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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK! 

Augusztus 26.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Izsó nevû olvasóinkat.

Izsó: Több név egybeesése. 1. Az 

Ezsau alakváltozata. 2. A József régi 

Izsóf változatának rövidülése. 3. Ké-

sôbb az Izsák becézôje.

Köszönthetjük még: Izsák, Izidor, Na-
tália, Natasa, Rita nevû barátainkat.

Augusztus 27.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gáspár nevû olvasóinkat

Gáspár: Bizonytalan eredetû ószövet-

ségi név. Talán perzsa névre vezethetô 

vissza, jelentése ez esetben: kincset 

megôrzô. 

Köszönthetjük még: Cézár  Gilbert, 
József, Vilja nevû barátainkat.

Augusztus 28.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ágoston nevû olvasóinkat.

Ágoston: A latin Augustinus név Au-

gustin rövidülésébôl. Az Augustinus 

az Augustus név származéka. Ez utób-

bi jelentése: fenséges, fennkölt.

Köszönthetjük még: Ágost, Gusztáv, 
Auguszta, Herman, Hermina, Mi-
móza, Mózes nevû barátainkat.

Augusztus 29.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Beatrix és Erna nevû olvasóinkat.

Beatrix: Latin eredetû, jelentése: bol-

dogságot hozó, eredetileg feltehetôen 

Szûz Mária mellékneve.

Erna: Az Ernesztina önállósult német 

becézôjébôl.

Köszönthetjük még: Erneszta, Ernesz-
tina, János, Kamilla, Sebô, Szabina 

nevû barátainkat.

Augusztus 30.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Rózsa nevû olvasóinkat.

Rózsa: Régi magyar személynév a 

hasonló közszóból.

Köszönthetjük még: Félix, Róza, 
Rozalinda, Rozita nevû barátainkat.

Augusztus 31.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Bella, Erika és Erik nevû kedves ol-

vasóinkat.

Bella: Olasz-spanyol eredetû, jelenté-

se: szép. Emellett több név utónév ön-

állósult becézôje is.

Erik: A germán Erich, Erik férfinév 

magyar formája.

Erika: Az Erik név nôiesítése.

Köszönthetjük még: Albertina, Arisz-
tid, Hanga, Izabella, Paulina nevû 

barátainkat.

Szeptember 1.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Egyed és Egon nevû kedves olvasóin- 

kat.

Egyed: A görögbôl latinosított Agi-

dius rövidült formája, régi magyar ol-

vasatban. Jelentése: pajzshordozó.

Egon: A germán Eckehard ószász és  

középnémet becézôjébôl önállósult né-

met név átvétele.

Köszönthetjük még: Szilvia, Áron, 
Farkas, Gedeon, Ignác, Vera nevû 

barátainkat.

Gödöllô lesz a központi helyszíne 
a magyar EU-elnökség 

eseményeinek
Gémesi György, Gödöllô polgármestere szerint városa végleg felkerült Eu-

rópa térképére azzal, hogy Gödöllô lesz a központi helyszíne a magyar EU-

elnökség eseményeinek. Gödöllô mindent megtesz azért, hogy öregbíthesse 

Magyarország jó hírnevét. Azon lesz, hogy a lehetô legjobb feltételeket bizto-

sítsa az eseménynek –– közölte Gödöllô polgármesteri hivatala az MTI-vel. 

Robák Ferenc kormánybiztos a kormányszóvivôi tájékoztatón jelentette be, 

hogy a 2011. elsô félévében esedékes magyar elnökség központi helyszíne a 

gödöllôi Grassalkovich-kastély lesz. A fél év során 200-250 eseményt rendeznek, 

ebbôl 16 miniszteri tanácsülés lesz.

Kifogást nyújtott be 
a holokausztáldozatok által 

beperelt OTP
Az OTP Bank pergátló kifogást nyújtott be augusztus elején az Egyesült 

Államokban a holokausztáldozatok által magyar bankok ellen indított perben ––

tudatta a legnagyobb magyarországi pénzintézet az MTI-vel.

Az Egyesült Államokban az OTP Bank és több más magyar bank ellen is pert 

indítottak holokausztáldozatok képviselôi. Indoklásuk szerint az alperesek vagy 

elôdeik részt vettek a népirtásban, bûnrészesek voltak benne, és felbujtottak rá 

azáltal, hogy kifosztották a zsidó áldozatokat, eltulajdonították a náluk ôrzött 

vagyont. Az OTP és az Unicredit korábban azt közölte, hogy nem jogutódja a 

vészkorszakban Magyarországon mûködô hitelintézeteknek.

Az OTP mostani közlemény szerint az OTP Bank kategorikusan visszautasít 

bárminemû felelôsséget az üggyel kapcsolatban, mivel alapításának idôpontja 

1991. november 11-e, és jogelôdje, az Országos Takarékpénztár Nemzeti Vál-

lalat jogelôd nélkül, 1949. március 1-jén jött létre, míg a keresetben állított 

eseményekre 1944-ben került sor.

Az egyéb alpereseket érintô végzések mellett a bíróság 2010. szeptember 7-

éig adott a felpereseknek idôt arra, hogy érdemben reagáljanak az OTP által 

benyújtott pergátló kifogásra. Az OTP Bank szeptember 17-éig válaszolhat a 

felperesek beadványára. A következô perfelvételi tárgyalás idôpontját 2010. 

november 4-ére tûzték ki.

Bezárt az elsô 
magyar adománybolt

Közel két évvel a kezdeményezés elindítása után nemrég bezárt az elsô ma-

gyar adománybolt, ahol azokat a ruhákat, könyveket árusították, amiket ma-

gánszemélyek vagy cégek adományoztak a boltot mûködtetô alapítványnak ––

olvasható a Népszabadság számában.

A Nyugat-Európában évtizedek óta sikeresen mûködô adományboltok 

rendszerének az a lényege, hogy az üzletben vásárlók olcsón juthatnak hozzá 

használt, de jó minôségû tárgyakhoz, és vásárlásaikkal egyben jótékonykodnak 

is.

A különbözô nemzetközi segélyszervezetek képviselôi több indokot is felso-

roltak a lapnak, amelyek nehézzé teszik ilyen jellegû bolt mûködtetését Ma-
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Testvérszerzôdést kötnek 
Szegeden 

Testvérszerzôdés megkötésére készülnek az elsô alkalommal megrendezett 

Székely-Magyar Világtalálkozón Szegeden, egyúttal felszólítják a világ magyar-

ságát a teljes körû nemzeti egység létrehozására.

„A nemzeti összefogás igénye minden nemzetét, kultúráját és gyökereit 
féltô magyarban meg kell, hogy fogalmazódjon. Ez a kor parancsa” –– 

mondta lapunknak a kétnapos I. Székely-Magyar Világtalálkozó üzenetérôl 

Apró Juhász János, a Független Városi Szövetség Magyar Egyesület elnöke. 

A hetven civilszervezet összefogásával létrejött rendezvényhez kapcsolódtak a 

magyar vadászok és a vadászkamarák is. Fackelman István szervezésében 

társrendezvényként a székely-magyar találkozóval egy idôben megrendezik az 

I. Magyar Vadász Világtalálkozót is. 

A vértói kurgánon lesz az új magyar testvérszerzôdés megkötése, az úgy-

nevezett szegedi fogadalom megtétele és annak kinyilatkoztatása a világ felé.

„Itt fogalmazzuk meg a székelyeink érdekvédelmével kapcsolatos követelé-

seinket, ahol a világ magyarságát szólítjuk fel a teljes körû nemzeti egység lé-

trehozására” –– mondta a várható programokról Apró Juhász János. A ren-

dezvény részeként fogadták a fényhozó tutajt a szegedi Móra Ferenc Múzeum 

lépcsôje elôtt, a két pártus oroszlán között, ahol ezer év után elôször fényszer-

tartást tartottak.

A szervezôk bíznak abban, hogy a szegedi világtalálkozó egyfajta 
hídépítés lehet a világ magyarsága és a Kárpát medence népe között. 

A városban a hétvégén avatták és szentelték fel azt a nyolc székely kaput, 

amelyet a nyolc székely szék adományozott Magyarország népének az ünnepi 

alkalomból.

Fiatalok hoztak helyre 
trianoni lakóvagont 

A Magyar Vasúttörténeti Parkban rendezték meg a Fedecrail nemzetközi 

vasúti egyesület ifjúsági tagozata találkozóját. Tíz nemzet fiataljai gyûltek 

össze a rendezvényen. A tábor fontos eseménye volt, hogy az egybegyûltek egy 

olyan vasúti jármû helyreállításában mûködtek közre, amelyet az 1920-as 

trianoni békediktátum után lakóvagonként használtak az elcsatolt országrészbôl 

érkezô menekültek. Annak idején csaknem tízezer olyan vasúti tehervagon állt 

az ország pályaudvarain, amelyet magyar menekültek akár több évig 

használtak. Akkoriban az angyalföldi pályaudvaron álltak a trianoni 

lakóvagonok, a mai XIII. kerületi lakók rokonai közül sokan éltek ilyen 

körülmények között. A tehervagonok belülrôl szegényes képet mutattak, hiszen 

csak a legszükségesebb berendezést tartalmazták. A MÁV Zrt. és a MÁV 

Nosztalgia Kft. tervei szerint a vagon belsô részét is a korabeli viszonyok 

szerint alakítják ki, és a trianoni megemlékezések alkalmával – olyan 

helyszínen, ahol ehhez adottak a feltételek – mutatnák be a nagyközönségnek a 

jármûvet. 
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HÍREK kai helyzetét, a Trianontól napjainkig tartó fejlôdés irányvonalát szeretné 

közelebbrôl megismertetni a hallgatókkal.

A Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME) soproni székhellyel mûködô 

magyarországi állami felsôoktatási intézmény. Az egyetem Szombathelyen, 

Gyôrben, Mosonmagyaróváron és Székesfehérváron is mûködtet karokat.

Duray már dolgozik elôadásai vázlatain. Egyetemi tevékenységének kezde-

te attól függ, mikorra készül el ezekkel a jegyzetekkel.

A pozsonyi TASR hírügynökségnek adott nyilatkozatában a Magyar Koalíció 

Pártjának (MKP) volt stratégiai alelnöke és volt parlamenti képviselôje 

elmondta, hogy vannak más megkezdett munkái, tehát el kell döntenie, elôbb 

ezeket fejezi be, s csak aztán kezd-e tanítani, vagy párhuzamosan csinálja a 

kettôt. Hozzátette, hogy már tárgyal az iskolával elôadói munkájáról, s belépése 

„eléggé reális”.

Duray Miklós végzettsége szerint geológus. Az 1989-es rendszerváltás elôtt 

a szlovákiai magyar ellenzék legismertebb személyisége volt, tevékenységéért 

zaklatták, börtönbüntetésre ítélték. Egyik aláírója a Charta 77 ellenzéki nyilat-

kozatnak. 1990-ben egyik alapítója az Együttélés Politikai Mozgalomnak, 

amelynek éveken át elnöke volt. A szlovákiai magyar pártok 1998-as egyesülése 

után az MKP-ben politizált. Miután az MKP a júniusi választásokon nem került 

be a szlovák parlamentbe, Duray felhagyott az aktív politizálással, a jövôben 

elemzéseket, kommentárokat kíván írni.

gyarországon. Ezek közé tartozik, hogy az adományt sokszor ki kell tisztíttatni, 

nem biztosított a folyamatosság, gondot jelent az üzlethelyiségekre vonatkozó 

szabályok betartása, és az eladott áruk utáni adófizetési kötelezettségek is. 

Szintén probléma, hogy nem sikerült megtalálni a módját, miként válhat jogilag 

nonprofittá a tevékenység, a segélyszervezetek ugyanis nem folytathatnak 

profitorientált tevékenységet és az adományok értékesítésének ez az esete 

nincs szabályozva –– olvasható a Népszabadságban. Itthon két évig tartott nyit-

va az egyetlen adománybolt.

Duray Miklós 
egyetemen fog tanítani

Egyetemi elôadóként szeretné kamatoztatni több évtizedes politikai tapasz-

talatait Duray Miklós vezetô szlovákiai magyar politikus. Duray Miklós a fel-

videk.ma szlovákiai magyar hírportálnak elmondta: már évekkel ezelôtt felme-

rült, hogy speciális szeminárium keretében tanítana a Nyugat-Magyarországi 

Egyetemen, és úgy tûnik, szeptembertôl megvalósulhat ez a terv. A társadalom-

tudományi szak keretében a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és politi-

A jogsértôkért 
aggódnak

Zsúfoltak a börtönök –– 130-150 szá-

zalékos a telítettségük ––, így aztán a 

kormány tíz-tizenöt új büntetés-végre-

hajtási intézet megnyitását tervezi. A 

bôvítés nem titkolt célja, hogy helyet 

biztosítson azoknak a leendô vendégek-

nek is, akik eddig pénzbüntetéssel 

megúszhatták az elzárást. A jogalkotók 

azt várják, hogy az intézkedés révén 

élhetôbbé válik az ország, s a bent lé-

vôknek is alkalmuk nyílna viselkedésük 

alaposabb elemzésére.

Az elképzelést az ellenzék rossznak 

tartja (nekik valószínûleg tetszettek az 

eddigi közállapotok), heti hírharsoná-

juk, a megfáradt hitelû Vasárnapi 

Hírek meg is szólaltatta a Társaság a 

Szabadságjogokért (TASZ) elnökét, aki 

készségesen elmondta aggodalmait. 

Dénes Balázs biztosra veszi, hogy a fia-

talkorúak elzárása nemzetközi szerzô-

dést sért, ezért a TASZ az Alkotmánybí-

rósághoz fordul a szabálysértési kódex 

változtatásai miatt. Aggályosnak tart-

ják a bírósági titkárok felhatalmazását 

a szabálysértési eljárások lefolytatá-

sára (jóllehet ez ügyben már az alkot-

mányt is megváltoztatták). Annak sem 

örülnek a szabadságjogok oltalmazói, 

hogy kis kárértékû vagyon elleni sza-

bálysértésért (értsd: mindent visznek, 

ami mozdítható) elzárással büntessék a 

tolvajt, ez ugyanis –– véli a társaság –– 

nem szükséges és nem is arányos bün-

tetés. Sokat sejtetô a cikk kiemelt 

mondata: „Jelenleg 16 ezernél többen 

vannak rács mögött” –– hogy mihez 

képest, nem tudni. A szerzô arról sem 

ír, hogy talán nem kellene annyit bû-

nözni, és akkor nem lenne ekkora a 

börtöntumultus. Amúgy a jogvédô 

szervezet a rettegô polgárokra is tekin-

tettel lehetne. Megjegyzem, a zsúfolt-

ság tovább nôhet, most jönnek a VIP-

bûnözôk… 

Hol lomjaink 
domborulnak

Lomtalanítás van a környékünkön. 

Napok óta kiszolgált háztartási kacatok 

sorjáznak az utcán, alig lehet kimenni a 

kapun, sok helyen még a parkolás is 

gondot okoz. Hervadt népünnepély ez, 

lelkesen matató emberek, szájtáti járó-

kelôk mindenütt, hozzák, viszik a gön-

cöket, guberálnak, szortíroznak, lerob-

bant utánfutókra rámolnak. Az egyik 

sarkon még sátrat is állítottak a bokrok 

közé, nem messze szalonnát sütnek, 

odébb csecsemôt szoptat egy nagymé-

retû asszonyság, ülepe alatt törött kép-

ernyôs televízió.

A kertváros lakói csendes beletörôdés-

sel szemlélik az alkalmi bazárt, a több-

ség a kerítésen belülrôl pislog kifelé, a 

bátrabbja kimerészkedik a rámolgató 

emberek közé, nézi, miket dobott ki a 

szomszéd, egyik-másik kipiszkál vala-

mit a rakások közül, méregeti, gusztál-

ja, hümmög hozzá. Más afféle kiállítás-

nak tekinti a felfeslett utcát, párosával 

korzózik a romok között. Valami inti-

mitással keveredett pôreség lepi be a 

tárlatot. Mutasd a kacatjaidat, s meg-

mondom, ki vagy…

Közelmúltunk hever a kihajított lo-

mok között. Kidobtuk, ami idejét múl-

ta, elkopott, berozsdásodott, varázsát 

vesztette, vagy csak meguntuk. Emel-

kedettebben úgy is mondhatnánk: a 

lomtalanítás az élet része, amit azonban 

csak ésszel szabad végezni, mert nem 

mind lom, ami régi –– az értékeket 

igenis meg kell ôrizni, a maradandóhoz 

ragaszkodni kell. De ami kacat, annak 

szemétdombon a helye –– legyen az 

akár matéria, akár meghaladott mate-

rializmus… 

Pilhál György(Magyar Nemzet)
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Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
Ha minden jól megy, már csak két 

hónapig kell néznünk az ábrándos 

szemû, farkasmosolyú Demszkyt, bár 

van rá esély, hogy hamarabb is meg 

kell válnunk tôle. Szerinte „narancs-

színû kádárizmust épít a Fidesz”, és 

megdicséri Tarlóst –– „ô egy tisztes-

séges, felkészült ember”, csak egy baj 

van: „Ugyanakkor én nagyon féltem 

ezt a multikulturális, nyitott, kozmopo-

lita életet, ami kialakult, ezt nagyon 

könnyû elrontani” –– nyilatkozta a bu-

kott és üldözött nagy ember a Népsza-

vának. Ugyanitt Horváth Csaba 
(egyelôre még mindig) MSZP-s fôpol-

gármester-jelölttel olvashatunk inter-

jút (Budapest mindig a haladás, a sza-

badság városa volt) –– ez a szép és 

feltûnôen okos fiatalember egymaga 

akarja megállítani „a fideszes úthen-

gert”, talán még alá is fekszik. Neki is 

van „városvíziója”, javítani akarja a 

lakosok életminôségét, sôt világváros-

ról álmodik. Nem akarja idô elôtt 

elárulni „komplett kampánystratégiá-

ját”, elismeri, „sok megoldásra váró 

probléma van, de érdemes megállni és 

körülnézni. Akkor kiderül, mi minden 

változott az elmúlt években. Csukott 

szemmel a legtöbben azt mondanák, 

hogy semmi, de ha bárhol a városban 

körülnézünk, akkor látjuk, hogy ott 

egy park, itt egy szökôkút, amott egy 

játszótér, itt egy kórház, ott egy iskola, 

óvoda, vagy egy felújított útszakasz. 

