élet mindig, mindig, 
szakadatlanul, megállás nélkül cselek-
vés.” Úgy tûnik, a magyar társadalom 
véget akart vetni a visszacsúszásnak, 
a tétlen várakozásnak, a kiszolgál-
tatottságnak, és a cselekvés mellett 
döntött vasárnap. Ha hozzávesszük, 
hogy errôl beszélt Orbán Viktor is, 
okkal lehet bizakodni abban — legyen 
bármilyen politikai gerjesztett csata-
zaj —, hogy a választás gyôztesei és az 
ôket megválasztó társadalom képesek 
lesznek kooperációra, egymás erôsít-
ésére.

Brém-Nagy Ferenc (Nagyítás)

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

e-mail:
drhorvatha@yahoo.com
fax: (0011) 36-1-4038503 
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„Fel kell emelni a fejünket, mert le-
hajtott fejû embereket nem követ sen-
ki” — nyilatkozta Molnár Csaba kan-
celláriaminiszter a Népszavának. Ed-
dig magasan hordták az orrukat, át-
néztek az emberek feje fölött, az lenne 
tôlük a legrokonszenvesebb magatar-
tás, ha lehajtott fôvel eloldalognának. 
Szegény Molnár szerint Magyarorszá-
gon „a gazdasági világválság mélyén 
is jobb élni, mint 2001-ben” — nekik 
egészen biztosan. Ugyanebben a lap-
ban TGM azon siránkozik, hogy „hi-
teles antifasizmus csak nyomokban 
létezik”, Gréczy Zsolt, a kormány fô-
tanácsadója viszont fônökéhez hason-
lóan „emelt fejjel és büszkén” történô 
leltárt követel, hiszen Orbán romok-
ban hagyta az országot, miközben 
„azóta az életszínvonal minden terüle-
tén javult a helyzet. Bárki kerül kor-
mányra, kiegyensúlyozott diplomáciai 
kapcsolatrendszert, stabil forintot, 
alacsony hiányt, uniós és világszintû 
összevetésben alacsony államadós-
ságot, pozitív külkermérleget, csak 
Baross Gáborhoz és Klebelsberg 
Kunóhoz mérhetô közlekedési és ok-
tatási infrastrukturális fejlôdést, ol-
csóbb államot, nemzetközileg elismert 
válságkezelést kap örökül.” Az olvasó 
ilyenkor a szemét dörzsöli, biztosan 
félreértett valamit, vagy a szerzô va-
lamely távoli országról ír, de nem, ez 
az ember és társai emelt fôvel és büsz-
kén hirdetik: „Egy demokratikus erô 
biztosan bejut a parlamentbe: ez az 
MSZP.” A politikai vakság és szem-
fényvesztés nagy mesterei, a Rákosi-
korszak vezetôi, ideológusai, firkászai 
is megirigyelhetnék ezt az önbizalmat. 
Gréczy felteszi a kérdést: „Nem lenne 
jobb mégis azokra bízni a kormány-
rudat, akik így vezették Magyarorszá-
got?” Néhány nap múlva eldôl, amikor 
félénken, lehajtott fôvel szavazni me-
gyünk. Méltatlanok vagyunk ilyen 
nagyszerû baloldalra.

* * *
Ha a Fidesznek megvolna még a régi 

plakátja, miszerint „rosszabbul élünk, 
mint négy éve”, nyugodtan kirakhat-
nák megint — talán még a legelszán-
tabb baloldaliak is rábólintanának. 
Még ennél is szörnyûbb, hogy rosz-
szabbul élünk, mint — mondjuk — 
1980-ban. Persze nem minden magyar, 
hiszen tudjuk, mindig voltak és vannak 
vesztesek és nyertesek, sôt mindig 
akadnak, akik elmagyarázzák, mint 
Bokros Lajos, hogy okos és kicsi 

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
államra van szükség, a piac pedig 
szabályozza önmagát. Megtapasztal-
tuk, milyen ez az önszabályozás — 
körülbelül olyan, mint a bankárok és 
bankrablók etikai kódexe. Nemsokára 
beáll a sok eszement választási elôírás 
közül is a legostobább, a kampánycsend 
ideje. És persze az elmaradhatatlan 
feljelentések a kampánycsendsérté-
sekrôl. Gondolom, a kampánycsendet 
azért találták ki, hogy a polgárok ma-
gányosan, csukott ablakok mögött, ke-
nyéren és vízen elmélkedjenek a lé-
tezô legjobb döntésrôl, továbbá azon 
szerény mûveltségû és iskolázottságú 
nemzettársaink védelmében, akik 
még bizonytalanok, és csak a szava-
zókör ajtajában döntik el, melyik párt-
logó igazán kedves nekik. Próbálom 
elképzelni, hogy postaládámban kam-
pánycsend idején lelek egy szegfûs 
vagy tulipános szórólapot, amely ki-
zökkent pártpreferenciámból, szerel-
metes csókot lehelek Mesterházy 
hamvas vagy Bokros férfias képére, 
de nem nagyon tûnik a dolog „életsze-
rûnek”, hogy a jogi szakzsargonhoz 
folyamodjam. Egy azonban bizonyos: 
április 11. után szabadabb országban 
fogunk élni, kitûzöm a zászlót, mint 
nagy ünnepeken szokás, és hiá ba tu-
dom, hogy csak most kezdôdik a mun-
ka, máris éltet a remény, hogy nem 
kell többé a hazugságokat hallgatni a 
nagy jólétrôl, dübörgô gazdaságról, 
pannon pumáról, szolidaritásról és de-
mokráciáról. Nem kampánycsend lesz, 
hanem ünnepi csend és harangszó.

* * *
Mivel nincsenek balliberális ismerô-

seim és barátaim, csak a sajtóból 
próbálom megérteni lelkiállapotukat, 
rettegésüket és vívódásukat. Abban 
általános az egyetértés, hogy meg kell 
állítani Orbán Viktort, mert veszély-
ben a demokrácia, itt tekintélyuralom 
lesz, királyság, minden baloldalit ül-
dözni fognak, sötétség borul az or-
szágra, jönnek a nagy, fekete autók a 
néppel vállvetve küzdô elvtársakért, 
akik jobb, ha illegalitásba vonulnak, és 
felkészülnek Ságvári Endre sorsára. 
Ugyanakkor lázasan hajtogatják, hogy 
többen vannak, mint gondolnák, mi-
közben a hálátlan nép abban bízik, jó-
val kevesebben vannak, sôt végleg 

eltûnnek a politikai színpadról a cse-
pûrágók, akiknek szánalmas ugrándo-
zása és hazudozása már régen nem 
aratott sikert, nem segít már rajtuk 
sem az arcfelvarrás, sem az arculat-
tervezés. A „szociálisan érzékeny” ál-
lami fôtolvajok visszavonulnak erôdí-
tett villáikba, bankok és részvénytá-
rsaságok igazgatói székébe, és máris 
tervezik a bosszút, a nagy visszacsa-
pást, mert meg kell büntetni a tudatlan 
magyart, amiért folyton elégedetlen-
kedik és üres zsebében kotorászik. A 
recept megvan, csak ugyanazt kell 
tenniük, ami az Antall-kormány idején 
történt. Az elôkészítés rendben zajlik, 
a „nyugati demokrácia” sajtója máris 
tele van a várható rémségekkel, máris 
hallják a baljós bakancs- és csizma-
csattogást, a Charta már megrendelte 
az ernyôket a barna esô ellen, még 
több nagy magyar író vonul önkéntes 
emigrációba, a befektetôk riadtan me-
nekülnek, a taxisok pedig összedugják 
okos fejüket, mikor lehetne újra 
blokáddal tiltakozni — mondjuk a re-
mélhetôleg olcsóbb benzin ellen. Ne 
essünk tévedésbe: a dicsôségrôl most 
le kellett mondaniuk, de a valódi ha-
talom, a pénz az övék. Azt is vissza kell 
szerezni.

* * *
Kampánycsendre való tekintettel 

politikai publicisztikát írni vicces fe-
ladat. Belelapoztam A Pál utcai fiúk 
címû örökbecsû regénybe, ahol a ta-
gok arról vitatkoznak, fenn kell-e 
tartani a gittegyletet. Kolnay is ezen az 
állásponton van, Barabás azonban 
meggyanúsítja: „Azért mondja, mert 
most rajta a sor elnöknek lenni. Én azt 
mondom, hogy elég volt a gittegyletbôl. 
Ti itt mind sorra elnökök vagytok, mi 
meg hiába rágjuk a gittet. Én már utá-
lom. Hát már egyéb se legyen a szá-
jamban, csak folyton ez a ragacs?” In-
kább nem fûzök semmiféle megjegy-
zést e rövid idézethez. Aztán olvasom 
a vidám hírt, miszerint a globális 
felmelegedés következtében a fagyott 
talajból nagy mennyiségû dinitrogén-
oxid, népszerûbb nevén nevetôgáz 
vagy kéjgáz kerül a levegôbe. Ezt a 
gázt a sebészetben és fogászatban 
használták, euforikus érzést kelt. Ez 
mostanában az egyetlen dolog, ami 
kedvezôen hathat az emberiség fej-
lôdésére. Hatalmas röhögés lesz min-
den parlamentben, a bankrablók ka-
cagva rabolnak, és a rendôrök nevetve 
lövöldöznek utánuk, vidámak lesznek 
az áremelések, a temetések, csupa de-
rûs koldus és hajléktalan lesz az utcán, 
és a politikai lapok helyett kizárólag 
vicclapok jelennek meg. A terroristák 
könnyesre nevetik magukat, akárcsak 
a békéért és szabadságért egymást 
irtó hadseregek. A kollektív jóér-
zésnek és boldogságnak csak az vet 
majd véget, ha egyszer elfogy a kéj-
gáz, s a megemelkedett tengerszint 
miatt országukat vesztett népek komo-
ran méregetni kezdik egymást, vajon 
ki volt a hibás az indokolatlan jókedv 
miatt. Nos, akkor kell majd eljönnie a 
világvégének. És lesz sírás és fogak 
csikorgatása. Ez volt a házi feladat, ta-
nár úr. Nem sértettem meg a kam-
pánycsendet.

* * *
Midôn e sorokat írom, nem ismerem 

a választás elsô fordulójának ered-
ményét. Ilyenkor az ember vakre-
pülést végez, nem szívesen hagyat-
kozik a közvélemény-kutatók nagy-

jából egyöntetû véleményére sem, 
mert eszébe véste Kovács László fi-
lozófiailag is megalapozott mondását, 
miszerint nem közvélemény-kutatást, 
hanem választást kell nyerni, márpe-
dig a trükkök százaiban a kommunisták 
mindig bôvelkedtek, elôjönnek a „rej-
tôzködô szavazók”, mint a hangyák a 
cukorra, és képesek megvédeni a sza-
badságot, a demokráciát és a lélek-
gyilkos, agymosodában képzett tolva-
jokat. 2002-ben annyira biztos voltam 
a gyôzelemben, hogy amikor a fôszer-
kesztô hasonló vakrepülési idôszakban 
felkért a hétfôi lap vezércikkének 
megírására, rögtön átadtam neki a re-
mek cikket, a még egyértelmûbb cím-
mel: GYÔZTÜNK! A sokat próbált 
fôszerkesztô rám nézett, majd somo-
lyogva arra kért, a biztonság kedvéért 
írjak egy másik cikket is, VESZTET-
TÜNK címmel. Felháborodtam bará-
tom kicsinyhitûségén, de a parancs az 
parancs, tehát megírtam. És — sajnos 
— bejött az óvatos jóslat. Valamikor 
majd talán kiderül, pontosan miért is, 
de ez már a történészek dolga lesz. 
Most mégis megkockáztatom (hála Is-
tennek, nem nagy kockázat), hogy ki-
jelentem már elôre, gyôztünk, vagyis 
gyôzött a szív és az ész, a magyar 
nemzet, és ezt a gyôzelmet lehetetlen 
elcsalni, legfeljebb kicsit hamisítani, 
szépíteni, magyarázgatni. Legyôztünk 
két hatalmas, gonosz és ravasz ellen-
felet, az MSZP-t és az SZDSZ-t, az 
utóbbi már csak névleg és más vírus-
hordozókban létezik. Legyünk hálásak 
az isteni gondviselésnek, hogy ennyi 
szenvedés és megaláztatás után ismét 
magához térhet a keresztény, békés és 
dolgos, jövôt építô Magyarország, Szent 
István országa.

* * *
Tény, hogy ellopták a nagy gyôzelem 

ünnepét — mintha egy nagy mérkôzés 
közvetítése helyett csak a végered-
ményt közölték volna. Az OVB vezeté-
se eddig még nem mondott le, a vitát 
élôben láthattuk, Szigeti Péter és 
Halmai Gábor produkciója felejthe-
tetlen marad. A kampánycsend meg-
hosszabbítása elnevezésû jogi non-
szensz aligha bocsánatos bûn, egyéb-
ként jól példázza a magyar államnak 
és intézményei nek tökéletes, abszurdi-
tásba hajló mûködésképtelenségét. 
Szigetiék ezek szerint akár azt is 
megtehették volna, hogy a kampány-
csendet meghosszabbítják egészen 
2014-ig, addig a tévécsatornák hülye 
filmeket vetítenek, a politológusok 
pedig vért izzadnak, hogy elkerüljék a 
pártok nevének kimondását. A drága 
Rytkó Emília most némi kárörömmel 
szemlélhette, mire megy a kordonok-
kal ôrzött OVB-apparátus nélküle. 
Amúgy a balliberális média meglehe-
tôs keserûséggel és hálátlansággal 
rea gált kenyéradó gazdái súlyos 
vereségére, még Attilát és Ildikót sem 
átallották kifigurázni a nagy internetes 
honlapok. Jómagam szívbôl örülök, 
hogy az MDF-nek vége, bajba kerül-
nek a kalapszalonok, és Bokros is visz-
szamehet Brüsszelbe a reformok kri-
tikus tömegével. Bosszant viszont, 
hogy az SZDSZ utódszervezete, a Lesz 
Másik Pártunk (LMP) „ökopolitikai” 
programjával bekerült a parlamentbe, 
nem kell nagy jóstehetség annak belá-
tásához, hogy kül- és belföldrôl milyen 
erôk állnak e meglepôen gyorsan fel-
duzzadt párt mögött. M. Attila azt 
mondta, a haza nem lehet ellenzék nél-
kül, különben jön Orbán és a fasiszták. 
Igen, most jön el a hivatásos rettegôk 
ideje… Bár nem szép a káröröm, jó 
volt látni Somogyi Zoltánt, Debre-
czeni Józsefet így utoljára. Így kell a 

politikai tôkét (Political Capital) ap-
rópénzre váltani.

***
A második választási forduló ered-

ményének kihirdetéséig még csak 
félig szabad az ország, de azért már 
vidámabb tavaszi szelek fújnak. Pedig 
nagy a baj, pontosan csak az üres 
kassza átvételekor derül ki, mennyire 
nagy — ugyanúgy, mint 1990-ben. A 
„rendszerváltozást” brutális politikai 
elnyomás és/vagy teljes gazdasági 
csôd szokta kivívni. A nagy külföldi 
lapok elemzései — leszámítva a szél-
sôséges balliberális cikkeket — meg-
lepôen tárgyilagosak és reménykedôk. 
Igaz, 2006 óta az MSZP és az SZDSZ 
egyebet sem tett, mint az önmaguk 
által gerjesztett válságokat próbálta 
kezelni. Az elemzôk azóta tudják, hogy 
a kaotikus kormányzás, a szadista re-
formôrület, a megszorításoknak neve-
zett sarcolások és a mindent behálózó 
és elnyelô korrupció miatt ez a 
garnitúra bukásra van ítélve, mert 
olyan kegyetlenséggel bánt saját né-
pével, amire egy úgynevezett polgári 
demokráciában még nem volt példa. 
Elôfordul, hogy a politikában nem 
megfelelô emberek kerülnek a meg-
felelô helyre, de a kormányzati bunkó-
ság, erkölcstelenség és nepotizmus 
hazugságvárának össze kellett omla-
nia jelképes figurájával, az ôszödi 
rémmel együtt. Ôszintén remélem, 
hogy az MSZP-s börtönfrakció tovább 
bôvül, s ismét megszületik a koalíció 
az SZDSZ-szel, amelynek prominensei 
jó szimattal rendelkezve már koráb-
ban eltávolodtak a süllyedô hajótól, 
nehogy magával rántsa ôket is az 
örvény. Lesz mivel és mirôl elszámol-
niuk, ráadásul mentelmi jog nem kap-
ható úgy a piacon, mint diploma, jo-
gosítvány vagy kettôs 
állampolgárságot igazoló útlevél köl-
csönös kiadatási egyezménnyel nem 
rendelkezô országokba. Eddig csak a 
szabad demokraták érezték magukat 
szabadnak Magyarországon — most 
már szeretnénk mi is szabad demok-
raták lenni, keresztény magyarok. 