De tennivalónk sok van még…” –– 

fejezi be városvízióját ez a komplett… 

kampánystratéga. Nos, én bárhol kö-

rülnézek (nyitott szemmel) a haladás 

és szabadság városában, de aztán 

gyorsan lesütöm a szemem, mert szé-

gyellem magam az SZDSZ és az 

MSZP, sôt azok helyett is, akik ezt a 

tehetségtelen, hazudós, korrupt ban-

dát megszavazták és eltûrték. Re-

mélem, a koalíciós börtönfrakció je-

lentôsen bôvül, az új városvíziókat 

pedig megvitathatják az újra megnyi-

tott OPNI szakembereivel.

* * *
A parlamenti szünetben kicsit vaká-

ciózik a magyar belpolitika is, az em-

ber tûnôdik, érdemes-e szót ejteni a 

francia metrószerelvények botrányá-

ról, de úgy dönt, nem. Minden napra 

jut valami hasonló, kihallgatás, gyanú-

sítás, hárítás, mosakodás. A külföldi 

lapok magyar vonatkozású cikkeit 

sincs kedvem szemlézni, bár néha 

akad jó példa is. Legutóbb a The Wall 

Street Journal hazánkról szóló cikké-

nek olvasása után állapítottam meg, 

lám, így is lehetne fogalmazni, tárgyi-

lagosan, csúsztatások nélkül, közölve a 

pró és kontra véleményeket, látszik, 

hogy a szerzônek nem itthonról diktál-

ták a „tényeket”. A nagyvilág most az 

Irán elleni háború lehetôségét latolgat-

ja, állítólag Izrael és Amerika már ug-

rásra (bombázásra) készen áll. Ehhez 

képest Magyarország a béke szigete, a 

tévécsatornák ismétlô üzemmódra 

váltottak, újra élvezhetjük a régi fil-

meket. Azért érdekes dolog, ahogyan 

Hollywood mindig beépítette filmte-

rmésének tematikájába az ügyeletes 

fôgonoszt, kezdve az indiánoktól, aztán 

jöttek a barbár németek és japánok, 

majd a szovjetek, (észak-)vietnamiak, 

arabok, most pedig már bizonyára ír-

ják az izgalmas forgatókönyveket a 

szörnyû perzsák elleni dicsôséges há-

ború hôseirôl. (Fôszerepben lehetôleg 

egy néger és egy zsidó.) Sajátos módon 

mind ez ideig a kínaiak kimaradtak a 

szórásból: a kínai hitelekbôl fenntartott 

amerikai gazdaság nem engedheti 

meg a packázást a kommunista nagy-

hatalommal, pedig bizonyára tele van-

nak a filmstúdiók jobbnál jobb törté-

netekkel kínai terroristákról, kémek 

rôl és drogcsempészekrôl. Szóval örül-

jünk, hogy nálunk csak arról folyik a 

vita, ki lesz a fôváros polgármestere, 

és igazságos-e, hogy csak a nôk mehet-

nek nyugdíjba negyven év munkavi-

szony után. Sajnos, a béke nem rajtunk 

múlik.

* * *
Lehet, hogy tévedek, de mintha az 

ellenzék végre belenyugodott volna a 

teljes vereségbe, ideértve a számukra 

vészesen közeledô önkormányzati vá-

lasztást is. Elgondolkodtató ugyanak-

kor, hogy az MSZP milliós bázisa tart-

ja magát, pedig szeretett pártjuk nem 

sokat tesz azért, hogy bízzanak a 

„megújulásban”. Hagyó Miklós vígan 

internetezik a börtönben, Szekeres 
Imre pedig mosolyogva, nyíltan, 

ôszintén és barátságosan felelget a ri-

porter kérdéseire, még azt is elmondja, 

hogy az ominózus Gripen-átadási ce-

remónián ô nem volt részeg, csak a hi-

deg szél el-elkapta a hangját. Ráadásul 

úriember is, hiszen megfogadta, száz-

napos türelmi idôt ad utódjának a 

honvédelmi tárca élén, addig egyetlen 

bíráló szót sem ejt ki száján. Az ellen-

zéki lapok is kezdenek felhagyni az 

átkozódással, vagy csak tartogatják a 

nyálat ôszre. Mindössze egy amerikai 

magyar szennylap szidja a magyar né-

pet, a szerzô szerint „minden visszaállt 

úgy, ahogy a szocializmusban volt”, 

továbbá „téboly van, meg vannak hü-

lyülve az emberek, vakok. Orbán 
olyan, mint egy részeg falusi párttit-

kár, aki majd megmutatja mindenki-

nek. Észak-Koreát idézô baromságokat 

függesztenek ki az állami intézmények 

falára, valami forradalomról, ami nem 

volt, és valami új rendszerrôl, ami 

nem létezik. Az egész ördögi. Egy be-

tegesen hatalommániás ember dikta-

túrája épül…” Vannak még cifrább 

részek is a cikkben, de a lényeg az, 

hogy ilyenek ezek a nyomorult ma-

gyarok, „nem nagyon tudom sajnálni 

ôket” –– utazott vissza szeretett Ame-

rikájába a hazáját féltô Bartus Lász-
ló. Mi meg itt szenvedünk az észak-

koreai diktatúrában, bár az is kiderül, 

hogy „a Fidesz egyelôre Kuba és Al-

bánia felé viszi az országot”. Hát igen, 

megint elszúrtuk. Bezzeg, ha Szekere-
sék és Hagyóék irányítanák hazánkat, 

minden rendben lenne, az egymilliós 

élcsapat ismét felzárkóztatna minket a 

mûvelt Nyugathoz. Rosszul szavaz-

tunk, szégyelljük is.

* * *

(Folytatás az 1. oldalról)

a náci bûnökkel kapcsolatban a Nürn-

bergi Törvényszék megtette.

4. Alkottassanak olyan jogszabályok, 

amelyek lehetségessé teszik a bírósá-

goknak, hogy elítéljék és bebörtönö-

zzék a kommunista bûnök elkövetõit 

és kárpótolják az áldozatokat.”

Mindez arra utal, hogy van igény a 

kommunizmus értelmezésére és tör-

ténetének, jelentôségének, bûneinek 

alaposabb megismerésére, annak ér-

dekében, hogy a következô nemzedé-

kek is tájékozottak legyenek, és ne 

ismétlôdjön meg hasonló a jövôben. 

Tôkés László EP-képviselô Sajtó-

irodája az alábbi közleményt jelen-

tette meg 2009. április 2-án Brüsszel-

ben: – Az Európai Parlament mai 

plenáris ülésén került sor az európai 

lelkiismeretrôl és totalitarizmusról 

szóló indítvány szavazására, melynek 

társszerzôi Szájer József, Tôkés 
László és Schöpflin György voltak. 

Az indítványt az EP négy képvise-

lôcsoportja – az Európai Néppárt, 

Zöldek/Európai Szabad Szövetség, a 

Nemzetek Európájáért Unió csoport-

ja és a Liberálisok – terjesztette 

elô közös állásfoglalásra irányuló 

indítványként, míg a Szocialisták 

A kommunizmus tetemrehívása 
ettôl lényegesen eltérô saját verziót 

nyújtottak be. Az EP nagy többséggel 

hagyta jóvá a közösen elôterjesztett 

indítványt: a képviselôk 553 szava-

zattal, 44 ellenszavazattal és 33 tar-

tózkodással elfogadták.

A szavazást követôen a társzerzôk 

örömüket fejezték ki, hogy az Euró-

pai Parlamentben, az úgynevezett 

Prágai Nyilatkozat alapján sikerült a 

kommunizmus bûntetteinek elítélé-

sérôl határozatot elfogadni. Mind 

a három képviselô hosszan tartó 

út kiindulópontjaként értékelte a 

döntést. Európának alapvetô érdeke 

és kötelessége, hogy szembenézzen 

a kommunista diktatúra bûneivel, 

és aktívan segítse a múlt – ma még 

ismeretlen – tényeinek feltárását. Egy 

demokratának és európainak nem 

fogadható el az a tény, hogy még ma 

is, ebben a Parlamentben is, vannak 

olyanok, akik számára a kommunista 

diktatúra bûnei mentegethetôk és bo-

csánatosak. Szájer József, Tôkés 

László és Schöpflin György szerint 

a parlamenti határozat olyan folya-

matot kell, hogy elindítson, amely 

különbözô formában elismeri a kom-

munizmus áldozatainak szenvedését, 

és méltó módon képes arra emlékez-

tetni.

*
Franciaországban is érik a felisme-

rés. Baloldaliságukat ma is megvalló, 

korábbi kommunista szimpatizánsok 

ráléptek az igazság talajára. „A kom-

munizmus vétkei” címmel könyv 

jelent meg Stéphane Courtois szer-

kesztésében, abból idézünk néhány 

megállapítást:

„A húszas évektõl az ötvenes évekig 

a világ minden kommunistája és sok 

más személyiség nem gyõzött tap-

solni Lenin, majd Sztálin politikájá-

nak. Emberek százezrei csatlakoztak 

a Kommunista Internacionáléhoz és 

»a forradalom világpártja« helyi szer-

vezeteihez. Az ötvenes-hetvenes 

években megint csak százezrek töm-

jénezték a kínai forradalom »Nagy 

Kormányosát«, és hozsánnáztak a 

Nagy Ugrásnak és a Kulturális For-

radalomnak. Még közelebb hozzánk: 

sokan örvendeztek, amikor Pol Pot 

hatalomra került. Sokan bizonyára 

azt válaszolják, hogy »nem tudták«. 

Igaz is, hogy nem mindig volt könnyû 

tudni, mert a titkolódzás volt a kom-

munista rendszerek egyik kedvelt 

védekezésmódja. Ám igen gyakran 

csak a harcias hithûség elvakultsága 

volt ez a tudatlanság. Pedig a negy-

venes–ötvenes évek óta sok minden 

ismeretes és vitathatatlan volt. Nos, 

ha sok hízelgõ ma már hátat fordított 

is tegnapi bálványainak, csöndben és 

tapintatosan tette. De mit gondoljunk 

arról a mélységes erkölcstelenségrõl, 

amely titkon, magában szakít egy 

nyilvános elkötelezettséggel, de nem 

vonja le a tanulságait?”

„De azért makacs dolgok a tények, 

és azt mutatják, hogy a kommunista 

rendszerek bûntettei körülbelül száz-

millió ember életébe kerültek, ezzel 

szemben 25 millió ember halála írható 

a nácizmus rovására. Ez az egyszerû 

megállapítás legalábbis gondol-

kodóba kell ejtsen bennünket, hogy 

összevessük azt a rendszert, amelyet 

1945 óta az évszázad legbûnösebb 

rendszerének tekintenek, a kommu-

nista rendszerrel, amely teljes nem-

zetközi jogosultságot élvezett 1991-ig, 

bizonyos országokban mindmáig 

hatalmon van, és világszerte hívei 

akadnak.”

„Az egyéni bûncselekményeken, 

egyedi, alkalmi gyilkosságokon túl, 

a kommunista rendszerek valóságos 

kormányzati módszerré emelték a 

tömeggyilkosságot, hogy megalapoz-

zák az uralmukat.”

„Jogos és természetes lett volna, de 

a kommunizmus vétkei soha sem ke-

rültek mérlegre, sem történelmi, sem 

erkölcsi szempontból.”

„A kommunizmus megszámlálhatat-

lan sok bûnt követett el: elõször is a 

szellem ellen, de az egyetemes kultú-

ra és a nemzeti kultúrák ellen is.”

„A húszas évek végén kezdte alkal-

mazni a GPU (ez a Cseka új neve) a 

részarány-módszert: minden járás-

ban, minden körzetben kötelezõ volt 

letartóztatni, deportálni vagy agyon-

lõni bizonyos százaléknyi embert az 

»ellenséges« társadalmi rétegekbõl. A 

párt vezetõsége központilag határozta 

meg ezt a százalékarányt.” 

„Különleges figyelem övezi a hitleri 

bûntetteket, és teljes joggal. Ez fejezi 

ki a megmenekültek akaratát, hogy 

tanúskodjanak róluk, a kutatókét, 

hogy megértsék a történteket, és az 

erkölcsi-politikai hatóságokét, hogy 

hitet tegyenek a demokratikus érté-

kek mellett. De honnan ered a kom-

munista bûntettekrõl szóló vallomá-

soknak ez a bágyadt visszhangja? Mi-

ért a politikusok eme zavart csöndje? 

És fõleg miért ez a »tudományos« 

csönd a kommunista katasztrófáról, 

amely négy földrészen, nyolcvan év 

alatt, az emberiségnek körülbelül 

egyharmadát érintette. Hogyhogy 

nem vagyunk képesek a kommuniz-

mus elemzésének középpontjába 

állítani egy olyan fontos tényezõt, 

mint a bûntett, a tömeges bûntett, 

a módszeres bûntett, az emberiség 

elleni bûntett? Nem tudjuk megérteni, 

hogy mirõl van szó? Nem inkább attól 

félünk, hogy megértjük, és vajon nem 

szándékosan zárkózunk el tõle, mert 

akkor semmit sem kell tudomásul 

vennünk?”

„A nemzetközi zsidó közösség magá-

ra vállalta a népirtás emlékének ápo-

lását, de, a zsidó tragédiától eltérõen, 

a kommunizmus áldozatainak és jogo-

sult hozzátartozóiknak sokáig lehetet-

len volt, hogy ébren tartsák tragédiá-

juk emlékét, mert mindenféle meg-

emlékezés vagy jóvátételi kérelem 

elutasításra talált. Nos, épp a kommu-

nista rémuralom története az európai 

történelem egyik legfontosabb szele-

te, amelynek bizonnyal óriási a jelen-

tõsége, ha tisztán akarunk látni egy 

nagy történettudományi kérdéskör, a 

totalitarizmus tekintetében. Volt hitle-

ri változata ennek a totalitarizmusnak, 

de lenini és sztálini változata is volt, 

és már nem nyugodhatunk bele a fél-

oldalas történetírásba, amely figyel-

men kívül hagyja a kommunista 

oldalt.”

A magyar nép különösen megszen-

vedte a kommunizmus többszöri láto-

gatását. A magyarországi kommu-

nizmus külön fejezete az egésznek, 

amennyiben eltérô a többi országok 

kommunizmusától, arra külön oda kell 

figyelni. A magyar népet bizakodóvá, 

jövôt alkotóvá kell tenni, de ezt elérni 

csak úgy lehet, ha leveszik válláról 

üldöztetésének terheit és lelkérôl 

megaláztatása nyomait, hogy végre 

otthon érezze magát saját hazájában. 
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HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=HÍREK=
A Vajdaságban évente háromezer 

magyarral van kevesebb –– írta hon-

lapján a Magyar Szó címû vajdasági 

napilap. Vajdaságban számos olyan 

falu van, ahol a gyermeklétszám évrôl 

évre csökken. Doroszlón volt olyan év, 

hogy egyetlen keresztelôt sem tartot-

tak, ugyanakkor 61 temetést jegyez-

nek a halotti anyakönyvek ugyanitt. A 

lap beszámolt arról, hogy Branislav 
Gulan, a Szerbiai Gazdasági Kamara 

szakmunkatársa a szerbiai falvakat 

vizsgálta tanulmányában, s ebbôl ki-

derül, hogy a falvak 86 százalékában 

csökken a lélekszám, és csak 12 szá-

zalékában emelkedik.

Az elmúlt 10 évben az aktív mezôgaz-

dasági termelôk száma 904.127-rôl 

529.236-ra csökkent. A szakember sze-

rint ennek oka, hogy a lakosság egy 

része megélhetési okokból elhagyja a 

falut. Persze ezzel párhuzamosan a vá-

rosok túlnépesedése és nyomora nö-

vekszik. Aki nem nagygazda, annak a 

megélhetése rendkívül nehéz. Falun a 

fiatalok nem kapnak munkát, mert 

falvainkban nincsenek munkahelyek. 

Akik maradnak, azok általában ala-

csony képzettségûek, s számukra a 

kétkezi munka marad. Napszámból 

pedig tisztességesen megélni nem 

lehet.

A Secons civil szervezet kutatásai 

szerint a falvak 38 százalékában a ház-

tartások szegények. A lakosság 37,8 

százaléka még alapvetô szükségleteit 

sem tudja kielégíteni. Vajdaságban a 

falusi lakosság 22,1 százaléka nyomo-

rog –– számolt be a Magyar Szó írása.

A vajdasági magyar újság szerint 

számos bizonyíték van arra, hogy a 

társadalom nem törôdik a falvakkal: 

sok helyütt még az ivóvíz-, a szenny-

vízhálózat, a telefon, a rendes, járható 

út vagy járda is luxusnak számít, a fa-

lusi iskolák pedig félig üresen konga-

nak.

* * *
A londoni taxisok a legjobbak a vi-

lágon, a rómaiak a legrosszabb vezetôk 

–– ez az idei nemzetközi taxifelmérés 

végeredménye.

A toplista a hotels.com utazási hon-

lapnak köszönhetô, 1900 utazó vélemé-

nyén alapul. Bár a londoni taxitarifák 

a legmagasabbak, a brit fôváros so-

fôrjei találtattak a legbarátságosab-

baknak és az útvonalakat legjobban 

ismerôknek. (Ez fôként annak az ered-

ménye, hogy iparûzési engedélyükhöz 

szigorú városismereti vizsgát kell ten-

niük.) London személyszállítói immár 

harmadik éve állnak a taxistoplista 

élén.

Pusztán az autóvezetés technikáját 

tekintve a római taxisok a sereghajtók. 

A manhattani és a párizsi taxisok a 

leggorombábbak. 

Az összesített listaeredmény a helyis-

meret, kedvesség, autóvezetési tudás 

mellett a taxik tisztasága és felbuk-

kanási gyakorisága alapján állt össze.

London után New York áll ––Man-

hattant kivéve ––, a harmadik Tokió, a 

negyedik Berlin, az ötödik Bangkok, a 

hatodik Madrid, a hetedik Koppenhága 

–– holtversenyben –– Dublinnal, a tízes 

lista végén pedig Frankfurt és Párizs 

áll.

* * *
A felvidéki árvízkárosultak megse-

gítésére megítélt 50 millió forint sor-

sáról egyeztetett telefonon Berényi 
József, a Magyar Koalíció Pártjának 

(MKP) elnöke, és Halzl József, a 

Rákóczi Szövetség elnöke.  Személye-

sen is találkoznak, a pénz elosztásának 

részleteit akkor tisztázzák –– írta az Új 

Szó címû pozsonyi napilap . „Mi to-

vábbra is azoknak a településeknek 

adnánk a pénzt, amelyekrôl még júni-

usban szó volt” –– magyarázta Berényi, 

utalva arra a fizetett választási hir-

detésre, amelyet az MKP a lapban tett 

közzé június 12-én.