Torzzá tett gyermeklelkek
Szívembôl szólt a Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalmának (ha jól 

írtam le a nevét) frontembere nemrég a televízióban. Valami olyasmit mondott, 
hogy igyekezetének két célja van. Az egyik, hogy eltöröljék mind a Föld, mind 
a galaktika teljes felszínérôl az erôszakos számítógépes játékokat. A másik 
meg az, hogy kampányt szervezzenek a mai magyar gyermekkorosztályt 
agylágyító reklámmûsorok ellen a Pepsi-érzéstôl a sugárhajtású Barbie-babán 
át a Rambo-sorozatokig. A gyermekbarát ember szerint ugyanis a mai tízen- és 
huszonéves ifjakból azért lesznek latrok, útonállók és kasszafúrók, mert a ma-
gyar tömegkommunikáció teret enged a gyermeklelkek bûnözôinek, ahelyett, 
hogy vágná ki ôket a stúdióból kazettástul, rágógumistul, rosseb az ilyenekbe.

Nem mondta ki a gyermekbarát ember, de szavaiból kitetszett: pontosan 
tudja, hogy nincs könnyû helyzetben. Árpád földjén, ezen a kalászokkal ékesí-
tett rónaságon ugyanis ebben a pillanatban valami félelmetes, idegen vírus 
ütötte föl a fejét, pökhendi pénzemberek, bezselézett bankfiúk és orrhangú, 
affektáló menedzserek diktálják a tempót. Ráadásul nem hivatalos értesülések 
szerint ôk vezetik majd át a nemzetet a civilizációba, a fiatalságot pedig az 
Euro-parkba, ahol csillog, bömböl és villódzik minden, magyar felirat nincs, 
van ellenben minden más, ami nélkül ma elképzelhetetlen a modern európai 
ember élete: Niké-edzôcipô, Madonna-kazetta, Mc’Donalds és BigMac, hogy 
csak a lényegesebbeket említsem.

Sajnáltam ezt a gyermekbarát embert, mert valami mély és romlatlan életér-
zés látszott rajta, ráadásul a mondókáját is magyarul mondta, nem volt a be-
szédben semmi anglomán vonás, francia allûr. Egyenesen és érthetôen azt 
mondta, hogy baj van a magyar fiatalsággal. Nagy baj.

Boldán Erika 

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

Bevándorlási ügynök
(MARN: 0962683) és 

akkreditált fordító 
(NAATI No: 22224): 

Hajdu Gábor, 
email:

gh@netspeed.com.au,
telefon:

0423-893-206
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HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=
Magyar vonatkozása is van a tizedik 

leglátogatottabb tárlatnak, ugyanis a 
tokiói Nemzeti Múzeumban napi 5609 
látogatót vonzó, a Habsburg Monar-
chia kincseit felvonultató kiállítást a 
bécsi Kunsthistorisches Museum és a 
Szépmûvészeti Múzeum közösen való-
sította meg. Utóbbi tárlatot a Szépmû-
vészeti Múzeum minapi tájékoztatása 
szerint összesen mintegy 650 ezren 
tekintették meg. A Habsburg Monar-
chia kincsei címû tárlatot a szigetor-
szágban elôször a tokiói National Art 
Centerben, majd a Kiotói Nemzeti Mú-
zeumban láthatta a japán nagyközön-
ség.

A bécsi és a budapesti intézmény ki-
állítása az Osztrák-Magyar Monarch-
ia, valamint Japán közötti diplomáciai 
kapcsolat felvételének 140. évfordu-
lójának alkalmából mutatkozott be a 
távol-keleti országban. A mintegy 113 
festményt, szobrot és iparmûvészeti 
tárgyat felvonultató kiállításon a Szép-
mûvészeti Múzeum Régi Képtára 24 
remekmûvel, állandó kiállításának 
legszebb darabjaival vett részt. Raf-
faello Ifjú képmása, Tintoretto Her-
kules kiûzi a Faunt Omphale ágyából, 
vagy Tiepolo A Szeplôtelen Szûz hat 
szenttel képe mellett Dürer, 
Cranach, Van Dyck, Greco és 
Velázquez egy-egy festményével is 

találkozhatott a japán közönség, akár-
csak Tiziano alkotásával, a múzeum-
ban letétben lévô Mária gyermekével 
és Szent Pállal címû képpel.

A kiállítást tavaly szeptember 25. és 
december 14. között mintegy 400 ez-
ren látták Tokióban, majd Kiotóban 
idén január 5-tôl március 14-ig mint-
egy 250 ezren.

* * *
Nem történt bocsánatkérés, sôt a fe-

lelôsség enyhe „elkenése” volt érezhe-
tô a Katyn-évfordulón. „Orosz és len-
gyel hadifoglyok földi maradványait 
fogadta be a katyni föld, akiket Sztálin 
parancsára öltek meg, a két nemzet 
fiai testvérként haltak meg a totalita-
rianizmus áldozataiként” –– mondta az 
1940-es szovjet mészárlás helyszínén 
az orosz kormány vezetôje. Putyin 
szerint nem számít, mennyire keserû 
a múlt, fel kell tárni azt, hogy ne ma-
radjanak kétségek között a jövendô 
generációk.

„Minden egyes név, információtöre-
dék, szemtanú fontos nekünk” –– utalt 
az oroszországi dokumentumok titkos-
ságára Donald Tusk lengyel minisz-
terelnök Katynban, s úgy vélte, fontos, 
hogy a lengyelek az emlékezetükben 
ôrizzék a csatatéren elhunytakat. Do-
nald Tusk felidézte, hogy a kommu-
nista elnyomás éveiben csak suttogtak 

a katyni tragédiáról, de akkor is tudták 
a lengyelek, hogy nem gyôzték le ôket, 
Katyn a független Lengyelország jel-
képévé vált. 

A Szmolenszk-közeli erdôségben 
1940-ben Sztálin parancsára 22 ezer 
lengyel katonatisztet, értelmiségit lôt-
tek tarkón a szovjet belügyi rendôrség, 
az NKVD alakulatai. A halottakat jel-
telen tömegsírokba temették. A mé-
szárlásról azt terjesztették, hogy a ná-
cik mûve, Lengyelországban a rend 
szerváltásig tabutéma volt Katyn. 

Bár Oroszország 1990-ben elismerte 
felelôsségét a tömeggyilkosságban, a 
mai napig nem hozta nyilvánosságra a 
történelmi iratokat az ügyben. Varsó 
szerint ez elengedhetetlen a felelôsök 
felkutatásához és felelôsségre voná-
sához.

Mindezek ellenére Putyin jelenléte a 
megemlékezésen egyértelmû gesztus 
a lengyeleknek. Ô a legmagasabb ran-
gú orosz politikus, aki a rendszerváltás 
óta részt vett a katyni fôhajtáson. A 
„történelmi” közös emlékezés ellenére 
áttörésrôl aligha lehet beszélni a len-
gyel–orosz kapcsolatokban, ehhez 
Moszkvának jóval többet kell tennie az 
események hiteles feltárására, a fe-
lelôsség elismerésére.

* * *
Lezuhant Oroszországban a lengyel 

Uniós pénzek 
csontvázai 

A magyar baloldaltól távol áll az igazmondás. Kivált-
képpen igaz ez az állampénzügyekre. Kun Bélától Rá-
kosin át Kádárig, Horn Gyulától Bajnaiig festették, fes-
tik a valóságot. Németh Miklós 1989-es tényfeltárása a 
fecske, ami a baloldalon nem csinált nyarat. A pénzügyi 
valóság feltárása ma kivált hangsúlyos, és arra nem le-
het számítani, hogy ezt a távozó kormány önként meg-
teszi. Egy igazságszérum pedig, amely a kormányváltás 
után jönne létre, már árthat az új kormánynak.

El ne felejtsük, az EU baloldali kötôdésû pénzügyi fô-
biztosa aktívan falazott Gyurcsány trükkjeihez. Jó, ha 
azt is eszünkben tartjuk, hogy az IMF jelenlegi vezére a 
francia elnökválasztáson kíván indulni, tehát ugyancsak 
balra húzhat a szíve. Szükséges tehát a szavak és a té-
nyek közötti szakadék mélységét még a kormányváltás 
elôtt, de legkésôbb az átadás-átvétel alatt számszerûsíteni. 
Csak így kerülhetô el egy újabb népszegényítô megszo-
rítás.

A valóságnak már több szeletét kibontotta a jobboldali 
politika. Jól körülhatárolható okok miatt vélelmezzük, 
hogy a jegybankban százmilliárdos veszteségforrás la-
pul, de az állami szektor cégei is nyelni fogják a konszo-
lidációs forrásokat. Az önkormányzatok gyorsan növek-
vô adósságát is mindenképpen rendezni kell, az 
egészségügy pedig a jelenlegi finanszírozás mellett kép-
telen lesz eleget tenni törvényi kötelezettségeinek. Végül 
a felsôoktatásban meghonosított PPP-beruházások visz-
nek padlóra több felsôoktatási intézményt.

Nem ismert az állam által vállalt feltételes és feltétlen 
kötelezettségvállalások teljes köre és összege, az ellenük 
folyó perek várható pénzügyi eredménye. E tételekrôl 
még nincsenek felmérések, de sejteni lehet, hogy sokba 
kerülnek. A közvélemény nem gondolná, hogy az EU-
források területén is lapulnak csontvázak… Pedig de. A 
tisztánlátást az zavarja leginkább, hogy a területrôl a 
gyôzelmi jelentések áramlanak. A közvélemény úgy 
tudja, hogy még a régi tagországokat is megszégyenítjük 
teljesítményeinkkel. Idônként itt is sikerült kicsikarni 
egy-egy falazó megnyilvánulást magas rangú EU-tiszt-
viselôktôl. A csontváz akkor tehetô láthatóvá, ha megis-
merkedünk az EU-pénzek szakzsargonjával és a zsar-
gonszavak pontos jelentésével. Mint uniós tagok, kötele 
zettek vagyunk hozzájárulni a közös költségvetéshez. Ez 
hozzávetôleg évente a nemzeti jövedelem egy százaléka, 
mintegy egymilliárd euró. Jogosultak vagyunk a közös 
kasszából felhasználni ennek többszörösét, hét év alatt 
kb. harmincmilliárd eurót. A csontváz a felhasználás 
technikájában van. Az erôsen sugallt szám az EU-for-

rások lekötésérôl szól. Lekötöttnek akkor tekintjük a forrást, 
ha a magyar kormány által kijelölt irányító ha-tóságok 
valamelyike egy kedvezményezettel támogatási szerzôdést ír 
alá. Ha valaki emlékszik még az úgynevezett Elsô 
akcióprogram projektjeire (2007), tudhatja, hogy ezek inkább 
haveri, mint megalapozott és végrehajtható projektek. 
Soknak azóta a hírét se halljuk, nagyon kevés jutott el ve-
rsenytárgyalásig –– kiváltképpen az elsô kapavágásig. 
Amúgy még az elôcsatlakozási alapokban 2000-2001-ben el-
fogadott projektek egy része sem fejezôdött még be. A sza-
bályok szerint a szerzôdött állomány jelentôs százaléka-
rányban már lehívható Brüsszelbôl. És nyugodjunk meg, le is 
hívták, gondosan. A lehívott pénz az államkincstárba kerül, és 
költségvetési bevételként elszámolják. A folyamat aztán itt 
meg szokott akadni. Hónapokig, néha évekig kínlódnak, hogy 
a projektet valahogy egyenesbe hozzák. Sokszor nem sikerül, 
ilyenkor törlik. Ha véletlenül egyenesben van a projekt, és 
kivitelezési pályáztatás történik, gyakori, hogy szabályta-
lanságot fedez fel a bizottság, és töröl jelentôs összegeket. Ez 
történt a fôvárosi szennyvíztisztító beruházással, és ez a 
veszély fenyegeti a 4-es metrót is.

Külön kell szólni arról, hogy a Strukturális Alap projektjeit 
a kedvezményezettnek kell elôfinanszíroznia, amibe gyakran 
belerokkan, mert éveket késnek a kifizetések: napjainkban 
ezek még csak tíz százalékon állnak (kb. 800 millió euró), köz-
ben a büszkeség tárgyát képezô lekötések már meghaladták 
az 5000 milliárd forintot (19 milliárd euró). A propaganda 
arról már nem szól, hogy mennyit spájzoltak a kincstárba. A 
választások elôtti utolsó, kozmetikai jellegû lehívásra március 
végén lehetett sort keríteni.

Nincs nehéz dolgunk, ha meg akarjuk nevezni az EU-for-
rások között rejtôzködô legnagyobb (mamut méretû) csont-
vázat. Az nem más, mint az államkincstárba már lehívott, de 
a kedvezményezettek felé még ki nem fizetett összeg kü-
lönbözete. A csontváz sikeres elhantolásához hozzájárul, 
hogy nem létezik statisztika, ami kimutatná a kedvezmé-
nyezetteknek esedékes, de ki nem fizetett összegeket. A két 
szám –– a kincstárba lehívott és az ügyfeleknek még ki nem 
fizetett –– takarja a mamuttetemet. Feltételezett nagyság-
rendje akár az ezermilliárd forintot is elérheti. Kisebb csont-
vázak is vannak. Ezek közé tartozik, hogy mennyit fizettet 
vissza az unió a szabálytalanságok miatt. Tudjuk, hogy egy 
jelentôs agrártétel már vitatott. Ezekre azonban még várni 
kell, hiszen az elsô NFT végsô kifizetései csak tavaly tör-
téntek meg, az auditori jelentések csak ezután jönnek.

Egy biztos: volt szabálytalanság bôven –– és visszafizetési 
kötelezettség is lesz. Ha az új kormány el szeretné kerülni 
cégek százainak bedôlését, a késedelmes kifizetéseket rögtön 
a választások után százmilliárdos nagyságrendben pótolnia 
kell, és a lemaradás még késôbb is terhes lesz.



államfôt, Lech Kaczyñskit szállító 
repülôgép, amelynek mind a 97 utasa 
életét vesztette. 

A hatvanéves lengyel elnök és fe-
lesége mellett a lengyel központi bank 
vezetôje, a parlament két elnökhe-
lyettese, számos állami és kormányzati 
középvezetô és szinte a teljes lengyel 
katonai vezetés is a Tu-154-es gépen 
volt.

A lengyel külügyminisztérium szóvi-
vôje azt mondta, hogy az egyik utas 
lekéste a gépet, ezért csak 88 fôs de-
legáció szállt fel, orosz tisztviselôk 
ugyanakkor azt állították, hogy a 
nyolcfôs személyzettel együtt 97-en 
utaztak a repülôgépen. A rendkívüli 
helyzetek minisztere azt mondta, hogy 
mind a 97 áldozat holttestét megtalál-
ták.

Kaczyñski azért utazott Szmolenszk-
be, hogy a közeli katinyi (Katyn) erdô-
ben tisztelegjen az 1940-ben a szov-
jetek által kivégzett több ezer lengyel 
emléke elôtt. Az elnökkel utazott az 
áldozatok néhány hozzátartozója is.
Putyin és Donald Tusk lengyel 

miniszterelnök a héten már megem-
lékezett a településen, ezen azonban 
Kaczyñski nem vett részt. A lengyel 
elnök kérte, hogy ô is megemlékez-
hessen az áldozatokról a helyszínen, 
amit Moszkva engedélyezett neki.

A gép leszállás közben letarolta a fák 
tetejét, megbillent, majd a becsapó-
dáskor darabokra tört, a kifutópálya 
közelében. A repülô a szmolenszki 
reptértôl másfél kilométerre, ködös 
idôben zuhant le.

A szmolenszki repülôteret köd miatt 
lezárták, azonban a Varsóból induló 
elnöki gép pilótája úgy döntött, hogy 
Moszkva vagy Minszk helyett mégis 
Szmolenszkben száll le. Háromszor is 
próbált landolni, mielôtt a katasztrófa 
bekövetkezett. A Ria Novosztyi szerint 
pilótahiba okozhatta a balesetet.

A lengyel külügyminisztérium szóvi-
vôje azt mondta, hogy a gép a becsa-
pódáskor kigyulladt, a repülôtéri men-
tôegységek megpróbálták kiszabadí 
tani az esetleges túlélôket. Az egészen 
kis darabokra szakadt roncsokat so-
káig fecskendôkkel oltották a sûrû 
ködben. A mentôegységek már megta-
lálták a repülô mindkét feketedobozát, 
amelyek segíthetnek tisztázni a ba-
leset körülményeit.

A Tu-154-est az 1960-as években 
vezették be, a BBC tudósítója szerint 
többször is figyelmeztették a lengyel 
vezetôket, hogy újítsák meg a kor-
mányzati repülôket. 2008-ban egyszer 
már okozott ijedtséget a gép Lech 
Kaczyñskinak, amikor egy kisebb hiba 
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niewski volt lengyel elnök, Kaczyñski 
elôdje. „1940-ben a háború elôtti Len-
gyelország elitjét gyilkolták meg ott, 
most ott halt meg a Harmadik Köztár-
saság elitje” –– mondta.
Barack Obama amerikai elnök sze-

rint Kaczyñski halála rettenetes hír az 
egész világ számára. Anders Fogh 
Rasmussen NATO-fôtitkár mély rész-
vétét fejezte ki a lengyel népnek, Ni-
colas Sarkozy francia elnök a lengyel 
és a francia nép kivételes kapcsolatáról 
beszélt. Hasonlóan fogalmazott Fran-
co Frattini olasz külügyminiszter is. 
Sólyom László köztársasági elnök is 
részvétét fejezte ki a lengyel államfô 
halála miatt.

Hétfôn gyásznapot tartanak Brüsz-
szelben, az uniós intézmények épüle-
tein félárbocra eresztik a zászlókat, és 
minden ülés elôtt kétperces néma 
csenddel emlékeznek az áldozatokra.

* * *
A spanyol Expansión interjújában 

elhangzott a felszólítás a szocialista 
foglalkoztatási miniszter, Celestino 
Corbacho szájából: távozzanak a 
munkanélküli bevándorlók. A portugál 
lapok idézték az elsô korrupcióellenes 
törvény kidolgozójának felháborodott 
véleményét: teljesen szabadjára en-
gedték a korrupciót az országban.

A spanyol liberális gazdasági napilap 
közölte a Celestino Corbachóval készí-
tett interjút, aki elmondta, hogy felszó-
lította a külföldi munkavállalókat, 
egyelôre felejtsék el Spanyolországot 
mint lehetséges célpontot. A kormány 
részben a hazai munkanélküliek szá-
mának csökkentése érdekében hajlan-
dó fizetni a külföldi munkavállalók 
repülôjegyét és családonként megtol-
dani az összeget 2600 euróval is. A 
szocialista foglalkoztatási miniszter 
elmondta, hogy a hivatalosan 46,7 mil-
lió lakosú Spanyolországban jelenleg 
12,8 százalék (5,6 millió fô) a beván-
dorlók aránya, többségük, 4,5 millióan 
munkaképes korú, habár a 65 évnél 
idôsebbek száma hamarosan eléri a 
300 ezer fôt is. A külföldi munkanélkü-
liek mintegy 30 százaléka, több mint 
600 000 fô rendszeres bevétel nélkül 
él.

Egy másik, súlyosabb probléma, hogy 
mintegy 300 000 munkanélkülinek he-
tek vagy akár napok múlva lejár a tár-
sadalombiztosítása. A miniszter ezért 
felhívta a figyelmet, hogy ha a munka-
nélküliek nem jutnak rendszeres be-
vételhez, az a szociális válság kitöré-
sének egyik melegágya, amelyre elem 
zôk már régóta felhívták a fi-gyelmet. 
A lap felvezetôje egyébként emlékez-

miatt csak késve tudtak felszállni 
Mongóliában. A gépet ellenôrzô válla-
lat szerint a repülô utoljára 2009. de-
cemberben esett át teljes átvizsgá-
láson, és akkor még rendben volt.

A lengyel televíziókban az utcán 
megkérdezett több lengyel járókelô is 
úgy vélte, hogy nem baleset történt, 
egyelôre azonban semmilyen jel nem 
utal erre.
Dmitrij Medvegyev orosz elnök 

kormánybizottságot hozott létre a ba-
leset körülményeinek kivizsgálására, 
ennek élén Vlagyimir Putyin kor-
mányfô áll, aki a helyszínre is utazott, 
akárcsak Donald Tusk lengyel minisz-
terelnök és Jaroslaw Kaczyñski, az 
elhunyt államfô ikertestvére. Varsó 
kérte, hogy saját vizsgálatot is lefoly-
tathasson a szerencsétlenség okainak 
felderítésére, amirôl a két ország köz-
lekedési miniszterei már megállapod-
tak. Egy lengyel kormánybizottság ér-
kezik a fehéroroszországi Vityebszkbe.

Kaczyñski halálhírét sírva fogadó 
Donald Tusk rendkívüli kormányülést 
hívott össze, írta a kormányzati for-
rásokra hivatkozva az orosz Vesztyi 
tévécsatorna. Tusk bejelentette, hogy 
haladéktalanul Szmolenszkbe utazik.

A lengyel alkotmány értelmében az 
alsóház elnöke, a Kaczyñski politikai 
riválisaként ismert Bronislaw Komo-
rowski veszi át az államfôi teendôk 
ellátását. Ilyen esetben két és fél hó-
napon belül elnökválasztást kell tar-
tani, ezért elôrehozzák az egyébként 
ôsszel esedékes szavazást, erôsítette 
meg Pawel Gras lengyel kormányszó-
vivô. A szóba jöhetô elnökjelöltek kö-
zül Komorowski a legnépszerûbb.
Lech Kaczyñski megosztó figura 

volt a lengyel politikában. 2005-ben vá-
lasztották meg elnöknek Lengyelor-
szágban, elôtte Varsó polgármestere 
volt. Ikertestvére a volt lengyel mi-
niszterelnök, Jaroslaw Kaczyñski, aki 
jelenleg a Jog és Igazságosság jobb-
oldali párt elnöki tisztségét tölti be 
Lengyelországban.

Varsóban az elnöki palota elôtt több 
ezren gyûltek össze, sokan mécseseket 
és virágokat helyeztek el, mások zász-
lókkal érkeztek. Vasárnap délben 
egész Lengyelországban kétperces né-
masággal emlékeznek meg a kataszt-
rófa áldozatairól. Kaczyñski halála 
miatt Bronislaw Komorowski egyhe-
tes nemzeti gyászt rendelt el Len-
gyelországban.
Lech Walesa, a Szolidaritás szak-

szervezet egykori vezetôje, volt elnök 
„elképzelhetetlen tragédiának” nevez-
te a katasztrófát „Az egy elátkozott 
hely” –– mondta Aleksander Kwas-

tette az olvasókat, hogy Corbacho 
elôdje, Jesús Caldera 2005-ben meg-
adta a hivatalos munkavállalási enge-
délyt félmillió illegális bevándor-ló-
nak. Most pedig a recesszió miatt 
Corbachónak kell helyrehoznia Calde-
ra hibáját. Tavaly kidolgozta az önkén-
tes visszatérés programját, de annak 
ellenére, hogy legalább 300 000 fô 
igénybe vehetné, egyelôre csak egy 
százalékuk távozott önként. Corbacho 
becslése szerint körülbelül egymillióan 
vannak az illegális bevándorlók, akik-
nek 20 százaléka dolgozik a feketegaz-
daságban. 

* * *
A világhálón is megszûnik Jugoszlá-

via, az internetrôl ugyanis eltûnnek a 
.yu végzôdésû internetcímek.

A már hét éve nem létezô állam az 
interneten még tovább élt, legalábbis  
a .yu végzôdésû domainek. Az internet-
címek kiosztásáért felelôs nemzetközi 
testület, az ICANN már 2009. szeptem-
ber 30-al meg akarta szüntetni a kiter-
jesztést, végül fél évvel meghosszabbí-
totta érvényességét. 

A .yu végzôdést két éve a .rs és a .me 
váltotta fel Szerbiában, illetve Monte-
negróban. A szerb domaint idôközben 
55 600, a montenegróit több mint 320 
ezer felhasználó vette birtokba. Az 
egykori „nagy” Jugoszlávia 1992-es 
széthullása után kikiáltott Jugoszlávia 
2003-ban tûnt el végleg, amikor Szer-
bia és Montenegróra változtatta nevét. 
Ez az államalakulat 2006-ban oszlott 
fel Montenegró kiválásával.

Szerbiában még pár hónapig „tovább 
él” Jugoszlávia, mégpedig a még ér-
vényben lévô jugoszláv útlevelek ré-
vén. A régi útlevéllel rendelkezôkkel 
szemben vízumkényszer van érvény-
ben az Európai Unióban, míg a szerb 
útlevéllel utazók 2009 decemberében 
vízummentességet kaptak.

* * *
Megfenyegette egy másik verseny 

bíráját, ezért egy évre kizárták a ver-
senyekrôl azt a brit tenyésztôt, akinek 
Yogi nevû magyar vizslája tíz napja 
megnyerte Nagy-Britanniában a világ 
legnagyobb és legrangosabb kutyakiál-
lítását az angliai Birminghamben.

Alig négy nappal késôbb a brit kutya-
tenyésztô egyesületek országos szö-
vetsége, a The Kennel Club egy évre 
minden kutyaversenytôl eltiltotta a 63 
éves Moray Armstrong tenyésztôt, 
mivel kiderült, hogy megfenyegetett 
egy bírót, aki 2009-ben a walesi baj-
nokságon csak a második helyre tar-

totta jónak kutyáját, írta a Telegraph.
Armstrong –– aki egyébként maga is 

bíráskodik versenyeken –– azt mondta 
Rachel Herbertnek: gondoskodik ró-
la, hogy többé ne bíráskodhasson 
egyetlen versenyen sem, mivel nem 
ítélte oda Yoginak a verseny legjobbja 
címet.

A tenyésztô a The Kennel Club meg-
hallgatásán elismerte a fenyegetôzést. 
Az eltiltás mellett ötszáz fontos pénz-
bírságot és 1210 fontos eljárási díjat 
róttak ki rá.

* * *
Tudósok szerint a férfiaknak valószí-

nûleg gyengébb az immunrendszere, 
és fogékonyabbak egy bizonyos férfi-
influenza fertôzésre, mint a nôk.

A Cambridge Egyetem kutatóinak új 
elmélete szerint hormonális különbsé-
gek és evolúciós tényezôk miatt a fér-
fiak sokkal hajlamosabbak a fertô-
zésekre, mint a nôk.

Egy sor állatfajnál megfigyelték, hogy 
immunrendszerüket tekintve a hímek 
inkább nevezhetôk a gyengébbik nem-
nek. Arra is fényt derítettek már ko-
rábban, hogy a hímek és a nôstények 
között jelentôs különbségek tapasztal-
hatók a téren is, hogyan veszik fel a 
harcot a fertôzésekkel szemben. Ezt a 
különbséget általában a hormonokkal 
magyarázzák a szakemberek, vagyis, 
leegyszerûsítve elmondható, a maga-
sabb tesztoszteron szint több köhögést 
és megfázást eredményez.

A Cambridge Egyetem kutatói egy 
matematikai modellt dolgoztak ki, 
amellyel az olyan külsô tényezôk sze-
repét kívánták jobban megvizsgálni a 
nôi és férfi immunrendszer kialakulá-
sában, mint a gazdaság vagy a járvá-
nyok hatásai. Ezzel arra próbáltak 
rájönni, hogy a férfi és a nôi immun-
rendszer közötti különbség milyen 
evolúciós hatások eredménye.

A kutatók azt találták, hogy a férfiak, 
akik eleve inkább hajlamosak a kocká-
zatos, veszélyes magatartásformák 
gyakorlására, mivel a nôkért versen-
geniük kell, a fertôzô ágensek felé il-
letve számára is sokkal nyitottabbak 
voltak.

* * *
A román lakosság elsöprô többsége 

megvonná a román állampolgárságot 
azoktól, akik Székelyföld autonómiáját 
követelik, valamint azoktól a roma 
nemzetiségû személyektôl is, akik kül-
földön bûncselekményt követnek el ––
derül ki egy közzétett felmérésbôl.

A Pro Democratia Egyesület nevû 
román civil szervezet felmérése azt 
próbálta vizsgálni, hogy egy esetleges 
népszavazáson a szélsôséges retorika 
miként befolyásolná a referendum 
eredményét, és miként eredményezne 
antidemokratikus következményeket 
a társadalomban. 

A megkérdezettek 94 százaléka von-
ná meg a román állampolgárságot 
azoktól a roma nemzetiségû szemé-
lyektôl, akik külföldön bûncselekményt 
követtek el. Majdnem ugyanennyien 
(91 százalék) egyetértenek a halálbün-
tetés bevezetésével, 88 százalék sze-
rint pedig büntetôjogilag kell eljárni 
azokkal szemben, akik az ortodox 
vallást bírálják. A megkérdezettek 89 
százaléka egyetért azzal, hogy vonják 
meg a román állampolgárságot a 
Székelyföld autonómiáját követelô 
személyektôl. A felmérés telefonos 
interjúk alapján készült március 24-
27. között, 1060 személy bevonásával.

Freecall Plumbing 
Services Pty Ltd. 

www.freecallplumbing.com.au
Lic.No;218676C

Víz-Gáz-LPG Gáz-
Csatornarendszerek

teljeskörû építése, szervízelése 
és karbantartása.

Fürdôszoba, konyha és egyéb 
ipari létesítmények, víz / gáz 

csatorna építése és 
karbantartása.

Melegvíz tartályok cserélése és 
javítása.

Beszélünk magyarul és angolul.
Hívja Nagy Stevent 

a 0417-388-347 számon.
Email: r@snagy.biz 
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Pápább a pápánál
Élt egyszer Ausztria legnyomorúsá-

gosabb vidékén egy nép, szülôhazájá-
nak legkisebb, de legjobban boldoguló 
töredéke. Megvolt mindene, amit 
nemzetétôl elvettek: szabadsága, va-
gyona; ám lassan meggyöngült, ami 
addig megtartotta: emlékezete, nyelve, 
kultúrája. E mesének lehet reményteli 
befejezése. Hol volt, hol lesz a „várvi-
déki” magyarság? –– errôl szól riport-
sorozatunk.

Hol vannak mostanában a burgenlan-
di magyarok? Hová tûntek külhoni 
„közéletünkbôl”, a határon túli közössé-
geket elemzô aggodalmas beszélge-
téseinkbôl? Vagy a hírekbôl, amelyek 
egyre gyakrabban és fenyegetôbben 
számolnak be a hazánk nyugati terüle-
teit szennyezô Burgenlandról, netán a 
kihaló iskoláit magyarországi gyere-
kekkel, kétkezi munkahelyeit olcsó 
magyar munkaerôvel feltöltô szomszé-
dos osztrák tartományról. Hová lett úti 
beszámolóinkból, amelyek a hajdani 
Magyar Királyság egyik legmegka-
póbb vár- és kastélyövezetérôl lelken-
deznek? Mintha a közeli Burgenland 
szakadt volna a legtávolabbra tôlünk. 
Azok a vármegyecsonkok biztosan, 
ahol valaha szép számban éltek ha-
zánkfiai.

Nemrégiben mégis föltûntek ezek a 
láthatatlan magyarok a napi hírfolyam-
ban –– jellemzô persze, milyen szöveg-
környezetben. A legenyhébb politikai 
éghajlaton élô, legkényelmesebben 
beolvadó kisebbségünk békéjét ugya-

Margittai Gábor - Major Anita   (Magyar Nemzet)

Kik vagytok ti, gyepûôrök? – A burgenlandi 

magyarság vasfüggönyei (1.) 
nis szokatlan harci lárma dúlta fel. Ám 
ahogy az lenni szokott, a frontvonalak 
gyorsan megmerevedtek –– és a fel-
sôôri miseháború állásháborúvá válto-
zott a farsangi idôszakban.

A vita még tavaly év végén robbant 
ki az ôshonos ausztriai magyarság köz-
pontjában, a dél-burgenlandi Felsôôrön 
(Oberwart).