Ezen a listán tizenhat helység szere-

pel: Nyárasd, Kalonda, Perse, Tardos-

kedd, Ipolybalog, Ipolyság, Gúta, Far-

kasd, Negyed, Ladmóc, Felsôszeli, Pé-

der, Borsi, Zsór, Gömörfalva és Nagy-

tárkány. Ezeknek egy részén árvíz, a 

többi telepüésen belvíz pusztított. „Mi 

is elkészítettük a saját igényfelméré-

sünket a célalapjainkon keresztül, 

több helyrôl még nem kaptuk meg az 

adatokat, de az eddigiekbôl látni, hogy 

körülbelül fedik azokat a területeket, 

amelyeknek az MKP is megítélné a 

pénzt. Viszont a célalapjaink által be-

gyûjtött adatoktól függôen más falvak 

is rákerülhetnek a listára” –– mondta 

az Új Szónak Halzl József.
A Rákóczi Szövetség a pénz elosz-

tásában is hasonló állásponton van, 

mint az MKP. „A mi elképzelésünk az, 

hogy a pénzt az egyes önkormányza-

toknak osztanánk ki, ôk döntenének a 

községeken belül a további elosztásról, 

elsôsorban a közintézmények része-

sülnének a támogatásból” –– fejtette ki 

Berényi. „Mi a magyar kormánytól azt 

az utasítást kaptuk, hogy vegyük fi-

gyelembe az MKP javaslatait, ezt meg 

Mennyei kávéház
A zsarnokságról 

A királyi tanácsban ezúttal négyen ültek. Nem volt sür-

gôs dolguk, elôttük az örökkévalóság. Éppen csak beszél-

gettek, töprengtek. Károly Róbert például nehezmé-

nyezte, hogy bevonták a képmásával készült pénzt, és 

helyére a Lánchidat verték. 

–– Az volt csoda, hogy eddig szerepeltél rajta –– csóválta 

a fejét II. Endre.

–– Mátyás is maradt, meg Szent István is, pedig ôk se 

uralkodnak már –– ellenkezett az Anjou.

–– Miért, hát ki is most a király? –– vakarta meg István 

töprengve az állát.

–– Nincsen király –– rázta a fejét IV. Béla.
–– Nincs? –– csodálkozott István. –– Hát miféle ország 

az ilyen?

–– Bizonyára interregnum van –– vélekedett Károly 
Róbert. –– Megesik az ilyen. Mielôtt trónra léptem, 

elôtte évekig káosz volt, és mindenféle paprikajancsik 

bitorolták a hatalmat. Eltartott egy darabig, amíg rendet 

tettem. Ki kell várni türelemmel, hogy megfelelô ural-

kodó támadjon.

IV. Béla a fejét ingatta:

–– A modern Nyugat kikacagja az avítt konzervatív 

gondolatokat. Azt mondják: megôrültek ezek a magyarok 

a koronájukkal? Még hogy királyság a huszonegyedik 

században?!

–– Miért, náluk nincsen királyság?

–– Hová gondolsz? Csak a briteknél, a hollandoknál, 

belgáknál, spanyoloknál, norvégoknál, dánoknál, svédek-

nél…

–– Akkor ez tényleg nagyon avítt lehet…

–– Pedig ahogy egy Úr van az égben, úgy egy úrnak kell 

lennie a földön is. Ki van ez találva. Magyarországon ki-

lencszáznegyvenhat évig királyság volt, leszámítva azt a 

két esztendôt, amikor tizennyolcban Károlyiék kikiál-

tották a népköztársaságot, tizenkilencben meg Kun Bé-

láék a tanácsköztársaságot. El is veszett az ország két-

harmada.

Váratlanul ismerôs arcok bukkantak fel a bejáratnál. 

Zách Felicián, Bánk bán, a szabólegény Libényi… 

Károly Róbert a kardjához kapott, de aztán eszébe jutott, 

hogy itt ilyesmit nem viselhet.

–– Ideengedjük ôket? –– kérdezte 

II. Endre, szúrós szemmel végigmérve a bánt, aki ezúttal 

nem is hasonlított Simándy Józsefre.
–– Ha együtt tanyázhat a párduc a gödölyével, mi is arrébb 

csusszanhatunk –– vélte praktikusan Szent István. Igaz, neki 

nem volt afférja a fent nevezett urakkal.

–– Vesszenek a zsarnokok! –– üdvözölte Bánk a királyi 

tanácsot.

–– Ez egy teljesen téves megközelítés –– oktatta ki Endre. –– 

Küldjék csak ide azt a kecskeméti drámaírót!

Jött Katona József a szembesítésre. Endre megfenyegette 

a mutatóujjával.

–– Ezt a sztorit maga, fiam, alaposan kiforgatta. Szegény 

Gertrudisom szentek anyja és nagyanyja volt. Hát miként 

lehetett volna az a rosszindulatú némber, akinek lefesti a 

darabjában?

Katona feszengett:

–– A színmû más célt szolgált. Nem kizárólag a történelmi 

hitelesség mozgatja az író tollát, sokkal inkább a jelennek 

akar üzenni. Minden, látszólag történelmi tárgyú, történelmi 

hôsöket felvonultató írás valójában a jelennek szól. A zsarno-

kot el kell tiporni, az a lényeg.

–– Na persze, apafej –– mondta IV. Béla ––, de a decentralizált 

vezetés nem mûködik. Képtelenség döntéseket hozni, kiski-

rályok születnek, teret nyer a kontraszelekció…

Szent Péter, aki kezdettôl figyelte a diskurzust, bekapcso-

lódott:

–– Igazuk van az uraknak, a monarchia jó, csak nehogy a 

fônök meghülyüljön –– tette hozzá, lehalkítva a hangját. 

–– Hogyne –– bólogatott Katona ––, a rendszer remekül 

mûködik, de mi lesz, ha Lucifer keríti magához a fôhatalmat? 

Az ellen hogyan védekeznek az urak?

–– Olyankor jönnek a zsarnokölôk –– mondta öntudatosan 

Libényi.

–– Az a baj magukkal, hogy nem tudnak különbséget tenni –

– zárta le Szent Péter a vitát. –– A hatalom nem szükségszerûen 

diktatúra. Az erô nem feltétlenül zsarnokság. Gyenge kézzel 

nem lehet eredményeket elérni. Túl sok diktátort láttak, és 

túl kevés államférfit. De majd ezt is megtanulják.

Ungváry Zsolt
(Magyar Hírlap) 



is tesszük, ettôl függetlenül mi is azt 

szeretnénk, hogy a pénzt a közösségi 

célú létesítmények kapják, de azt sem 

zárjuk ki, hogy egyéni kedvezménye-

zettek is legyenek, döntô szava az ön-

kormányzatoknak lesz” –– mondta 

Halzl József.
A felvidéki árvízkárosultak számára 

elkülönített 50 millió forint megítélését 

Heizer Antal pozsonyi magyar nagy-

követ jelentette be az MKP kampány-

gyûlésén, közvetlenül a szlovák parla-

menti választások elôtt. Csáky Pál, az 

MKP akkori elnöke azt nyilatkozta, 

hogy a pénz néhány napon belül meg-

érkezik az MKP árvízszámlájára. A 

választások óta a magyar kormány 
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Vicsek Annamária logopédus, a 

Vajdasági Pedagógiai Intézet munka-

társa a Magyar Szónak elmondta, hogy 

a július 28-i jelentkezési határidô után 

az iratkozási szándékukat jelzô kilenc 

szülô felvetette gyermekét a csoport 

névlistájára.

Rajtuk kívül egy szülô, aki eredetileg 

szerb tagozatra jelentette be csemeté-

jét, mert nem tudta, hogy magyar cso-

port is nyílik, átíratja gyermekét a 

magyar csoportba.

* * *
Két ember társalgása közben agyuk 

szinkronba kerül, lehetôvé téve a ha-

tékony kommunikációt –– derítették ki 

amerikai kutatók.

A kutatók a beszédre és a beszédhall-

gatásra mindig is két egymástól füg-

getlen folyamatként tekintettek. En-

nek alapja, hogy az agy külön területei 

felelôsek értük. A beszédért többek 

közt a Broca-mezô, annak megértésé-

ért pedig például a Wernicke-mezô 

felel.

Újabb kutatások azonban arra utal-

nak, hogy sokkal több a kettô közti át-

fedés, mint eddig hitték. A társalgó-

partnerek például tudat alatt utánozni 

kezdik egymást, ami hasonló nyelvi 

szerkezetekben, beszédütemben és 

testtartásban nyilvánulhat meg.

Ennek a jelenségnek próbált utána-

járni Uri Hanson, az amerikai Princ-

eton Egyetem pszichológusa és csapa-

ta. Mágneses rezonancia képalkotással 

(MRI) hasonlították össze egy beszélô 

és az ôt hallgatók agyának aktivitását.

A kutatók figyelemre méltó összehan-

golódást figyeltek meg a történet elbe-

döntése megváltozott, a pénzt a Rá-

kóczi Szövetség az MKP-val közösen 

osztja szét.

* * *
Lesz magyar bölcsôde az ôsztôl a 

vajdasági Újvidéken –– írja a Magyar 

Szó címû napilap internetes oldalán. 

Tíz magyar gyermeket írattak be az 

újonnan nyíló bölcsôdei tagozatra 

Újvidéken. A Vajdaság tartomány 

székhelyén, a Radosno Detinjstvo 

Iskoláskor Elôtti Intézményben az 

idén elôször indítanak magyar nyelvû 

bölcsôdei csoportot. Ennek az volt a 

feltétele, hogy legalább tíz gyermeket 

írassanak be a szülôk a bölcsôdébe. 

szélôjének és hallgatóságának agyi 

aktivitása között a cselekmény kibon-

takozása során –– írja a Science ma-

gazin internetes hírportálja.