* * *
Az egykor színmagyar településen a 

jelentôs részben helybéli magyarok 
adakozásából épült templom fennállá-
sának negyvenedik évfordulóján Erich 
Seifner osztrák plébános egyszerûen 
kizárta az anyanyelvi miséjére igyek-

vô maroknyi közösséget az Osterkirche 
alsó épületébôl –– onnan, ahová évek-
kel ezelôtt számûzte ôket költségkímé-
lésre és kis létszámukra hivatkozva. 
Hiába toporgott a bejáratnál a harminc 
felsôôri magyar, a sekrestyés megta-
gadta a kulcs átadását a plébános szi-
gorú utasítására hivatkozva. Ezek után 
Seifner úr kijelentette: a továbbiakban 
elvárja híveitôl, hogy évente néhány 
alkalommal közös osztrák–magyar mi-
se tartassék –– amelyen olvasnak fel 
ugyan magyar nyelven is, ám a liturgia 
döntôen németül folyik. Ezek az alkal-
mak –– milyen különös! –– éppen a 
legnagyobb ünnepekre: karácsonyra, 

daloskönyvet adott ki, háza van Ma-
gyarországon. Kérése pusztán az volt, 
hogy a nagy ünnepeken legalább egy-
szer legyen együtt a közösség. Forrá-
sunk szerint az ügyet különben sem az 
ôshonos, hanem a Magyarországról 
kiköltözött magyarok koholták, akik 
még nem fogták föl, hogy „Ausztriában 
élünk, ennek az országnak a kenyerét 
esszük”.

Erich Seifner nemrégiben mégis 
megtörte a csendet, és nyilatkozatot 
jelentetett meg a felsôôri katolikus 
egyház honlapján. Kifejtette, hogy 
nem igaz az az állítás, amely szerint az 
ô 1992-es színre lépésével az „elnyomás 
és az önkényesség” ideje jött volna el a 
magyar hívôk számára, hiszen velük 
közösen döntöttek úgy még abban az 
esztendôben, hogy csoportjuk leköltö-
zik a Mária-kápolnába. A tavaly év vé-
gi jubileumi misére is hivatalosak 
voltak a magyarok, csak hát kevesen 
jöttek el közülük…

A klubterem mindenesetre a vita 
után is zárva maradt, és a magyar or-
gonistát sem fizeti többé az egyház. 

Hogy azért idéztük a felsôôri esetet, 
mert jól jellemzi a burgenlandi ma-
gyarság mai kiszolgáltatottságát? Vé-
letlenül sem. Kirívó eset. A burgen-
landi magyarság –– a szlovákiaival, a 
kárpátaljaival, a romániaival, a délvi-
dékivel szemben –– nem kiszolgáltatott. 
Ha mégis, elsôsorban saját komplexu-
sainak.

Látogatás az észak-burgenlandi Do-
borjánban (Raiding), Liszt Ferenc 
szülôházában. Nem lehet bemenni, 
mert az idegenvezetô, bizonyos Kriz-
manics Gyula egykori jószágigazgató 
éppen német nyelven tájékoztatja 
osztrák csoportját a zeneszerzô 1848-
as szerepérôl. Liszt nagy osztrák pat-
rióta volt, ezért menekülnie kellett 
Kossuth Lajos elôl, magyarázza. 
Amikor a magyarok kerülnek sorra, az 
idôs ember nekik is elmondja a tör-
ténetet, némiképp áthangszerelve: 
Liszt Ferenc nagy magyar hazafi volt, 
ezért menekülnie kellett Ferenc József 
elôl. Látogatói csodálkozva vetik köz-
be: „De Gyula bácsi, ezt az elôbb még 
másképp mondta!” Mire ô: „Ja, kérem! 
A németeknek németül, a magyarok-
nak magyarul.”

Pokolian nehéz körülhatárolni a bur-
genlandi identitást, mert billenékeny 
az ausztriai magyarok azonosulása 
helyi hagyományaikkal –– példázza a 
bécsi magyarság egyik vezetôjének, a 
történész Deák Ernônek az anekdo-
tája, amely egy 2006-os szombathelyi 
turisztikai konferencián hangzott el. 
Deák szerint e történet azt a problémát 
is felveti, hogy egyáltalán mi tekint-
hetô magyar örökségnek Ausztriában. 
A Felsô-Ôrség Alsó- és Felsôôrrel, Fel-
sôpulyával, ahol „ezeréves ôsök dado-
gó leszármazottjai” élnek? A várak? 
Az itt eltemetett elsô világháborús 
halottak? Az Enns völgyében fekvô 
admonti bencés kolostor Salzburgi 
évkönyve, amelynek 881-es esztendei 
lapja, tizenöt évvel a honfoglalás elôtt, 
arról tudósít, hogy eleink Bécs alatt 
már megvívták az elsô csatát?

Maga Burgenland volna az örökség? 
–– folytathatjuk a kérdést. De hiszen 
ez az osztrák–magyar történelem leg
m e g m a g y a r á z h a t a t l a n a b b , 
legindokolatlanabb jelensége, olyan 
területi egység, amelyre nem létezik 
mai magyar fogalom. A Várvidék Bur-

genland tükörfordítása, az Ôrvidéket 
csupán bizonyos részeire értettük, 
mert volt bevált magyar elnevezésünk: 
Moson, Sopron és Vas vármegye. A 
történelmi Magyarország legnyuga-
tibb végeibôl kanyarították le a bajtár-
si Ausztria legkeletibb peremvidékét 
1921-ben a nagyhatalmak.

–– Nem jellemzô, hogy háború után az 
egyik vesztes fél megrabolja a másik 
vesztes felet, márpedig Burgenland 
megalakításával ez történt –– vélekedik 
Majthényi László, a Vas Megyei Köz-
gyûlés fidesz–KDNP-s kulturális alel-
nöke, akivel az impozáns szombathelyi 
megyeházán beszélgetünk. Kezünkbe 
nyomja a Kosztolányi Dezsô szer-
kesztette Vérzô Magyarország címû 
antológiát. „El tudják-e hitetni az oszt-
rákok, hogy Liszt Ferenc Ausztriában 
született?” –– áll a vádló kérdés a tér-
képmellékleten. –– Természetesen el 
tudták hitetni –– legyint Majthényi 
keserûen. –– A kisebbségek asszimi-
lálását talán nyugati szomszédunk vé-
gezte el a legsikeresebben. Mivel 
többnyire vegyes lakosságú települé-
sekrôl volt szó, nem is esett nehezükre; 
ugyanakkor érthetô a magyarok ön-
kéntes és szorgos beolvadása az elmúlt 
kilencven évben. Mindenesetre sok az 
elvarratlan szál az osztrák–magyar 
kapcsolatokban –– összegez a megyei 
alelnök.

–– „Burgenland legnagyobb fiának –– 
a hazája.” Ez áll a kismartoni Ester-
házy-kastélynál, a Liszt-szobor talap-
zatán –– idézi Tilcsik György, a Vas 
Megyei Levéltár igazgatója. –– 1991-
ben, a tartomány létrejöttének hetve-
nedik évfordulóján a tartományfônök 
Burgenlandot Ausztria legosztrákabb 
tartományának nevezte ünnepi beszé-
dében, ami azért nem kis teljesítmény. 
Pápábbak akarnak lenni a pápánál, 
hogy utólagosan igazolják a német 
jelenlétet ezeken az egykori magyar 
vármegyei területeken, s ez kínos és 
nevetséges történelemhamisításokhoz 
vezet. Olyasféle tanulmányokat írnak, 
mint például a kézmûvesség a „XVII. 
századi Burgenlandban” vagy „Bur-
genland középkori oklevelei”.

Tilcsik György szerint azért alapvetô 
a különbség az osztrák, illetve a román 
vagy szlovák „történetírás” között, mi-
vel elôbbit nem rosszindulatú, hanem 
kényszeres, sokszor naiv önigazolás 
hajtja, amin maguk az érintettek is jót 
nevetnek, ha a magyar kollégák föl-
hívják rá a figyelmet. Mostanában 
változik a helyzet, hiszen az Európai 
Unió jelentôs összegekkel támogatja a 
multikulturális közösségek kutatását, 
s már nemigen éri meg e térség 
eredendôen osztrák voltát bizonygatni. 
Aztán elmosolyodik a levéltár igazga-
tója:

–– Akárhogy is van: a kismartoni Es-
terházy-kastély homlokzatáról nem 
lehet levakarni Álmos vagy Árpád arc-
képét.

Ha az utazó nem a kisebb határátke-
lôhelyeken lép át Burgenlandba, ahol 
lesben állnak az osztrák rendôrök, 
hogy negyveneurós büntetéssel ve-
gyék el „illegális” átkelésért –– kizá-
rólag –– a magyarok kedvét a „határta-
lan” Európától, abban az esetben 
könnyen szenvedéllyé válhat a kalan-
dozás a várak földjén. Vasdobrától 
Köpcsényig megszámlálhatatlan kas-
télyromra, hegytetôre épült sasfészek-
re, magyar feliratú gyárépületre, 
harcmezôre, könyvtárra, sírkôre, Ár-
pád-házi szentek szobraira, árkádos 
kisnemesi házakra bukkanhatunk, ami 
a Kelet-Ausztriáról való magyar köz-
gondolkodást gyökeresen átalakítja.

(Folytatjuk)

Mindig szélen
A felsô-ôrségi Alsóôr címere nem csupán a kisnemesi gyepûôrök harcra 

készségét jeleníti meg, de Burgenland történelmi tragédiáját is: a bal kezét 
csípôjén tartó, jobb kezében kardját magasra emelô, kihívó férfialak jelképe a 
romboló határhelyzetnek, amely a kalandozások végétôl napjainkig morzsolja a 
burgenlandi magyarságot. Mindig magára utalva, mindig szélen –– hol a 
legnyugatibb, hol a legkeletibb peremen… A Lech-mezei csata kudarca után 
vált szükségessé a magyar gyepûrendszer megalkotása, azaz a nyugati végek 
–– ezek jóval mélyebben nyúltak be a mai Ausztriába, mint gondolnánk –– 
járhatatlanná tétele és a gyepûvidék átjáróinak, kapuinak szigorú ôrizete. E 
területeken jöttek létre az „ôrzôk” és „lövôk” telepei a nyugati támadások kivé-
désére, amire jól konzervált példákat találhatunk a magyarországi Ôrségben is, 
például Ôriszentpéter környékén. „Odaát” ilyen volt a mai magyar nyelvterület 
legnyugatibb települése, Felsôôr, valamint Alsóôr, Ôrisziget, az évszázadok 
során elnémetesedett Alsó-, Felsô- és Németlövô, Ôrállás, Lôdös stb., amelyek 
fôként a Pinka és az Ösztörmen (Strém) folyó párhuzamos völgyeit tartották 
szemmel. A XIII. századi tatárjárás az elsô drámai fordulat az ôrzôk számára: a 
gyepûvédelem elavult stratégiának bizonyult, szükségessé vált a nomád hor-
dáknak ellenálló várövezet kiépítése –– így a kiváltságos gyepûvédôk elszige-
telôdtek, gyakorlatilag „munkanélkülivé” váltak, egy részük paraszti létmódba 
süllyedt. A törökök újra és újra felperzselték ezt a vidéket, különösképp Kôszeg 
1532-es ostromakor, így a legyilkolt, elhurcolt falvak helyére, a hajdan szín-
magyar (illetve besenyô és székely) területre egyre nagyobb számban tele-
pítettek horvátokat meg németeket. Nem véletlen, hogy a mai osztrák–magyar 
határon horvát falvak öve húzódik, és húsz kilométert kell autózni nyugatra, ha 
magyar szót akarunk hallani. Mint ahogy az sem, hogy a függetlenségi szellem 
errefelé könnyedén lobbant lángra, ha Rákóczi, ha 1848–49 szabadságharcáról 
volt szó; s a büszke határôrutódok nem keveset szenvedtek a levert forradalmak 
utáni megtorlásoktól a Habsburg Birodalom küszöbén.

Az impériumváltással 1921-ben itt húzták meg Ausztria, az anschlusszal pedig 
a náci birodalom határát –– ez utóbbival vetettek véget az Ôrség magyar nyelvû 
hivatali, iskolai életének. Elôbbi pedig egyet jelentett a városok és a felvevô-
piacok, mint Szombathely, Kôszeg, Sopron vagy Magyaróvár levágásával; így 
az eddigi keleti orientációt, infrastruktúrát át kellett szervezni nyugat felé, 
illetve észak–déli irányba. Ez olyannyira sikerült, hogy e közlekedési, logisztikai 
csatornák ma komoly konkurenciát jelentenek Vas és Sopron megyének.

Az utolsó nagy fordulat, a szeg a koporsóban a vasfüggöny fölhúzása volt. A 
hidegháború légkörében a magyarság vállalása az évszázadok során mélyszór-
ványba került ôrvidékiek számára csaknem lehetetlenné vált: a „magyarkodás” 
szélsôbaloldali magatartásnak számított Ausztriában, ahogy korábban a rebel-
lió, a kuruckodás, a hálátlanság vagy az idegen népelem szinonimája volt. Ami-
ben mégis egyedülálló a felsô-ôrségi magyar népcsoport, hogy az egyetlen 
kisebbségünk, amely a második világháború után demokratikus politikai rend-
szerben, illetve nyugati típusú fogyasztói társadalomban élt. Ennek meg is let-
tek a sajátos következményei… 

Major Anita  
(Magyar Nemzet)  

húsvétra, pünkösdre és úrnapjára es-
tek volna, amit a katolikus magyarok 
leplezetlen és erôszakos németesítés-
nek tekintettek, ezért eltökélten meg-
tagadtak. Seifner úr erre ultimátumot 
adott: ha nem egyeznek bele a közös 
misékbe húsvétig, végleg bezárja az 
alsó imatermet is klubtermükkel 
együtt, s a magyarok mehetnek pap-
jukkal egyetemben a szomszédos Al-
sóôrbe isten hírével, ha már minden-
áron magyar nyelven kívánnak 
imádkozni.

Legalábbis így értelmezik a történte-
ket a felsô- és alsóôriek.

A hír bejárta az osztrák és –– termé-
szetesen kisebb hullámokat verve –– a 
magyar sajtót, tartományi tisztviselôk 
látogattak a városkába békíteni. A ma-
gyarok nehezményezték, hogy az egy-
nyelvû osztrákok nem értik meg: mi-
ért nem tudnak lemondani ezen a négy 
ünnepen a tisztán magyar nyelvû is-
tentiszteletrôl, amely sokak számára a 
kizárólagos alkalom, hogy magyarul 
beszélhessenek, magyarokkal találkoz-
hassanak. Megkongatták a vészharan-
got: ha nem lesz anyanyelvû mise, 
szétszéled ez a néhány tucatnyi lélek is 
–– ezzel megszûnik sok évszázados 
felsôôri közösségük.

S hogyan értelmezik a miseháború 
eseményeit az érintettek? Erich Seif-
ner sokáig senkinek nem nyilatkozott. 
A Felsôôrben magyarul liturgiázó Ke-
resztfalvi Péterrel, hosszas kapacitá-
lásra, idôpontot egyeztettünk, hogy a 
helyi magyar kisebbség lelki életérôl 
kérdezzük, ám tíz perccel az interjú 
elôtt fiatalasszonyt szalasztott utánunk 
Alsóôrben, hogy sajnos mégsem ér rá, 
majd legközelebb szívesen. Egyetlen 
általunk megkérdezett magyar sem 
adta nevét a fenti krónikához. Az a 
felsôôri magyar végképp nem, aki sze-
rint mindez mondvacsinált konfliktus, 
puszta presztízsvita két makacs ter-
mészetû fél között; és azt elfelejtik 
hangsúlyozni a „sértettek”, hogy Seif-
ner úr évek óta magyarul tanul, jól 
beszéli nyelvünket, magyar nyelvû 
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Aranka néni, Ibolya 
és a rendszerváltás 

Aranka néni harminc évvel ezelôtt a 
múzeum oszlopa volt. Teremôr.

Neve sugallhatna valami aranyossá-
got, de hát az az szó csöppet sem jel-
lemezné. Annál inkább a rend és a szi-
gorúság. Még hetven fele járva is sûrû 
szemöldöke alól szúrósan nézett a vi-
lágra. Különösen a látogatókra. Kék 
állami köpenyében, kezét a háta mö-
gött összetéve vigyázta a kiállítótermi 
rendet. Mindenki gyanúsnak tûnt neki. 
Különösen a vartyogó idegenséggel 
beszélô külföldiek; már pedig a hetve-
nes évek végén már betértek bôven a 
lesötétített termek keleti aranybálvá-
nyai közé.