A legtöbb agyterületen a hallgatók 

agyának aktivitása pár másodperces 

eltéréssel tükrözte a mesélô agyáét. 

Néhány agyterületen azonban, többek 

közt a homloklebenyben már a beszélô 

elôtt aktivitás mutatkozott a hallgató-

ságnál. Ez a kutatók szerint arra utal-

hat, hogy azok már sejtették, mit fog 

következôként mondani a mesélô.

Kontrollként az angol anyanyelvû 

hallgatósággal egy számukra érthe-

tetlen orosz beszédet is meghallgattat-

tak a neurológusok. Ez alkalommal 

nem jött létre idegi összekapcsolódás 

–– tudósítottak az Amerikai Tudomá-

nyos Akadémia folyóiratában. A kuta-

tók pozitív korrelációt találtak az ösz-

szehangolódás erôssége és a történet 

részleteinek felidézése között is.

* * *
Európának mozgósítania kell magát a 

romák beilleszkedése érdekében, kezd 

ve a származási országaikkal –– jelen-

tette ki Pierre Lellouche francia Eu-

rópa-ügyi államtitkár. „Mindenkinek 

mozgósítania kell. Az integráció köte-

lessége elsôsorban a származási orszá-

goké, és az olyan államoknak, mint 

Franciaország az a dolguk, hogy se-

gítsenek” –– jelentette ki. A politikus 

üdvözölte a tényt, hogy Romániában 

egy kormánytagot megbíztak a várha-

tóan Franciaországból kitoloncolandó 

romák visszafogadása és beilleszkedé-

se ügyében.

Párizs határozta el, hogy három hó-

napon belül felszámolják a mintegy 

600 franciaországi illegális cigányte-

lepnek mintegy a felét, valamint azt, 

hogy haladéktalanul kitoloncolják azo-

kat a külföldi, elsôsorban romániai és 

bulgáriai romákat, akik összeütközésbe 

kerültek a törvénnyel.

Lellouche emlékeztetett arra, hogy 

ezek az országok „vaskos összegeket”, 

2007 és 2013 között 20 milliárd eurót 

kapnak az Európai Unió költségvetésé-

bôl. Ebbôl a kisebbségeknek is kell 

jutnia –– mondta, hozzátéve, hogy „az 

nem lehet, hogy nyugatról pénzt utal-

janak keletre, keletrôl nyugatra pedig 

olyan kisebbségeket, amelyekkel nem 

törôdnek eléggé”.

Az államtitkár sajnálkozva jegyezte 

meg, hogy a romák ügyének szentelt 

európai tanácskozás Cordobában ápri-

lisban „zajos kudarcnak” bizonyult.

* * *

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! 

A Korona Csárda Magyar Étterem
Program Ajánlata Kedves Vendégeinknek

Apáknapi Ebéd
Szeptember 5-én vasárnap 12 órától.

Minden Apa,Nagyapa elsö itala a Korona vendége
Ebéd: Széleskörú Büfé asztal Ár: $35

------------------------------------------------

Zenés-Táncos Est
Pityuval és Ágival

Szeptember 11-én szombaton 6.30-tól
Vacsora: Büfé asztal Ár: $38

------------------------------------------------

Várdos Est
szeptember 17-én pénteken 7 órai kezdettel

A Várdos lányok és a Gyöngyösbokréta 
tánccsoport szorakoztatják kedves vendégeinket.

4 fogásos vacsora Ár: $45

Asztalfoglalás: 9801 8887
Nagyon sok szeretettel várjuk

Jelenlegi és jôvôbeli vendégeinket minden:
 péntek este, szombat este és vasárnap délben.
Kitünô szakácsaink tradicionalis erdélyi és magyaros 

izeket varázsolnak Büfé asztalunkra. Ár: $33.-
Cim:760 Boronia Rd,Wantirna

További információ: www.koronacsarda.com

ZIZI
PALACSINTÁZÓ
szeretettel várja magyar 

vendégeit.
Magyaros ételek, lángos, 

házi sütemények állandóan 

kaphatók.

Nyitva keddtôl szombatig
déli 12-tôl 3-ig ebéd,

vacsora este 6-tól késôig.
Vasárnap ebéd 

déli 12-tôl este 3-ig.
Rendezvényekre

bérelhetô 20 fôig.

Cím: 14 Norton Street
Leichhardt

Tel: 9569-2111
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A hír bejárta a világot: a Herzog-

örökösök ismételten pert indítottak a 

magyar állam ellen, ezúttal az 

Egyesült Államokban. Kicsit más a 

per tárgya, mint korábban a hazai 

bíróságok elôtt volt, ezúttal ugyanis 

nem tizenegy, hanem negyvennégy 

mûkincs a tét. De láss csodát: ismét 

benyújtják igényüket azon festmé-

nyekre, amelyek magyar állami tu-

lajdonát a Fôvárosi Ítélôtábla — tíz 

évig tartó, megismételt eljárás során 

— ez év januárjában jogerôsen meg-

állapította.

Mint köztudott, a Herzog família volt 

Magyarország legismertebb mûgyûjtô 

családja a második világháború elôtt. 

Keserves volt a sorsuk: áldozatul estek 

az 1943–44-es zsidóüldözésnek, késôbb 

pedig — ahogy a nem zsidó származású 

magyar állampolgárok is — a szocia-

lista államosításnak. Utódai most ke-

resetükben hosszan elemzik, hogy a 

követelt mûkincsek egyértelmûen a 

zsidóüldözés szülte rendelkezések kö-

vetkeztében kerültek a magyar állam 

birtokába. Ez az állítás azonban, a 

történelmi tények alapján, általános-

ságban nem igaz. Az örökösök mélyen 

hallgatnak arról, hogy már 1945 már-

ciusában a hatalom hatályon kívül he-

lyezi az összes korábbi úgynevezett 

zsidótörvényt és rendeletet, megtiltja 

azok alkalmazását, elrendeli az elkob-

zott vagyontárgyak visszaszolgáltatá-

sát. Az örökösök nem szólnak arról az 

1946-ban hatályba lépô rendeletrôl 

sem, amely a magyar állampolgárok 

külföldre hurcolt javainak felkutatása 

érdekében különbizottságot hoz létre, 

s amelynek elnökét a Magyar Izra-

eliták Országos Irodája és a Magyar 

Autonóm Orthodox Izraelita Hitfe-

lekezetek Országos Irodája jelölhette 

ki. Nem említik a Köz- és Magán-

gyûjteményekbôl elhurcolt Mûvészeti 

Javak Miniszteri Biztosságának mun-

káját vagy azt az 1946-os törvénycikket 

sem, amely a zsidókat ért megbé-

lyegzésrôl és következményeinek 

enyhítésérôl szól. Nem részletezik az 

örökösök az 1973-ban megkötött ma-

gyar–amerikai vagyonjogi egyezmény 

rendelkezéseit sem, pedig eszerint a 

magyar kormány azért fizetett húsz 

részletben 18 900 000 dollárt az 

Egyesült Államok kormányának, hogy 

a felek véglegesen rendezzék azokat a 

károkat, amelyeket a szerzôdés meg-

kötése elôtt a magyar állam többek 

közt az államosítási, kényszerfel-

számolási, kisajátítási intézkedéseivel 

okozott az Egyesült Államoknak és 

állampolgárainak. (Ennek keretében 

kapott az egyik felperes édesanyja 

jelentôs, dollár százezrekben mérhetô 

kárpótlást!) A magyar bíróság e tény 

alapján állapította meg jogerôsen 

négy mûkincs esetében a magyar 

állam tulajdonát.

A károsultaknak természetesen jo-

gukban állt a sajátos magyar kár-

pótlási rendszer keretében érvénye-

síteni a háború alatt és után 

bekövetkezett anyagi káraikat, mint 

ahogy ez a jog az összes, jogszabályban 

meghatározott módon kárt szenvedett 

akkori magyar állampolgárt és 

örököseit megillette, tekintet nélkül 

származásukra és a kár keletkezésének 

idejére vagy módjára. Az elmúlt évti-

zedekben állami tulajdonba vétel, 

igazságtalan és jogellenes tulaj-

donelvonás miatt magyarok milliói 

szenvedtek kárt. Az Alkotmánybíróság 

szerint a magyar kárpótlás „megfelelô” 

kártalanítást jelent azoknak is, 

akiknek tulajdonát zsidó származásuk 

vagy izraelita vallásuk miatt vonták el. 

Ennek ellenére sem Herzog Erzsébet, 

sem örökösei a perelt képek ügyében 

kárpótlási igényt nem érvényesítettek, 

bár más államosított vagyonuk —pél-

dául a csepeli Weiss-Manfréd Mûvek 

— ügyében jelentkeztek kárpótlásra.

A beadvány arról sem szól, hogy a 

Herzog Istvánné ellen csempészet 

miatt indult büntetôeljárásban a ma-

gyar bíróság 1951-ben teljes vagyon-

elkobzást mondott ki jogerôsen, így 

került további négy kép a magyar 

állam tulajdonába. A korábban perelt 

tizenegy alkotásból újabb kettô el-

birtoklással, egy pedig — amelynek 

tulajdonosa ismeretlen volt — a mú-

zeumi törvény alapján került 1954-ben 

állami tulajdonba. Mindezeket az új 

keresetlevél vagy elfelejti megem-

líteni, vagy egyszerûen rövid életû 

papírformának minôsíti a magyar tör-

ténelem tényeit.

Természetesen a perelt további har-

minchárom festmény mindegyikénél 

komoly kutatómunka vár a muzeo-

lógusokra és jogászokra, mielôtt állást 

foglalnak. Magam civilként úgy vé-

lem: az örökösök vélhetôen azért 

állítják be az ügyet a zsidóüldözés 

közvetlen következményének, mert 

így alkalmazhatónak vélik azt az ame-

rikai precedensdöntést, amely szerint 

— a genocídiumba beleértve az azzal 

együtt járó vagyonelvételt is — az 

ügyben nem áll fenn a magyar állam 

immunitása, vagyis az Egyesült 

Államokban újraindítható a per. Ezért 

utalnak rá, hogy a jogerôs magyar 

bírósági döntés nem felel meg a 

nemzetközi jog elvárásainak. Kíváncsi 

lennék: ha megnyerték volna a pert, 

támadnák-e a magyar bíróság ítél-

kezését, kétségbe vonnák-e a magyar 

állam kizárólagos joghatóságát? A mi 

nemzetközimagánjog-elveink szerint 

kizárólag hazai bíróság járhat el a 

magyar állam vagy annak szerve el-

len, kivéve, ha államunk a mentes-

ségrôl lemondott. Lemondásról nincs 

tudomásom. 

Tény, hogy a magyar kárpótlási fo-

lyamatot és gyakorlatot tudomásul 

vette maga Herzog Erzsébet, ahogy 

tudomásul vette számtalan, a bor-

zalmak által közvetlenül érintett ma-

gyar arisztokrata, nagypolgár, módos 

gazda és iparos — hiszen egyikük sem 

indított pert az állam ellen. Erre már 

csak a gond nélkül, külföldön élô örö-

kösök vállalkoznak.

Egyesek szerint Magyarország még 

nem nézett szembe a holokausztidôszak 

történelmével. Én azonban úgy vélem, 

szembenéztünk. S a nyugat-európai 

államoktól eltérôen szembenéztünk a 

nyomorúságos szocializmus történel-

mével, a nyugati bankok gátlástalan 

szorításával, a környezô világ indo-

kolatlan vádaskodásaival s az ország 

többszörös kifosztásával is. Magyar-

ország lakói mindenkinek sokszorosan 

megfizették már a politikai és gaz-

dasági hatalmak játszmáinak követ-

kezményeit. Természetesen van még 

tennivalónk, például a mûkincsek te-

rén is. Ami bizonyíthatóan nem a 

miénk, haladéktalanul vissza kell szol-

gáltatni jogos tulajdonosának. Az 

állam önkéntes jogkövetése elsôdleges 

feladat. De ami a miénk, azért har-

colnunk kell! Nem szabad eltûrnünk, 

hogy államunk joghatóságát kétségbe 

vonják, hogy történelmünket továbbra 

is elferdítsék! Nem kell eltûrnünk, 

hogy semmibe vegyék a magyar bí-

róság ítéletét! Nem kis feladat vár a 

Herzog-ügy kapcsán az Orbán-kor-

mányra s azokra, akik az ügyben dol-

gozni fognak. Ha javasolhatom: csak 

úgy, mint az IMF-tárgyalásokon! Sza-

bad, független, szuverén jogállam-

ként.

Bencze Izabella
(Magyar Hírlap)

Herzog kontra 
magyar állam 

Tisztelt Szerkesztôség!

Örömmel olvastam a Magyar Élet 

(LII. Évfolyam 30. számban. 2010. 

augusztus 5. 12 oldalán) Nemeskürthy 

István cikkében a --- Boldog Asszony 

Anyánk --- nem, mint régi magyar 

himnuszt tünteti fel, hanem mint va-

lóságban volt, van, lesz = egyházi 

ének!

Sajnos itt több csoport, néha, néha 

régi magyar himnusznak emlegeti. 

Sem régi, sem új: ez egy egyházi ének. 

Több egyházi énekrôl lehetne fel-

tételezni = himnusz (a magyar szen-

tekre gondolok).

Ez az ének a két háború közt „romlott 

hazát emleget”. Nagyanyám mindig 

felháborodott érte, „mondván” --- 

„romlott az agya, aki így emlegeti. ”

Itt, ha egyesek szerint himnusz volt, 

miért kellett 1823-ban Kölcsey Fe-

rencnek, új himnusz? 1844-ben Erkel 

Ferencnek megzenésíteni? Miért?

A moszkovita társaság is új himnuszt 

akart, de sem Illyés Gyula, sem Ko-

dály Zoltán nem vállalta, mondván --- 

himnusz már van! 

Tisztelettel: L.H.

(Bentleigh)

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

Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000
CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999                            Fax 9505-4899

E-mail: marina@bellalawyers.com.au
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2010. augusztus 29-én vasárnap d.e. 11 órakor

  ISTENTISZTELET
a Magyar Templomban

Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba
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 gyûlés

2 órától klubélet

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
 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.augusztus 29-én, vasárnap de. 11.30 órakor 
Ünnepi  ISTENTISZTELET, 
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Uniting Church, Carrington Ave.

ADELAIDE (SA) 

2010. augusztus 29-én vasárnap de. 11 órakor
 Ünnepi ISTENTISZTELET
 Igét hirdet Nt. Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)

Minden csütörtökön du. 2.30-kor BIBLIAÓRA

Mindenkit szeretettel hívunk

BRISBANE (QLD)2010. 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. Robina

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

Kényelmes idô, munka és anyagi elônyök mellett rendezze szüle-

tésnapi, névnapi, családi, baráti összejöveteleit a vasárnapi ebédidôk 

alatt 12-órától 3-óráig a Bocskai Nagyteremben. Bôvebb felvílá-

gosításért, hívja Dézsi Csaba lelkipásztort 0414 992-653, vagy 

Csutoros Csaba fôgondnokot 9439-8300 telefon számokon. 

Ajándékként lapje meg rokonait, ismerôseit a nemrég megjelent „A North 

Fitzroy-i Magyar Református gyülekezet története, a MEGVALÓSULT 
ÁLMOK — Nt. dr. Antal Ferenc igehirdetéseinek 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, P. 

O. Box 1187 Nth. Fitzroy címre és adjon hozzá 5 dollárt a postázásra. 

MEGHÍVÓ
Október 3--án Hálaadó ünne-

pély Adelaideben

60 éves az Adelaide-i Magyar 

Reformatus Egyház

2010-et írunk. Az ausztráliai 

szervezett magyar közösség 

immár 61 éves múltat tudhat 

magáénak e korábban terra 

australis incognita (ismeretlen 

déli földrésznek) nevezett kon-

tinensnyi országban. Ezen belül 

fejüket és elámulva kérdezték újra, hogy tényleg Auszt-

ráliában léteznek magyar református gyülekezetek? Hát 

léteznek bizony, s mondom itt újra magunknak is, — Isten 

csodálatos kegyelmének és gondoskodásának köszönhetô-

en. Néha újra és újra eszünkbe kellene juttatni, hogy 

milyen értékes kincs birtokában vagyunk — bizony, és 

mindezt ismételten Isten kegyelmének köszönhetôen Hi-

szen Ô adja belénk az Ô lelkének erejét, hogy vágyakoz-

zunk a Vele és az egymással való közösségre. Felhasználja 

anyanyelvünket, gyökértudatunkat arra, hogy gyülekeze-

tet hozzon létre. Megáldja az adakozó embert és meggaz-

dagítja. Vigasztalja az elsodródót és új irányt szab éle-

tének. Letörli a gyászoló könnyeit és új erôvel ruházza fel. 

Az életuntat felvillanyozza, egy új élet reménységével.

Emellett az emberi együttélés szabályait is szükséges 

erôsíteni szíveinkben, hogy a gyülekezeti életünk a továb-

biakban is gyümölcsözô lehessen.

Szívleljük meg az alábbiakban az apostoli parancsot erre 

nézve:

‘Viszont új parancsolatot írok néktek, ami igaz ô benne 

és ti bennetek; mert a sötétség szûnni kezd, és az igaz 

világosság már fénylik.

Aki azt mondja, hogy a világosságban van, és gyûlöli az 

ô atyjafiát az még mindig a sötétségben van.

Aki szereti az ô atyjafiát a világosságban marad, és 

nincs benne botránkozásra való.

Aki pedig gyûlöli az ô atyjafiát, a sötétségben van, és a 

sötétségben jár, és nem tudja hová megy, mert a sötétség 

megvakította az ô szemeit.’ (I János 2, 8-11)

Szabó Attila 
lelkész 

pedig adelaide-i gyülekezetünk 60 esztendôvel dicsekedhet. 

A 60-ik évforduló megünneplésére Október 3-án hálaadó 

ünnepélyt szervezünk az Unley Rd-on lévô templomunkban, 

melyre szeretettel hívjuk Adelaideben élô magyar honfi-

társainkat. Ha eddig nem volt nálunk, legyen ez egy alkalom 

a találkozásra, ismerje meg multunkat és jelen gyülekezeti 

életünket. Azért vagyunk jelen Adelaideben, hogy az itt élô 

magyaroknak egy lelki közössége legyünk.

Hálával tölti el kebleinket az a tudat, hogy Istennek gondja 

volt erre a közösségre és még mindig célja van velünk. 