Nagyon figyelt az utasításokra, min-
den parancsot rögtön fölfogott, meg-
értett, elraktározott és betartott/betar-
tatott. Nem jókedvében dolgozott, 
hanem mert a nyugdíjából nem tudott 
megélni. És mert itt közösséget talált, 
ami elfogadta. És mert dolgozni kell. 
Serdülô lány korától munkás volt. 
Gyári munkás, kétkezi ember, valami 
mûszerüzemben rakta össze a masiná-
kat évtizedeken át, végzettség, sarzsi 
nélkül, a pontos parancskövetésre tá-
maszkodva. Kék gyári köpenyben. 

Zsebe bizonyára annak is a pénztárcá-
tól és lakáskulcstól domborodott; eze-
ket rögtön bele tette, miután fölvette a 
szolgálati öltözetét, mindig kéznél, 
szem elôtt legyenek. Mielôtt fölment 
volna a rá bízott térbe, cipôjét puha 
ronggyal fényesre törölte. Akkor sem 
jött le, ha üres volt a ház. A lépcsôházon 
át beszélgettek a pénztárosnôvel, aki-
nek elsôbbségét soha nem volt hajlan-
dó elismerni, pedig annak érettségije 
volt.

A ház hierarchiáját tökéletesen elren-
dezte magában, s mindenki számára 
világossá tette ki-ki megszólításában. 
Volt az Igazgató úr, a tekintély; azután 
Kajtár elvtárs, a szolgálati lakásába 
csak este hazatérô párttitkár, a doktor 
úr, az osztályvezetô, Béla, azaz én, és 
Sanyi, a nálam ifjabb tudományos 
munkatárs. És persze Ágika, a fiatalon 
is tyúkanyó adminisztrátor –– pardon, 
titkárnô ––, ki fontos szerepet játszott 
Aranka életében. Aranka életének fon-

tos része volt a Nagy Sárkánnyal ví-
vott harca.

A Nagy Sárkány neve: IKV. Aranka 
egy erzsébeti ház udvarba nyúló föld-
szintes melléképületének közepén la-
kott. Jobbra-balra még egy-egy szoba-
konyha, bennük egy-egy család, gyere 
kekkel. Az udvaron folyamatos határ-
háborúk zajlottak.

Egyszer kérdeztem mi is a baja ve-
lük; ô lebiggyesztette a száját, s csak 
annyit nyilatkozott: Prolik.

Neki nem volt családja, férje, gyere-
ke. A mamájával élt, amíg el nem te-
mette. Gyanúm szerint férfi soha sem 
roppantotta derekát. A rokonságot egy 
férjezett dabasi másodunokahúg je-
lentette. Vele évtizede valami kreden-
cen kaptak össze, de azért minden 
karácsonykor, húsvétkor és búcsúkor 
kivonatozott hozzájuk. Vallásos volt? 
Nem tudom. Hitrôl, világról, politiká-
ról soha sem váltott szót velem, de 
mással sem. Ám minden március 15-
én hatalmas kokárdával a köpenyén 
teljesítette a szolgálatot. S mindenkit 
fölmért, kitûzi-e.

Sárkányviadalának részleteibe pusz-
tán Ágikát avatta be, küzdelme nem 
azért folyt, hogy legyen mirôl beszél-
nie. Hanem az igazságért és a rendért. 
S ezek bizony folyamatosan megzavar-
tattak, hol félre csúszott cserép, hol 
megvetemedett lakásajtó, hol a kar-
bantartók által hetek elôtt az udvaron 
felejtett vödör képében. A lakás ter-
mészetesen tanácsi bérlemény volt. 
Míg hozzánk nem került, maga írogat-
ta golyóstollal beadványait, s vitte be 
az irodára, megvívni a következô me-
netet a soros semmirekellôvel. Egy-
szer ezt elmondta Ágikának, ô meg 
fölajánlotta a szövegek legépelését. 
Aranka hosszú tépelôdés után fogadta 
el a felajánlott segítséget, de egy idô 
múlva már a szövegvázlatokat is meg-
beszélték. Ki is lett tanítva: a másolatot 
aláírással, pecséttel át kell vetetni a 
tunya irodistákkal. Az nekik kötelessé-
gük. Az elsô gépírt, borítékba tett be-
advány benyújtása után Aranka csil-
logó szemmel érkezett:

–– Most már látják, nem akárhol dol-
gozom –– mondta. És egész nap nem 
ráncolta a homlokát.

Egyetlen szenvedélyére egy hanyag-
sága után derült fény. Elfelejtette be-
dobni a lottót. Hozzám jött be enge-
délyt kérni szolgálati helye elhagyá 
sára, kisietni a múzeumtól harminc 
méterre lévô postaládáig. Én voltam 
éppen a rangidôs a házban, följebb a 
pénztárosnônél, titkárnônél.

–– Menjen csak Aranka néni –– mond-
tam ––, de azután ötös legyen!

Döbbenten nézett rám.
–– Ötös? Az nekem nem kell!
–– Nem? Pár millió, gondoljon bele, 

vehetne házat, megszabadulna szom-
szédtól, íkávétól, napi két óra buszozás-
tól, mert ide sem kellene bejárnia.

–– Nem? És hova mennék?
–– Kinyílna a világ, bármire költhet-

ne.
–– De nekem mindenem megvan! 

Öregasszonynak nem kell ruha, ételre 
telik, az itteni pénzbôl még süthetek is. 
Egy jó kis négyes, olyan kétszázezer 
körüli, az igen! Kicserélném a spar-
heltet palackos gázosra, a kályhát ola-
josra cserélném, már fáraszt a fahaso-
gatás, kicsempézném a konyhát, mert 
azok azt mondják, csak saját költségre 
tehetem. És kivinném annak a nônek 
Dabasra a pénzt, amivel annyit kínoz, 

Talán már harminc év is eltelt az-óta, hogy Guszti bátyámmal, a nevetlenfalui 
kerékgyártóval készítettem interjút az akkor már eltûnôfélben lévô mester-
ségrôl. A beszélgetésben éppen oda értünk, hogy mi az, ami leginkább meg-
nehezíti a szakma továbbélését.

Azt vártam, hogy az öreg majd a munkájához nélkülözhetetlen anyagok be-
szerzésének nehézségeirôl, a modern szállítójármûvek fokozatos térhódításáról, 
a fiataloknak a szakma iránti érdektelenségérôl fog beszélni. De nem.

–– Tudod, fiam, mi itt a legnagyobb baj? –– emelte rám szomorúan a szemét az 
idôs mester. –– Hát az, hogy 1944 ôszén bejöttek az oroszok.

Már nem emlékszem, hogy a hosszú csend után miként folytatódott a beszél-
getés, de azt a késôbbiek során sokszor megtapasztaltam, hogy a gulágot meg-
járt nemzedék tagjai oly életre szóló élményeket szereztek az idegenben töltött 
három-négy év alatt, hogy a késôbbi életük során a legváratlanabb helyzetekben 
is a láger-élet egy-egy mozzanata jutott az eszükbe. Mint ahogy nagybátyám, 
egy külvárosi iskola mindenese szinte soha el nem mulasztotta felemlegetni, 
valahányszor egy szelet eldobott kenyeret vett fel az iskolaudvaron kitóduló 
lurkók után. Bezzeg az ô gyerekkorában már hajnalban sorba kellett állni a 
kenyérért, s legtöbbször dél is elmúlt, mire hazajutott. Az a fekete kenyér oly 
ragacsos volt, hogy ha a falhoz vágtam volna, biztosan odaragad.

Mi, vásott lülykök értetlenül néztünk egymásra, hisz melyik normális ember-
nek jutna az eszébe, hogy a keservesen megszerzett kenyeret a falhoz vagdos-
sa?

Málenkij robot, erôszakos kolhozosítás, a katonaköteles magyar fiatalok 
elhurcolása a Donyec-medencei szénbányákba, évtizedeken át tartó kettôs 
vasfüggöny… Igaza lehetett az öreg kerékgyártónak, amikor minden bajért az 
oroszok bejövetelét okolta. Az elszenvedett ezernyi megaláztatásért és gyötrele-
mért, mintegy önmagát kárpótolva, szüleink nemzedéke meg ôrzött néhány ke-
serédes történetet. 

Egyesek szerint Beregszászon, mások szerint Técsôn történt meg az az eset, 
hogy hajnaltájt a cigányzenészek hazafelé tartva –– talán kissé kapatosan ––
megálltak a város központjában álló Sztálin-szobor körül, s alig hallhatóan el-
kezdték játszani: „Hazugság volt minden szavad…” Pedig tudhatták, hogy ezért 
–– az ötvenes évek elején tartunk –– huszonöt év kényszermunka jár.

Beregszász elsô embere erôsen selypített. Amikor május elsején, november 
hetedikén vonult a tömeg, ô a pódiumról a proletariátus dicsô vezérét éltetve 
torkaszakadtából ezt ordította: Éljen a naftalin!

A tömegbôl senki sem mert nevetni. Pedig hát mi köze a molyirtónak a ret-
tegett hóhérhoz?!

A davaj csaszi (ide az órádat!) adoma –– közép-európai vándormotívumként –
– számos változatban élt évtizedeken át. Arról a Nagyszôlôsön megtörtént eset-
rôl viszont kevesebben hallhattak, hogy a magyar szomszédnál vendégeskedô 
orosz katonatiszt a vacsora végén a terített asztaltól felkelve ezt mondta a fele-
ségének:

–– Holnap ilyen töltött káposztát készíts nekem!
Másnap hazatérve a fiatal feleség kezében tûvel, cérnával a konyhaasztal fölé 

görnyedve, kisírt szemmel fogadta… Éppen az egyik káposztát varrta tûvel, 
cérnával.

Számomra a legelgondolkodtatóbb mégiscsak a nagydobronyi párttitkár 
esete, aki már valamelyest beszélt magyarul. Meghívta a kolhoz vezetôit egy 
esteli italozásra. A feltálalt néhány zsíros kenyér hamar elfogyott, ám vodka 
még maradt bôven. A házigazda röstelkedve emelte fel a félig tele flaskát.

Iszunk van, de eszünk nincs.
Változott valami?

Kovács Elemér 
(Nagyítás)

Keserédes 

csak letenném a vágódeszka mellé egy 
borítékban, és nem mondanék semmit. 
De egy szót se. Talán jutna egy gépi 
perzsára az ágyam elé. És egy kis 
televízióra, olyan szovjetre.

Bepárásodott a szeme.
–– Szovjetre? Színesre, Aranka néni, 

színesre! Nem akar gazdag lenni?
–– Csupa baj lenne az! Úgy kellene 

viselkedni, mint a gazdagoknak, hord-
hatnék a szatyor helyett retikült. Jön-
nének a rokonok, a húgom lánya haza-
repülne Svédországból, talán magyarul 
se tud már. Adnék nekik. A szomszédok 
is megváltoznának, komiszkodnának 
még jobban. Új zár kellene. Félnék ki-
menni. Nem tudnék aludni. Remegnék, 
hogy minden elveszik. Sokra vágyni 
nem szabad. Nem! –– mondta.

És elment, mert sajnálta az idôt a hiá-
ba beszédre.
Ibolya kardvirág. 
Magas, keskeny az alkata, lába, karja, 

nyaka hosszú, az arca azonban kerek-
ded, elôre bukó hosszú haja arányosan 
illeszti testéhez. Mozgása harmoniku-
san imbolygó, mint növényé, amelyet 
dédelget a szél. Arra született. Teste 
nem piszkafa, hanem elefántcsontszo-
bor, amelyen kifaragója kedvel kifor-
mált mindent, és annyit, amennyi a 
szépséghez kell. Szeme gyereké, min-
denre kész ártatlanság, szája szabály-
talanul és szemtelenül ingerlô
Ibolya. Semmi kékség nincsen ben-

ne. Ô a radikális erotika. Fogalma 
sincs róla.

A férje már elment munkába, mire 
fölébred, a kislánnyal, reggeliznek, el-
viszi az iskolába, bevásárol, hazamegy, 
összerakja a házat, megfôz, bekap va-
lamit, visszamegy az iskolához, hazain-
dulnak, csavarognak, játszanak a té-
ren, kedden és csütörtökön uszoda a 
gyereknek –– e napokon elmennek a 
bolt elôtt, ahol a fônökasszonnyal ket-
tesben árulta a ruhát a nôknek; azután 
az egyedül, azután bezártság és por; és 
eszébe jut, milyen jó lenne egyszer-
egyszer felnôttekkel beszélgetni, talán 
férfiakkal is. Szerdán és pénteken be-
jönnek a házba egy órácskára, mielôtt 
hazamenne és tanulna a gyerekkel, 
megmelegítené a vacsorát, megjönne 
a férje, körülülnék az asztalt, és vi-
dámak lennének evés közben, és ágy-
ba zavarná a gyereket, mesélne neki 
és kikészítené másnapi ruháját ––szé-
pen öltözteti, ad rá ––, és rendbe rakná 
a konyhát, és minden ablak, ajtó min-
den zárját megrángatná, és fölvenné 
hosszú hálóingét –– nappal szoknyát, 

éjjel pizsamát sohasem visel ––, és 
órája szuszogó férje mellett elnyúlna, 
és végiggondolná a következô nap dol-
gát, mindig ugyanazt, a holnapját.

Szerda van, bejönnek a házba, a kis-
lány eltûnik a gyerekbozótban, ket-
tesben maradunk az elôtérben, ritkán 
ez megesik, de pár szót minden bejö-
vetelkor váltunk.

A pár szó megesik, most mirôl beszél-
jünk? Soha nem néz a szemembe, 
hosszú ujjai állandóan matatnak vala-
min.

–– Bedobtad a lottód? –– kérdem. ––
Már kétmilliárd az ötös. Az pénz.

–– Á, nem! Nem lottózom. Nem szok-
tam.

–– Nem akarsz gazdag lenni?
–– Mindenünk megvan. A lakásra 

azért lehetne költeni. Új lámpák. Az 
ágyunkat eléggé elhasználtuk.

Felém kapja a szemét, elpirul, elkapja 
a szemét.

––Vehetnétek egy nagy autót, és bele 
a világba!

–– Céges a kocsink. Szabad használat-
tal. Azért egy lakókocsi jó lenne. Két-
szobás, mint a lakásunk. Mennék. De 
ha gazdag lennék, nem mehetnék csak 
úgy. Öltözködni kellene, sok ruha, a 
társaságba bele kell illeszkedni. Nem 
nagyon szeretem a gazdagokat.

–– Sokat ismersz?
–– Inkább a boltból még.
–– Na látod, nyithatnál egy boltot, az 

se volna baj, ha nincsen rajta haszon. 
De dolgozhatnál végre. Árulhatnál 
selymet, bársonyt, finom bôröket.

Megint egy elkapott, gyors pillantás.
–– Szattyánt. Emberek között forog-

nál.
–– Jól megvagyunk így hárman. A 

férjem, ha nem fáradt, mindig derûs. 
Sokat dolgozik. Vasárnap mindig együtt 
vagyunk. Minden vasárnap, igen.

–– Szóval nem akarsz milliárdos nô 
lenni.

–– Nem akarok milliárdos lenni. Nem 
tudnék aludni. Remegnék, hogy min-
den elveszik.

–– Futná még egy gyerekre, egy 
fiúcskára mondjuk.

Hallgat kicsit. Összefonja az ujjait. 
Még hallgat. Megszólal:

–– Sokra vágyni nem szabad. Nem.
És belenéz a szemembe.
Aranka néni. Ibolya.
És a rendszerváltás? –– kérdezhetik.
Leírtam.

Szabó Béla István 
(Gondola)

Suite 1, 128 Acland St. St.Kilda VIC 3128
Tel.: 9534-0901

Bel- és külföldi utazását, rokonok kihozatalát 
nagy gyakorlattal végzi

Szabó Edith
Ha nyugodtan akar elindulni és hazaérkezni
akkor forduljon hozzánk bizalommal! 
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2010. április 25-én vasárnap d.e. 11 órakor

 ISTENTISZTELET
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

a Magyar Templomban
121 St. Georges Rd. North Fitzroy. 

(112-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló)
11 órától vasárnapi iskola

12 órakor ebéd a Bocskai nagyteremben
12.30-tól presbiteri és nôszövetségi gyülések
  Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

 2 órától klubélet
 Minden kedden déli 12 órától Bibliaóra a Bocskaiban

A victoriai kerület lelkipásztora Dézsi Csaba
Lelkészi hivatal: 121 St. Georges Road,  North Fitzroy
Postacímünk: P.O. Box 1187 North Fitzroy, 3068

Az Egyház honlapjának címe:
www.hungarianreformedchurch.com

E-mail: dezsi@tpg.com.au
Telefon: (03) 9481-0771 

Mobile: 0414-992-653 (Dézsi Csaba lelkész)
9439-8300 (Csutoros Csaba fôgondnok)

  
SYDNEY STRATHFIELD(NSW)

2010. április 25-én, vasárnap de. 11.30 órakor 
ISTENTISZTELET

   Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Uniting Church, Carrington Ave.

BIBLIAÓRA minden csütörtökön du. 4 órától.
DEAN PAR

2010 április 26-án 14 óakor 
Istentisztelet: Úrvacsora közösség

Istentisztelet helye: Erzsébet Otthon 1. Symonds Rd.
 Igét hirdet Nt. Péterffy Kund

ADELAIDE (SA) 2010. április minden vasárnap de. 11 órakor
 ISTENTISZTELET

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

Minden szerdán du. 2.30-kor BIBLIAÓRA
Mindenkit szeretettel hívunk

BRISBANE (QLD)2010. április minden vasárnap de. 11 órakor
ISTENTISZTELET

 a marsdeni Magyar Házban, 150 Fourth Avenue, Marsden
Igét hirdet: Nt.Kovács Lôrinc

 .Minden hónap negyedik vasárnapján du. 2 órakor
 ISTENTISZTELET

  a St. Paul’s templomban St. Paul’s Terrace, Brisbane
Igét hirdet Nt Kovács Lôrinc

GOLD COAST — ROBINA 
2010. minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órakor

Istentisztelet
Igét hirdet Nt.Kovács Lôrinc 

Cottesloe Drive és University Dr. sarok.

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

Felelôs szerkesztôk. C. és J. Csutoros
Postai címünk: P. O. Box 1187, North Fitzroy VIC. 3068

Telefon: (03) 9439-8300 — (03) 9481-0771

Az Ige mellett
Nagy az ereje az igaz ember buzgó 

könyörgésének. (olv. Jakab. 5.13-20)
A vasárnapi Istentisztelet után egy 

hölgy megkérdezte, hogy nálunk refor-
mátusoknál, miért csak a betegség és a 
szenvedés elhordozása kap hangsúlyt  
Isten erejével és mért nem szólunk 
ugyan így a gyógyítás lehetôségérôl. 
Isten hatalma által, amire szintén szá-
mos bibliai Ige biztat bennünket. „Töb-
bek között a mai is...” a hitbôl fakadó 
imádság megszabadítja a szenvedôket... 
az Úr felsegíti ôket...

Valóban mind kettô egyformán fontos, 
hiszen az Úr ma is hatalmas gyógyító. 
Megszabadíthat, vagy erôt adhat a szen-
vedés elhordozásához, akarata szerint... 
Fogadjuk el az Ô akaratát, de sokkal 
bátrabban merjünk Tôle kérni gyó-
gyulást, szabadítást egy konkrét nyo-
morúságból. Sokkal kevesebbet várunk 
az Úrtól, mint amit Ô adni akarna ne-
künk, és nem kapjuk, mert nem kérjük, 
vagy nem hittel kérjük azt.

Gyülekezeti hírek
Minden kedden 12 órától Bibliaóra a Bocskai nagyteremben min-

denkit szertettel hívunk.
***

Ajándékként lepje meg rokonait ismerôseit a nem rég megjelent: A 
North Fitzroyi Magyar Református Gyülekezet története a „MEG-
VALÓSULT ÁLMOK” Nt. Dr. Antal Ferenc... igehírdetéseinek tükrében. 
A könyv ára 20 dollár, megvásárolható Istentiszteletek után a Bocskai 
Nagyteremben. 123 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy, vagy megrendelhetô 
postán, küldje rendelését csekkel együtt a Hungarian Reformed Church...  
PO Box 1187 Nth, Fitzroy 3068 címre és engedjen + 5 dollárt a pos-
tázásra.

Április 11-én, vasárnap délelôtt 11 órakor az Istentisztelet keretében részesült NYIKITOVICS JÁNOS és ERIKA 
leánykája, Enikô, Erika a keresztség szakramentumába.

Keresztszülôk, ZSUZSANNA és GÁBOR HORVÁTH. Isten áldását kérve a kis Enikô, Erikára, a szülei, nagyszülei, 
keresztszülei életére, kivánunk sok örömet és boldogságot. 

2010. március 25-én a vasárnapi Istentisztelet keretében esküdött örök 
hûséget egymásnak SZÁNTÓ TIBOR és KORMÁNYOS ILDIKÓ, CSILLA.

Gyülekezetünk nevében is ez úton gratulálunk az ifjú párnak, 
Isten gazdag, oltalmazó áldását kérve életükre.

HÚSVÉTI TOMBOLA — Gyülekezetünk nôszövetsége az elmúlt évek hagyományaihoz híven ez évben is 
megrendezte a HÚSVÉTI KOSARAK kisorsolását.

Az adományokból és a tombola jegyek bevételébôl, 1000 dollár összeget a Magyarországon meggyilkolt lelkész 
özvegye és gyermekei, valamint az erdélyi fiatalok megsegítésére küldjük.

Közösségünk nevében köszönet mindazoknak. akik jegyeket vettek. Szekeres Gyulának adományáért, a tombola díjak 
adományozóinak, Csutoros Júliának és Litvik Katónak, akik húsvét délben a sorsolást levezették.
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Szabadságharcos hírek
Melbourne
A Magyar szabadságharcos Világ-

szövetség ausztráliai csoportja, már-
cius havi összejövetelén, méltóképpen 
emlékezett meg az 1848/49-es szabad-
ságharcunkról. Március 15. azóta is 
jelképe maradt a nemzet történelmé-
nek. Ennek emlékére egy néma perc-
cel adóztunk, azokért, akik akkor el-
estek a magyar szabadságért. Emlé-
keztünk mártírjainkra és mindazokra, 
akit a császári önkény börtönbe vetett 
és kivégzett. 

Abban az idôben nagyon sok forra-
dalmár kényszerült elhagyni szeretett 
hazáját, hogy életét mentse. Csak a 
korok változtak, de a magyarság sorsa 
ugyanaz maradt. Menekülni kellett 
Európa különbözô országaiba. Még 
Ausztráliáéba is eljutottak, hogy me-
nedéket találjanak. Volt közöttük szá-
mos honvédtiszt, akik az aranyme-
zôkön, bányákban próbáltak megélhe-

KRÓNIKA 

tést találni. Errôl tanúskodnak a kora-
beli krónikások írásai. Kossuth Lajos 
is Itáliába emigrált és Torino váro-
sában hunyta le örökre a szemét.

108 év után 1956-ban újra kitört a ma-
gyar forradalom és szabadságharc. A 

forradalom gyôzött, de az idegen had-
sereg (cári és szovjet) katonái foj-
tották vérbe a magyar szabadság-
vágyat. 

Jeles napok az Árpád Otthonban: 
Szövetségünk vezetôsége meghívást 

kapott az Árpád Otthonba Gyerák 
Zsuzsa lifestyle coordinátortól, az ál-
taluk rendezett Március 15. Emlékün-
nepélyre azzal a kéréssel, mint az 
1848/49-es szabadságharcosok kései 
utódai 56-os szabadságharcosok ve-
gyünk részt mi is az ünnepségen. En-
nek a meghívásnak örömmel tettünk 
eleget és képviseltük magunkat tör-
ténelmi zászlainkkal.

Ezt megelôzôen az ünnepségsorozat 
koszorúzással kezdôdött. Mároki Ti-
bor bajtársunk az Árpád Otthonból 
mini busszal szállította idôs magyar-

a szereplô gárda most is jelesre vizs-
gázott. Az ifjú Petôfi Sándort, Mároki 
Tibor alakította. Legalább olyan lel-
kesedéssel és átérzéssel szavalta el a 
„Talpra Magyart”, mind azt egykoron 
Petôfi tette.

Az ünnepség a Szózat hangjaival zá-
rult, majd kávé, tea és sütemény állt a 
szereplôgárda és a meghívott vendé-
gek rendelkezésére. Végezetül még 
csak annyit, hogy szívbôl gratulálunk 
Gyerák Zsuzsának, szövetségünk ré-
szérôl a mûsor betanításáért, hogy 
ilyen szép és nívós mûsorral emlé-

Felhivás azokhoz akik mindig 
hiányolják a fiatalság közremûködését 

a Magyar közösségi életben!
Lázas készülôdés, sûritett próbák, a szereplôk részé-

rôl lelkes a hozzáállás. 
Mi történik? 
A melbournei fiatalokból álló csoport elôadásra ké-

szül és hamarosan a Melbournei Magyar Központ szin-
padán ismét bemutatásra kerül „A Megfeszített” – 
rock opera. 

Quittner János által rendezett ôsbemutatót követôen, 
mely óriási sikert aratott, a szereplô gárda elhatározta, 
hogy szeretnének egy társulatban maradni és felké-

szülni a Megfeszitett” rock opera megismétlésére és 
mindent megtesznek annak érdekében, hogy elérjék 
az ôsbemutató mércéjét. A céljuk nemcsak a mostani 
elôadás szinpadra vitele, hanem munkájukat folytat-
va, más elôadások rendezése is. Ehhez, hogy tervük 
valóra váljon, két dolog szükséges, elkötelezett sze-
replô gárda és hálás közönség. És mivel a szereplôk 
ezt már megtették, így már a tervezett elôadásokra 
csak a lelkes közönségre van szükség. Tehát rajtunk, 
lelkes közönségen, múlik az ifjú csapat szinpadi 
jövôje. Ne hagyjuk ôket cserben! 

Elôadás idôponjai hirdetésünkben olvasható. 
Jegyek elôvételben: Vetô Olga 03 9754 8579

Atyimás Erzsébet 

jainkat a Magyar Központ Hôsi Em-
lékmûjéhez, hogy leróják kegyeletü-
ket, és elhelyezzék az emlékezés ko-
szorúját az 1848/49-es hôsök és már-
tírok emlékére.

Ezt követôen délután 2 órakor meg-
kezdôdött az ünnepség, aminek fô-
szervezôje és kivitelezôje Gyerák 
Zsuzsa asszony volt. Az Árpád Otthon 
nagytársalgója zászlódíszben várta 
vendégeinket. Öröm volt látni, hogy 
lakói úgy a hölgyek, mint a férfiak 
ruházatát nemzeti színû kokárda dí-
szítette. Majd felcsendült nemzeti 
imánk, a Himnusz. Megkezdôdött az 
elôadás. A közel egy órás mûsorból, 
majdnem minden bentlakó kivette 
részét. A mûsor betanítása nem kis 
áldozatba került. Egyet elárulok, hogy 

kezett meg, amibe nemcsak a magyar 
szívét, lelkét is beleadta.

Szmolnik Lajos

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 Dömötör, ne lôj, ejts! 
Egy ország ünnepelte 1964-ben az új-

pesti pólós szovjeteknek dobott, ara-
nyat érô gólját a tokiói olimpián

Lôj, lôj, lôj! Dömötör, lôj! A magyar 
sportközvetítések egyik legismertebb, 
legelhíresültebb mondása az 1964-es 
tokiói olimpián hangzott el, amikor a 
magyar férfi-vízilabda-válogatott a 
szovjetek ellen játszott. Az aranyérem-
hez 2–0-ra, 3–1-re vagy 5–2-re kellett 
nyerni, azonban az utolsó negyed elôtt 
2–2 volt az eredmény, s veszni látszott 
a diadal. Az utolsó perc elôtt viszont 
csapatunk már 4–2-re vezetett, amikor 
a megúszó Dömötör Zoltán remek 
labdát kapott Rusorán Pétertôl. A 
rádióközvetítés jóvoltából egy ország 
hallhatta, ahogy Szepesi György ri-
porter azt üvöltötte: „Dömötör, lôj! 
Gól, gól, góóóóóól! Megvan az ötödik!” 
Itthon kitört az öröm, az emberek fel-
ugráltak, ölelgették egymást, ünnepel-
ték újabb olimpiai bajnokságunkat. A 
hetvenötödik születésnapjára készülô 
Dömötör Zoltánnal legendás góljáról 
is beszélgettünk.

— Kezdjük a csúcson, Tokiónál. Az 
elmúlt évtizedekben hányszor kellett 
elmesélnie, hogy Szepesi „könyörgése” 
ellenére miért nem lôtt, hanem kivárás 
után beejtette a labdát a szovjet kapu-
ba?

— Sok száz gólt dobtam a pályafutá-
som alatt, de a legemlékezetesebb ne-
kem is ez a tokiói találat volt. Ezzel 
lettünk olimpiai bajnokok. Nagyon 
sokszor kérdeztek errôl, de azt keve-
sen tudják, mivel nem volt televíziós 
közvetítés, hogy végül nem is lôttem, 
hanem ejtettem. Szepesi ugyanis a 
partról másképpen látta a helyzetet. A 
kapus mellé beúszott egy szovjet védô, 
ezért úgy ítéltem meg, hogy kockáza-
tos lehet lôni. Elkezdtem lóbálni a lab-

dát. A lövôcselre az oroszok elsüly-
lyedtek, én pedig fölöttük a hosszú sa-
rokba ejtettem a labdát. Érthetôen 
nagy volt az öröm itthon, mert hon-
fitársaink azonosultak a gyôzelmünk-
kel, ráadásul nyolc évvel az ötvenhatos 
forradalom után a szovjeteket vertük 
meg.

— Egy újpesti munkáscsalád gyere-
kébôl hogyan lett olimpiai bajnok? A 
második világháború után mennyire 
volt szervezett az utánpótlás-nevelés?

— Semennyire. Az újpesti Duna-híd 
melletti öbölben egyedül tanultam 
meg úszni. Körbe-körbe próbálkoztam 
a part mellett. A tudásom nem volt 
tökéletes, Károly nagybátyám elvitt a 
pünkösdfürdôi strandra, ahol a mély 
vízben úgy süllyedtem el, mint egy 
balta… Majdnem megfulladtam, de 
szerencsére kimentettek. Ennek elle-
nére nem utáltam meg a vizet. Így lett 
belôlem úszó, az Újpest versenyzôje.

— Méghozzá nem is akármilyen. 
Ötszörös magyar bajnok lett, és tagja 
volt az 1954-ben Eb-t nyert gyorsúszó-
váltónak. Miért lett késôbb vízilabdá-
zó?

— Gyerekkorom óta imádtam a lab-
dát, fociztam, teniszeztem, és úszó-
ként, amikor tehettem, pólóztam is. Az 
1952-es olimpián a férfi úszóink nem 
szerepeltek jól, ezért a sportvezetés 
eltiltott bennünket a vízilabdától. Per-
sze titokban pólóztam. A végsô lökést 
az adta meg a vízilabda felé, hogy a 
sportvezetés nem tartotta pontszer-
zésre esélyesnek a férfigyorsváltót, 
így nem mehettünk ki a melbourne-i 
olimpiára. Ezért sportágat váltottam, 
sôt mivel az olimpiáról több játékos 
nem jött vissza, 1957-ben már beke-
rültem a válogatottba is.

— Mi a szakmai magyarázata annak, 
hogy a következô évben már a buda-
pesti Eb gólkirálya és arany-érmes 
lett?

— Az elmúlt héten ünnepeltük a le-
gendás kardvívó, Gerevich Aladár 
születésének századik évfordulóját, s 
a megemlékezéseken elhangzott, hogy 
világverô kardozóink mindig kísérle-
teztek, új megoldásokra törekedtek. A 
magyar vízilabda sikerének is ez a 
titka. Például Komjádi Béla vezette 
be, hogy a labdát ne a játékos elé, a víz-
re, hanem a kezébe dobják. Én például 
egykori úszóként elég gyors voltam, 
de az edzések után sokszor ott ma-
radtam még úszni, gyakorolni. Emlék-
szem, Gyarmati Dezsôvel a Császár 
uszodában, a medence sarkában a 
centerezést gyakoroltuk, a védô pedig 
úgy keménykedhetett velem szemben, 
ahogy akart. Ezek után, a szabályokkal 
védve szórtuk a gólokat a meccseken. 
Például megtanultam a tolást, amikor 
a labdát a vízen toltuk a kapuba.

— És milyen sikere volt ötveny-

nyolcban a budapesti Európa-bajnok-
ságnak?

— Fantasztikus. Az utolsó meccset a 
szovjetek ellen játszottuk, s olyan 
nagy volt az érdeklôdés, hogy sok nézô 
nem fért be az uszodába. De nem ment 
haza, kintrôl hallgatta a szurkolók köz-
vetítését. Ötször kiálthattak gólt, mert 
5-3-ra nyertünk, én hármat dobtam. 
Már besötétedett, a szurkolók feláll-
tak, újságpapírból fáklyát gyúrtak, 
úgy ünnepelték az aranyérmet. Az 
olimpiai gyôzelmem mellett ez volt a 
második legcsodálatosabb élményem.

— Sikeres pályafutása után edzôként 
dolgozott itthon, Bulgáriában, Algériá-
ban és Dél-Koreában is. Hogyan került 
Algériába, amely nem éppen a vízilab-
dasportjáról híres?

— Ezt a kérdést én is feltettem ma-
gamnak, amikor 1971-ben megérkez-
tem a családommal a Földközi-tenger 
partján fekvô Oránba. Ott ugyanis 
kiderült, hogy az a vízilabdacsapat, 
amelyhez szerzôdtettek, feloszlott. A 
régi csapattagok mellé újsághirdetés-
ben toboroztunk úszni tudó fiatalokat. 
Négy évig edzôsködtem ott, és sikerült 
arab szinten egy elég jó csapatot 
összehozni. A legnagyobb sikeremnek 
azt tartom, hogy a Maghreb-játékokon, 
a Marokkó elleni mérkôzésen az el-
lenfél játékosai verekedni kezdtek, 
nekem viszont sikerült a csapatomat 
megfékezni, amiért Fair Play Díjat is 
kaptak.

Az arab játékosok nem felejtettek el, 
négyen Párizsban élnek, az interneten 
levelezünk, és a nyáron a feleségem-
mel meg is látogatjuk ôket. 

— Miért vállalta el ezt a feladatot?
— Mert elég jól megfizettek, és a két 

lányom francia iskolába járhatott, 
ahol megtanultak franciául és angolul 
is. Ezenkívül a téli hónapokban bejár-
tuk Észak-Afrikát, felejthetetlen élmé-
nyeket szereztünk a Szaharában.

— Az életrajzában még egy fehér 
foltot találtam: nyugállományú tûzol-
tótiszt. Hány oltásban vett részt?

— Egyben sem. Az Újpest sportoló-
jaként az érettségi után tûzoltó lettem, 
amely sportállás volt. Bejártam ugyan 
a negyedik kerületi parancsnokságra, 
de tûzoltásban nem vettem részt. Ké-
sôbb közgazdasági diplomát szerez-
tem, majd 1981-ben szakedzôi képesí-
tést is a Testnevelési Fôiskolán. 

— Az egyik legnagyobb elismerést 
viszont hat éve kapta, amikor egykori 
társai megválasztották az Olimpiai 
Bajnokok Klubja elnökének.

— Ez óriási megtiszteltetés volt, de a 
százhatvan tagú klub mûködtetése 
rengeteg feladattal is jár. A klubestek, 
ünnepségek és kirándulások megszer-
vezése mellett fontos feladat, hogy a 
rászoruló, idôs bajnokoknak anyagi 
segítséget nyújtsunk, egészségjavító 
programokat biztosítsunk. Ezért aztán 
soha nem unatkozom.

— Milyen testi és lelki állapotban 
várja a hetvenötödik születésnapját?

— Két lányom van, mindketten kiköl-
töztek Solymárra. Így mi is eladtuk a 
belvárosi lakásunkat, és követtük 
ôket. Feleségemmel, Bács Erzsébet-
tel, aki szintén úszó volt, ötvenhárom 
éve vagyunk házasok. Erzsébet és Ág-
nes lányunknak két-két gyermeke 
van, és különösen a feleségem segít 
sokat az unokák nevelésében. Az or-
szág romló helyzetében mi is egyre 
több gonddal élünk. Remélem, a ta-
vasz változást hoz, mert ha így megy 
tovább, belerokkan az ország. Biztató 
volt Orbán Viktor látogatása az olim-
piai bizottságban, ahol elmondta, hogy 
a sport stratégiai ágazat, amely elô-
segítheti a nemzet önbecsülését. A mi 

generációnk a háború után egy lerom-
bolt, szegény országból jutott fel a 
csúcsra, mert megkaptuk ehhez a le-
hetôséget. Ezt az unokáinktól sem ve-
hetjük el.
Pályakép
Dömötör Zoltán 
Született: 1935. augusztus 21., Buda-

pest
Legjobb eredményei úszóként: ötszö-

rös magyar bajnok, az Európa-bajnok 
4x200 m-es gyorsváltó tagja. Vízilab-
dázóként a római olimpián (1960) 
bronzérmes, Tokióban (1964) arany-
érmes, a mexikói olimpián (1968) 
bronzérmes, 1958-ban és 1962-ben az 
Európa-bajnok csapat tagja, száz 
tizenhatszoros válogatott. 

A tabella élén a helyzet 
változatlan 

Nem sikerült szépen emlékezniük a 
fradistáknak Varga Zoltánra. A pén-
teken tragikus hirtelenséggel elhunyt 
zseni imádott Ferencvárosa a szombati 
örökrangadón, az MTK otthonában 
csak 1–1-et ért el. A meccs után a szur-
kolók nem bírtak magukkal, s a Nép-
ligetnél négy rendôr könnyebben 
megsérült, amikor a fradisták megdo-
bálták ôket. A mérkôzés után öt 
drukkert állítottak elô, mert a Népli-
getnél megrongáltak egy villamost, 
kárt tettek egy rendôrmotorban, egyi-
kük pedig nekitámadt a rendôröknek, 
vele szemben hivatalos személy elleni 
erôszak miatt indul eljárás. 

Pedig a csapatuk most nem játszott 
olyan rosszul, igaz, olyan nagyon jól 
sem. Elding 25 méteres bombagóljával 
a szünetben még vezettek a vendégek, 
s a fordulás után Szatmári egy hason-
lóan nagy lövéssel egyenlített. Ez fel-
paprikázta a Ferencvárost, ezután 
sokkal jobban játszott, de Filipovics, 
az MTK kapusa kiválóan védett, Fe-
rencziék nem tudtak túljárni az eszén.

A bajnok DVSC ráijesztett szurkolói-
ra. A debreceni meccsen a szünetben 
még a Paks vezetett 1–0-ra. A szünet 
után aztán összekapta magát Herczeg 
András csapata, amely aztán talán fél 
gôzzel futballozva darálta be a vendé-
geket. A 3–1-es végeredmény reális, s 
azt jelenti, hogy a Loki továbbra is 
tapad az elsô helyen álló Videotonra.

Jót tett az edzôváltás a Diósgyôrnek. 
A Tornyi Barnabás helyét átvevô 
Tóth László gyôzelemmel kezdett a 
DVTK kispadján. A miskolciak simán, 
3–0-ra elintézték a Pápát, amelynek —
úgy tûnik — a vereség ellenére sem 
lesznek kiesési gondjai. Az utolsó he-
lyen álló Diósgyôr a gyôzelemmel 
életben tartotta bent maradási re-
ményeit. A Gyôri ETO csak döntetlent 
játszott a Haladással, de így is maradt 
a harmadik.
Az élmezôny:
1. Videoton 50 pont
2. Debrecen 46
3. Gyôr 39
4. ZTE 38
5. Újpest 35
6. MTK 34 

Meghalt Varga 
Zoltán

Egy öregfiúk meccsen esett össze a 
65 éves olimpiai bajnok futballista, 
Varga Zoltán. Már nem tudták meg-
menteni az életét.

Varga Zoltánt a futballpályán érte a 
halál. A zuglói Danubia pályáján tíz 
percet játszott egy öregfiúk csapatban, 
de kiszállt, mert nem érezte jól magát.

A szemtanúk szerint különösebb 
probléma nélkül kezdte a meccset, de 
egyszer csak cserét kért, leült a padra, 
ahol aztán rosszul lett, elájult. Hiába 
jött gyorsan a segítség, az életét nem 
tudták megmenteni. Szeiler József, a 
Ferencváros korábbi kapusa mondta: 
Vargának korábban kétszer volt már 
szívinfarktusa.

Varga Zoltán 1945. január elsején Vá-
lon született, korának kimagasló tehet-
ségû játékosa volt, már 16 évesen be-
mutatkozott a Ferencvárosban.

Az 1964-ben olimpiai bajnok futball-
csapat tagja, az Európa-bajnokságon 
bronzérmes. A Ferencváros VVK-
gyôztes csapatának tagja.

Köztudott volt a Fradi másik legen-
dájával, Albert Flóriánnal való rossz 
kapcsolata, hiába próbálták nagyon 
sokan békíteni ôket, két ekkor zseni 
nem fért meg egymás mellett. Az 
1966-os világbajnokságra valóságos 
védôôrizettel utazott, mert már ekkor 
gyanították, hogy távozni készül. Ek-
kor még maradt, de sérülése miatt 
nem lépett pályára a világbajnoksá-
gon.

Az 1967-ben bajnok Ferencváros 
alapembere — Szôke, Albert, Rákosi 

és Katona a társa a csatársorban —
mind a 30 bajnokin pályára lépett. A 
Ferencvárosban 135 meccsen 53 gólt 
lôtt, a válogatottban tizenkét meccsen 
két gólt szerzett, Dánia és Ausztria 
ellen volt eredményes.

Az 1968-as mexikói olimpia elôtt el-
hagyta a válogatottat, disszidált. Emi-
att eltiltást kapott. Ennek letelte után 
játszott a német Herthában (1970-72), 
a skót Aberdeenben (1972-73), a hol-
land Ajaxban is, ahol a távozó Cruyff 
helyén futballozott (1973-74), a német 
Dortmundban (1974-77) és a belga 
Gentben (1977), de tehetségéhez méltó 
karriert nem futott be. Németország-
ban bundabotrányba is keveredett.

Technikailag a világ egyik legjobbjá-
nak tartották, a visszaemlékezések 
szerint ollózós góljai élményszámba 
mentek, cseleit olyan sebességgel haj-
totta végre, ami akkor igen szokatlan 
volt. Labdakezelése, helyzetfelisme-
rése, virtuozitása emelte az átlag fölé.

1996-ban tért haza, elôtte elvégezte a 
kölni edzôi fôiskolát. A Ferencváros 
edzôje lett, a szezonban bronzérmes 
csapatával. A görög Olympiakosz el-
len érte el elsô nagy sikerét, a Fradi az 
UEFA-kupában kiverte görög ellen-
felét. A következô körben Vargáék 
legyôzték hazai pályán a Newcastle-t, 
de idegenben simán búcsúztak.

Varga hazatérése után rendszeresen 
együtt edzett csapatával, csak az kese-
rítette el, hogy 50 felett is pontosabban 
rúgott, mint a játékosai.

Nem volt könnyû természetû ember, 
a hazai futball, és az azt körülvevô kö-
zeg kemény kritikusa volt. Emiatt volt 
kénytelen távozni a Fradiból, késôbb 
állást kapott Kispesten, Dunaújváros-
ban végül Gyôrben. Ezt követôen té-
vés szakkommentátor lett.

Ô volt az egyetlen magyar labdarúgó, 
akirôl korábban még irodalmi alkotás 
is született, az Új Írásban, 1968-ban 
Kiss Ferenc írta róla: „Ha költô lenne, 
egy egész ívet kapna az új irodalom-
történetben, s az Arany Bikában Ma-
gyari Jóska barátságból húzná el a 
nótáját, mint mindenkinek, aki mes-
tere a szakmájának. Varga Zoltán a 
futball mûvésze...”
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A magyar konyha egyik világszerte 
ismert jelképe a gulyás. Bár manapság 
többféleképpen készítik –– s külföldön 
számos „hamisítvánnyal” is lehet talál-
kozni ––, eredetileg a „gulyások által 
készített húsételt” jelenti. Jóllehet egy 
mostani felmérés szerint az „Újházy 
tyúkhúsleves a magyarok kedvence” 
itt most nemcsak az érthetetelenül 
mellözôtt gulyás, hanem eredeti hoz-
závalóinak –– mint a szürke marha, a 
mangalica, a makói hagyma, a kalo-
csai, illetve szegedi paprika –– történe-
tét tekintjük át. 

Érdekességek: 
• Az étel nevét elôször 1807-ben 

nyomtatták ki németül, gujasfleisch 
alakban. 

• Az elsô külföldi szakácskönyvben 
1826-ban jelent meg, s a neve meglepô 
módon Wiener oder Golasch-Fleisch 
volt, azaz bécsi vagy gulyás-hús. 

• A gulyás legkorábbi ismert étlapi 
elôfordulása a mosonmagyaróvári Fe-
kete Sas vendéglôbôl származik 1836-
ból.

A „gulyás” szó a magyar nyelvben 
kettôs jelentésû. Egyrészt egy foglal-
kozást jelent, amely leginkább marha-
pásztorként fordítható. Nem keveren-
dô össze a csordással, aki szintén 
marhapásztor, ám a csordás minden 
reggel kihajtja a falu tejelô teheneit a 
közös legelôre, majd este behajtja azo-
kat. A legeltetés hagyományosan 
Szent György napján (április 24-én) 
kezdôdik és a fagyok beálltáig tart, 
a téli idôszakban pedig istállókban 
tartják a teheneket. 

Ezzel szemben a gulyás olyan állatok 
ôrzését végzi, amelyek éjjel-nappal, 
télen-nyáron a pusztán élnek és leg-
feljebb fedéllel ellátott hodályokba 
terelik be ôket, ha az idôjárás nagyon 
keményre fordul. Bár az ilyen álla-
tokat is szokták fejni és a gulyások 
készítenek sajtot, vagy túrót, ám ezek 
az állatok elsôsorban húsmarhák. En-
nek a feltételnek, hogy télen-nyáron 
szabad ég alatt él, leginkább a magyar 
szürke marha felel meg. A gulyások 
tehát ezen állatok ôrzését végzik, ame-
lyekbôl Magyarország az 1300-as 
évektôl kezdve egészen a 19. század 
elejéig évente több mint százezer pél-
dányt hajtott a nyugati marhavásá-
rokra; például Bécsbe, Milánóba, 
Münchenbe, Nürnbergbe, Strasbourg-
ba vagy Brnóba.

A hajtók –– miután hosszú távot, 
alkalmanként akár 1000 km-t is meg 
kellett tenniük –– harcedzett, fegyver-
forgatásban jártas férfiak voltak. Ôk 
voltak a hajdúk, akik késôbb komoly 
katonai erôt képviseltek a magyar 
hadseregben. Többek között Bocskai 
németek elleni szabadságharcában is 
közremûködtek, aki hálából megneme-
sítette ôket, s saját birtokaiból földet 
adott nekik, ahol letelepedhettek. Így 
alakultak ki a hajdúvárosok, mint pél-
dául Hajdúböszörmény, Hajdúszobosz-
ló, Hajdúnánás és a többi. A marha-
hajtás lassú, idôben elhúzódó munka 
volt, hiszen az állatok saját lábukon, 
legelészve haladtak, túl gyorsan pedig 
nem lehetett ôket hajtani, mert akkor 
nagyon lesoványodtak volna a célállo-
másig. Ebbôl a tevékenységbôl sokan 
megéltek, nemcsak a marhák tulajdo-
nosai, illetve a hajdúk, hanem a hajtási 
útvonal mentén, egy napi járófölden-
ként létrejött vendégfogadók, vagyis 
csárdák tulajdonosai, továbbá az út 
menti földbirtokosok, akik az állat 
legelészéséért úgynevezett „fûbért” 
szedtek, és a folyók átkelôhelyeinél a 
révészek. Több nagy magyar nemesi 
család vagyona is nagyrészt ebbôl 
származott (például a Zrínyieké, a 

Az eredeti magyar gulyás 

Frangepánoké, a Nádasdyaké, a 
Bethlen családé, a Festeticseké, 
Thökölyeké, Rákócziaké). Szintén a 
marhatartásból gazdagodott meg Sze-
ged és Debrecen város is, mivel nagy 
pusztákkal rendelkeztek. 

Nagy valószínûséggel már a 12–13. 
században is létezett, de tényleges 
említésére csak a 18. század közepén 
kerül sor. A kifejezés eredetileg úgy 
hangozhatott, hogy „gulyások által ké-
szített húsétel”, amely aztán lerövidült 
egyszerûen gulyásra. Ezt az ételt nem 
szabad összekeverni sem a pörkölttel, 
sem a paprikással. A pörkölt egy vé-
geredményében rövid lére befôzött, 
sûrû szafttal rendelkezô húsétel, 
amely készülhet marha, sertés, birka, 
vagy baromfi húsából, a paprikás pe-
dig egy közepes sûrûségû, de tejfölös 
mártással készült étel, amelyhez ki-
zárólag szárnyasok, esetleg borjú 
vagy bárány húsát használták. A 
gulyás viszont minden esetben hosszú 
lére engedett marhahúsétel, ahol a 
levet eredetileg kenyérrel mártották 
ki, késôbb krumplit fôztek bele. A 
pásztoréletbôl eredôen a gulyás szabad 
tûzön, bográcsban készült. Eredeti 
receptúrája szerint nagyobb darabok-
ra vágott vöröshagymát, némi kockára 
vágott szalonnát, kockára vágott szür-
ke marha lábszárhúst tettek a bogrács-
ba, ezt felöntötték vízzel, és sóval, gaz-
dagabb idôszakban borssal fûszerez 
ték, majd puhára fôzték.

Általános nemzeti étellé tulajdonkép-
pen II. József császár révén vált; az ô 
németesítési törekvéseivel szemben 
kibontakozó magyar nemesi és polgári 
ellenállás többek között egy igazi ma-
gyar étel létrehozását is megkövetelte, 
ez az étel a gulyás lett. Ettôl kezdve 
jelenik meg a magyar parasztok, pol-
gárok, kisnemesek és nem ritka eset-
ben az arisztokrácia étlapján is. Eu-
rópában a magyar állományú katonai 
egységek terjesztették el a napóleoni 
háborúk során, majd átvették a bécsi 
vendéglôk is. Innen terjedt tovább 
Prágába, majd német területekre, 
azonban ezeken a területeken általá-
ban paprika nélkül készítik –– s így 
tulajdonképpen az eredeti magyar gu-
lyásreceptet használják, amely alap-
vetôen különbözik a mai magyar 
felfogás szerinti gulyástól. 

Ahhoz, hogy igazi magyar gulyást 
fôzzünk, eredeti magyar összetevôket 
érdemes használni: vagyis szürke 
marha lábszárhúst (amelyet esetleg ki 
lehet váltani magyar tarka lábszárhús-
sal), makói vöröshagymát, mangalica 
hátszalonnát, vagy zsírt, szegedi vagy 
kalocsai paprikát és erdélyi kôsót. A 
szürke marha eredete nem tisztázott; 
nagy valószínûséggel a 12–13. század-
ban alakult ki a Kárpát-medencében, s 
a honfoglaló magyarokkal érkezô mar-

ha, a késôbb betelepült kunokkal ér-
kezô marha, a Kárpát-medencében élô 
egyéb népek marhafajtái, valamint a 
szintén itt élô vad ôstulok kereszte-
zôdésébôl jött létre. Mint ôshonos ter-
mészeti eredetû fajta, mentes minden 
olyan betegségtôl, mint például a ker-
gemarhakór, amely a manapság di-
vatos nyugat-európai és amerikai 
marhafajtákra jellemzô. Húsa organi-
kusnak tekinthetô, mivel semmilyen 
vegyszerrel kezelt növényt nem fo-
gyaszt.

A makói hagyma
A világ egyik legjobb vöröshagyma 

fajtája hosszú évszázadok alatt alakult 
ki a Szegedtôl délkeleti irányban el-
terülô makói mezôkön. Itt a talaj kü-
lönlegesen gazdag tápanyagokban, a 
Maros mindig bô vízhozamának kö-
szönhetôen nagyon jó a vízháztartása 
és igencsak sok az éves napos órák 
száma. Ez a hagymaféle nagyon jól 
eltartható, gyakorlatilag a felszedéstôl 
számított egy év múlva is kiválóan 
használható. 

A mangalica
Aki magyar, az pontosan ismeri a 

forró sertészsírban párolódó hagyma 
illatát, amely a fûszerpaprikával együtt 
adja a magyar konyha jellegzetes 
alapízét. Ez a zsiradék nem lehet más, 
mint a híres-neves mangalica sertés 
szalonnája, illetve az ebbôl a szalon-
nából kiol vasztott zsír. Szerte a vilá-
gon, ahol zsiradékként sertészsírt 
használnak, manapság a zsiradék úgy 
készül, hogy a gôzzel kezelt szalonnát 
nagy nyomású présen összesajtolják, 
így készítve belôle kenhetô anyagot. 
Ezzel szemben Magyarországon az 
1800-as évektôl kezdve kifejlesztették 
a zsiradékok készítésének hôkezelési 
módját, amely egyszerûen lefordítva 
nem más, mint a zsírsütés. A sertés 
hátszalonnáját kockákra vágva na-
gyobb méretû üstökbe teszik és folya-
matos keverés mellett hevítik, a ki-
olvadt zsírt edényekbe szûrik. Ha a 
sütés megfelelôen zajlott, akkor a ke-
letkezô megdermedt termék hófehér, 
illatos. A sütés másik mellékterméke a 
töpörtyû, amelynek felhasználása 
igencsak sokrétû: frissen, sózva, ke-
nyérrel fogyasztják, kicsit öregebb 
állapotában felaprítva tepertôs pogá-
csaként fejedelmi, megöregedett álla-
potában a régi paraszti gazdaságokban 
pedig mosószappant fôztek belôle. 
Ilyen zsír azonban csak kiváló minô-
ségû sertésbôl süthetô, mint amilyen a 
magyar mangalica. Nem ôshonos állat, 
de a Kárpát-medencében élô sertések 
keresztezôdése során jött létre. Még a 
római légiók hozták magukkal Pan-
nónia területére azt a sertésfajtát, 
amely Itáliában volt ôshonos –– s 
amely például a híres Iberico sertés 
ôse is, amelybôl a serrano sonka ké-

szül. A Római Birodalom bukását 
követôen egészen a magyar honfog-
lalásig a terület különbözô népek át-
járóházává változott, így ezek a ser-
tések nagyrészt elvadultak. Az ide 
érkezô magyarok ebbôl az elvadult 
sertésbôl szelídítették vissza az úgy-
nevezett bakonyi sertést, amely a 
mangalica egyik ôse. (Érdekesség: a 
bakonyi sertés húsa és szalonnája ko-
moly magyar exportcikk volt a közép-
korban és valószínûsíthetô, hogy An-
gliába is eljutott. A Bakony szó angol 
leírása (bacon) lehet az eredete a mai 
angol „szalonna” jelentésû szónak.) 
1833-ban József fôherceg, aki Magyar-
ország nádora volt, Milos szerb vajda 
híres állattenyészetébôl vásárolt né-
hány úgynevezett sumudica sertést –– 
amelynek ôse szintén a Római Biroda-
lomból származott ––, keresztezte a 
magyar bakonyi sertéssel, ez lett a 
mangalica. Több szakember szerint 
zsírja egyenértékû az olívaolajjal (mint 
ahogy a serrano sonkáé és a pármai 
sonkáé is). Az egyik legnagyobb spa-
nyol sonkakészítô cég, az Olmos, Ma-
gyarországról évente több mint 40 000 
mangalica húsát szállítja Spanyolor-
szágba, ahol a mangalicából készült 
sonkát magasabban jegyzik, mint az 
iberico sertésbôl készültet.
 Kalocsai és szegedi fûszerpaprika
A paprika csak Amerika felfedezését 

követôen jelent meg Európában, Ma-
gyarországra a törökök közvetítésével 
jutott el valamikor a 16–17. század for-
dulóján. Innen ered egyik legelsô ne-
ve, a „törökbors”. Csípôssége miatt a 
szegény nép bors helyett használta, 
annál is inkább, mert a paprika a Kár-
pát-medence talaj- és éghajlati viszo-
nyai között könnyen és jó minô-ségben 
termeszthetô. Az 1700-as évek közepén 
fedezték fel Magyarországon, hogy 

hogyan lehet a csöves paprikából kü-
lönbözô malomipari eljárásokkal fi-
nom port ôrölni, így az 1750-es, ‘60-as 
évek táján jelent meg a por alakú fû-
szerpaprika. A szegény nép étrendjé-
bôl fokozatosan kiszorította a drágán 
beszerezhetô borsot, s rövidesen ál-
talános magyar fûszerré vált. Ekkor-
tájt jelenhetett meg a gulyások éte-
lében is, miután azt is felismerték, 
hogy a gulyáshús fôzéséhez használt 
szalonna zsírjában és a marhaláb-
szárból kiolvadó marhazsírban gyö-
nyörûen feloldódik és kiváló íze mel-
lett szépen megfesti az ételt. Ma 
gyarországon két terület van, amely 
különösen alkalmas a paprika ter-
mesztésére, és amely egyben világhírû 
is: a szegedi és a kalocsai körzet. Az 
ezen a két tájegységen termô paprika 
az évszázadok alatt kialakult kezelési 
és ôrlési technológiával együtt ered-
ményezi azt a világhírû terméket, 
amely kiváló ízhatásával és egyben 
zsírban feloldódó csodálatos színtulaj-
donságaival tûnik ki. 

Az erdélyi kôsó
A kôsó Magyarország egyik fô ex-

portcikke volt, mivel a Kárpátok er-
délyi szakaszán óriási mennyiségben 
állt, és áll ma is rendelkezésre. Hosszú 
évszázadokon keresztül ez volt a kö-
zépkori magyar királyok egyik fô jö-
vedelemforrása. Összefoglalva tehát: 
az eredeti magyar gulyás az az étel, 
amelyet szabad tûzön, bográcsban, 
szürke marha lábszár, mangalicazsír, 
makói vöröshagyma, szegedi vagy ka-
locsai paprika és erdélyi kôsó felhasz-
nálásával készítenek; levét kenyérrel, 
vagy a belefôzött krumplival itatják 
fel. Manapság többféle elkészítési 
módja ismert, ám ezek csupán „máso-
latok”. 

Tükör — José Miguel Gonzáles (36), spanyol, 
Madridban született, tanár és fordító, 

öt éve él Magyarországon:
Mi különös? Itt mindenki gyümölcslevet kér evés elôtt. Képtelen lennék, 

hiszen az desszert. A gyümölcsleves is. Aztán a kenyér. Leveshez. Apu itt járt, 
látta, hogy kenyeret eszek a leveshez. — Micsoda hülyeség — hüledezett. Vagy 
a savanyúságok. Nálunk olajbogyó van, meg uborka. De nem az ételhez, hanem 
elôtte. De hogy mindenhez savanyút enni? Érthetetlen. Nem rossz, ízlik, de 
vagy elôtte, vagy utána. Így van a tejföllel is. Zutty, kanálszám bele a levesbe, 
tésztára, káposztába, mindenbe. Szörnyû! A sós süteményeket nem tudom 
megenni. Sós sütemény nem is létezik, itt mégis hányféle van! Kérek egy sört, 
mondtam eleinte, erre hoztak egy vödörrel. Fél liter. Durvának tûnt. Vagy a 
pálinka! Reggel! Ébredés után. Brrr! A falvakban meg reggeltôl estig iszogat-
ják. Spanyolországban ez elképzelhetetlen. „José — nézett rám anyám, amikor 
itt volt, és megkínáltam reggel —, José, te teljesen hülye vagy?” Cipôk. Itt 
nálatok állandóan szégyenkezem a lyukas zoknijaim miatt. Egy spanyol férfi ad 
a ruházatára, de nem törôdik a zoknival. Mert nem veszi le a cipôt, csak otthon. 
A fürdôszoba meg a vécé. Két helyen. Fura az a kis bunker külön a vécének. Az 
éjjel-nappal nyitva tartó virágbolt. Csúcs! Otthon ritka a virág-ajándék.

Csak a szerelmesek. Amikor itt figyelmeztettek, hogy vendégségbe vigyek 
virágot, nem értettem: „Bocs, nem vagyok szerelmes. Azt hiszik, udvarolni aka-
rok.” Vagy a „Csókolom!”. Engem ne csókolgassanak idegen gyerekek, gondol-
tam. És az idô. Akkor reggeliztek, amikor az ember még fel sem ébred. Délben, 
amikor én csak harapnék valamit, teletömitek magatokat hurkával, kolbásszal. 
Este, amikor elindulnék otthonról, itt mindenki hazafelé tart. A pontosság. Ha 
egy spanyol azt mondja, találkozunk holnap délben, akkor mindenki egy és ket-
tô közt ér oda. Itt negyed egykor már nem találok senkit a megbeszélt helyen. 
Jók a temetôitek. Élet van a temetôkben. Mozgás, emberek, virágok. Sétálni 
lehet. Otthon a temetô halott.

Nagyon fontos. Nem is tudjátok, mennyire szeretitek az idegeneket. Nyitottak 
vagytok. Három évig éltem Szlovákiában. Naponta fenyegettek vendéglôben, 
utcán, ha spanyolul beszéltem. „Miért nem szlovákul beszélsz?” „Mert spanyol 
vagyok, feleltem szlovákul. — Spanyolul tanítalak benneteket.” Legtöbbször ez 
sem volt elég indok. „Beszélj szlovákul!” Ha magyar diákjaimmal magyarul 
beszéltem az utcán, többször meg akartak verni. A szlovákok gyûlölik a 
magyarokat, saját bôrömön éreztem, de nem szeretik az idegeneket sem. Nem 
szeretnek senkit. Kíváncsian figyeltem, Budapesten mit tapasztalok. Itt soha 
meg nem bántott senki. Segíteni akarást, kíváncsiságot éreztem. Azóta sem ta-
pasztaltam mást. Öt év alatt. Van itt is ostobaság. A történelmi sérelmek és a 
dicsô múlt körül. De azt nem tudjátok, mennyire befogadóak vagytok. Nem 
értem, miért nem.

(Gyûjtötte: Száraz Miklós György)
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Melbourne Melbourne Sydney
HÁZTETÔFES-
TÔ, magyarul 
beszélô háztetô 
restaurátor Mel-
bourneben. Reg. 
tetôrestaurátor. 
1979 óta biza-
lommal fordul-

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.   

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

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!

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

Sydney

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

GYAKORLATTAL rendelkezô 
gondozónô idôs emberek gondozását 
vállalja. Telefon: 0409 259-579

MAGYARORSZÁGON élô, 58 
éves barátnôm részére, komoly 
kapcsolatot keresô, jó lelkû, Isten-
hívô, van humorérzéke, szereti a 
zenét, udvarias, 60-70 életkorú férfit 
keresek.

Kapcsolatfelvételre írjon :
Ágnes Karasawa
Malomárok u. 2. VII. 51. 
EGER 3300
Tel.: 0011-36-3642-7820

ANGOL és MAGYAR nyelvoktatást  
vállalok (beszélgetés, írás, olvasás, se-
gítség vizsgákhoz és iratok kitölté-
sében). Felsôfokú képesítéssel, inter-
netes, egyéni és csoportos oktatási gya-
korlattal rendelkezem. Személyes meg-
beszélés a 0408-966-403 telefonszámon. 
(Sydney Z 27)

BÚTORASZTALOS! Vállaljuk kony-
hák, szekrények, irodabútorok, be-
épített bútorok felmérését, 3D ter-
vezését, gyártását garanciával ingyen 
árajánlatal. Hívja bizalommal Adam-ot 
a  0450 086-227 számon.

MAGYARUL beszÈlô bentlakó ház-
vezetônôt keresünk Double Bay-be. 
Jelentkezés: 0418 220-858.(Sydney A41)

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

ELADÓ LAKÁS Budapesten, 
Zugló egyik legszebb utcájában. 42 
négyzetméter, egy szobás, felújított, 
utcára nézô, saját pincével. Teljes 
butorzattal és felszereléssel. 

Érdeklôdni lehet: 0404-009-472

TARCUTTA
HALFWAY MOTOR INN

magyar vezetés alatt várja magyar vendégeit.
Szálljanak meg Sydney és Melbourne között félúton!

Olcsó. modern szobák,
úszómedence, BBQ., játszótér festôi környezetben.

Az étteremben magyar ételek is kaphatók!
Tóth Éva és Zoltán szeretettel várja önöket.
Telefon: (02) 6928-7294 Fax: (02) 6928-7128

Email: halfwaymotel@bigpond.com
Hume Highway, Tarcutta

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

Bentlakó házvezetônôt
keres Rose Bay-i házaspár.

Magyar/angol tudás elönyben.
Általános házimunka 

kontinentális fôzés szükséges.
Kellemes és kényelmes 
lakrész, kitünô fizetés.
Korábbi referenciát 

kérhetünk.
Kérjük megbeszélés végett 

hívja:
(02) 9337-4089

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése
Ingatlan vétel finanszírozása
Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása
Örökség ügyek
Válóperek és családi ügyek
Követségi hitelesítés

Level 13 / 256 Queen Street Melbourne 3000
CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999                            Fax 9505-4899

E-mail: marina@bellalawyers.com.au
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