Tegyük szívünket gondviselô kezébe, hogy újra és újra 

megerôsödjünk a mindennapi élet küzdelmei közepette. Le-

gyen hitünk és életerônk, hiszen a jövô új kihívások elé állít-

hat, és ugyanígy talán nem remélt áldásokat is tartogathat 

számunkra.  

Nemrég Erdélyben és Magyarországon jártam családom-

mal és ezalatt több emberrel sikerült beszélni, ismerôssel és 

ismeretlennel. A bemutatkozások során többen felkapták a 

Apák napja
A North Fitzroy Magyar Templomban szeptember 5-én 

Apáknapi megemlékezés lesz... 
Istentisztelet után „HURKA — KOLBÁSZ”, ebéd

 a Bocskai Nagyteremben.
Mindenkit szeretettel várunk.

Vasárnapi Iskola
Minden hónap elsô és harmadik vasárnap 

de. 11 órától vasárnapi iskola 

a Bocskai Kisteremben.

Mit lehet csinálni a vasárnapi iskolában, ha a 

felnôttek kérdik— tanulni. Ha a gyerekek 

kérdik — játszani. Mert mi játszva akarjuk a 

gyerekeket megtanítani: 

— hitre, magyarságra, szeretetre.

Szülôket és gyerekeket szeretettel hívjuk, 

várjuk.
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Százhatvanegy éve, 1849. augusztus 

13-án alkonyatkor az Arad vármegyei 

Világos melletti szöllôsi síkon Görgei 
Arthur tábornok harmincezres hadse-

regével feltétel nélkül letette a fegy-

vert Rüdiger orosz lovassági tábornok 

csapatai elôtt. Ezzel lényegében véget 

ért az 1848 nyara óta tartó magyar 

szabadságharc, bár még több kisebb 

csapat ellenállt augusztus végéig, és 

az utolsó bástyát, a Klapka György 
tábornok húszezres védôserege által 

szilárdan tartott komáromi erôdöt 

csak október elején adták át a ma-

gyarok a császári hadseregnek.

„Szegény szerencsétlen hazánk el 

végéig [1916] következetesen az i vég-

zôdéssel használta, bár családja visz-

szatért, illetve megmaradt az y betûs 

eredeti változatnál) volt a szabadság-

harc vitathatatlanul legtehetségesebb 

és legsikeresebb tábornoka, akinek 

vezetésével a magyar honvédsereg az 

újkori európai hadtörténet egyik leg-

nagyszerûbb hadjáratát vitte gyôze-

lemre 1849 tavaszán –– másfelôl 

ugyanô volt az, aki 1849. augusztus 13-

án Világos mellett, a szöllôsi síkon 

(Aradtól északkeletre) a megmaradt 

honvédsereg fôerejével feltétel nélkül 

letette a fegyvert a Habsburg-császári 

önkényuralom segítségre sietô inter-

venciós orosz hadsereg elôtt.

Sokan azért hitték el, hogy Görgei 

elárulta a szabadságharcot, illetve a 

hazát, mert elhitték, hogy a fegyverle-

tételnek volt reális alternatívája. Ho-

lott 1849 augusztusában –– kivált a két 

lengyel tábornok, Dembinski és Bem 

végzetes hibáinak köszönhetôen el-

vesztett augusztus 9-i katasztrofális 

temesvári csata után, amelyet Mészá-
ros Lázár tábornok, az elsô felelôs 

magyar hadügyminiszter a mohácsi 

vészhez hasonlított –– már nem volt, és 

ezt Kossuth is elismerte Aradon az 

augusztus 11-i, utolsó minisztertaná-

cson. Miután Haynau táborszernagy, 

cs. kir. fôvezér (orosz segédlettel) Te-

mesvár mellett szétverte a létszámfö-

lényben levô, de pocsékul vezényelt, a 

lôszerhiány miatt megbénult, majd az 

ideiglenes fôvezér, Bem altábornagy 

balesete után összezavarodott és fel-

bomlott ötvenezres magyar fôsereget, 

Aradon Kossuth a miniszterek elôtt 

kijelentette (a jelen lévô Horváth 
Mihály csanádi püspök, kultuszminisz-

ter beszámolója szerint), hogy Görgeit 

teljhatalommal kell felruházni az 

oroszokkal megkezdett alkudozások 

folytatására, s a kormánynak nem ma-

radt egyéb tennivalója, mint feloszla-

nia. „Mehet, ki merre akar, ki merre 

menekülhet” –– idézi Kossuth kétszer 

is hozzájuk intézett szavait Horváth, s 

hozzáteszi, hogy a kormányzói hata-

lomról lemondott és Lugosra (a török 

határ felé) indult Kossuth után a mi-

niszterek maguk is eltávoztak Arad 

várából, s „mindegyikük a maga me-

nekülésérôl gondoskodott, csak külföl-

dön remélvén biztosságot a maguk 

számára”.

Kossuth kormányzó –– és a minisz-

terek többsége –– augusztus 11-én írta 

alá a még aznap közzétett lemondó 

nyilatkozatot, mely szerint „a szeren-

csétlen harcok után nincs többé re-

mény, hogy az egyesült osztrák és 

orosz nagyhatalmasságok ellen az 

önvédelem harcát sikerrel folytat-

hassuk”, ilyen körülmények között „a 

nemzet életének megmentése s jövôjé-

nek biztosítása egyedül a hadsereg 

élén álló vezértôl lévén várható”, ezért 

„addig, míg a nemzet a maga hatósága 

szerint másként intézkednék, a leg-

fôbb polgári s katonai kormányzati 

hatalmat Görgey Artúr tábornok úrra 

ruházom”. Kossuth egyúttal „Isten, a 

nemzet és a história elôtt” felelôssé 

tette, hogy ezen hatalmat a tábornok 

„szegény hazánk nemzeti státuséleté-

nek megmentésére, javára s jövôjének 

biztosítására” fordítja. Görgei elôször 

1852-ben Lipcsében, majd magyarul 

Budapesten 1911-ben megjelent visz-

szaemlékezéseiben joggal mutatott rá 

a nyilatkozat ellentmondásosságára, 

sôt „szemfényvesztésére”, hiszen Kos-

suth úgy hárította át a haza megmen-

tésének és jövôje biztosításának a 

felelôsségét Görgeire, hogy az erdélyi 

(Bem) és a bánsági (Dembinski) had-

sereg megsemmisülése után egyedül 

Görgeinek a –– Komáromtól Aradig 

tartó erôltetett visszavonulás közben 

vívott csatákban és ütközetekben –– 

megfogyatkozott és kimerült seregé-

nek kellett volna legyôznie a többszö-

rös (!) túlerôben levô szövetséges 

osztrák és orosz hadsereget. „Nem 

volt elég lelkierô benne, hogy a nem-

zetnek (ahelyett, hogy új megmentési 

lehetôségek költésével ámítgassa) bú-

csúkiáltványában ôszintén és nyíltan 

megmondja: nincs tovább!” –– írja 

Kossuthról, találóan. 

Görgei augusztus 10-én este Arad 

várában találkozott utoljára Kossuth-

tal, amikor még nem ismerték az elôzô 

napi temesvári csata kimenetelét, és a 

tábornok elmondása szerint ô azt 

mondta, ha rá bíznák a két hadsereg 

fölötti fôvezérséget (ez akkor még 

megközelítôen százezer katonát je-

lentett volna!), akkor Dembinski gyô-

zelme esetén minden erôvel megtá-

madta volna az osztrák hadsereget, de 

ha Temesvárnál az osztrákok gyôztek, 

akkor fôvezérként leteszi a fegyvert. 

Ezután néhány órával Kossuth tájé-

koztatás végett elküldte Görgeinek 

gróf Guyon tábornok saját kezûleg írt 

jelentését a temesvári csatavesztésrôl, 

a Dembinski-féle hadsereg megsem-

misülésérôl, vagyis Kossuth tudatában 

volt annak, hogy ha ezután Görgeinek 

átadja a fôhatalmat, akkor ô bizony le-

teszi a fegyvert, mert véget akar vetni 

a hasztalan vérontásnak. Augusztus 9. 

után Délkelet-Magyarországon egye-

dül Görgei alig több mint 30 ezres –– 

részben fegyvertelen újonc, részben 

elcsigázott, és egyetlen csatára is alig 

elég lôszerkészlettel rendelkezô kato-

nákból álló –– feldunai hadserege állt 

szemben Paszkevics tábornagy lassan, 

de biztosan közeledô mintegy százezer 

fônyi orosz fôhadseregével és Haynau 

több mint ötvenezres hadseregével. 

Így az annyi csatában halálmegvetô 

bátorsággal küzdô, a július 2-i heroikus 

komáromi csata óta súlyos fejsebe el-

lenére is bravúrosan manôverezô és 

seregét az orosz harapófogótól mind-

addig megôrzô tábornoknak nem ma-

radt más választása, mint: „vagy egy 

reménytelen utolsó viadal az engem 

mindenfelôl környezô ellenséges had-

eregekkel, vagy Orsova, vagy pedig ––

Világos.” Az elsô lehetôséget nem a 

maga, hanem katonái élete megóvá-

sáért és a civil lakosság személy- és 

vagyonbiztonsága érdekében nem vál-

lalta, a másodikat, azaz a Törökország-

ba Orsován át még lehetséges keresz-

tültörést azért nem, mert meggyôzôdé 

se szerint a magyar nemzeti hadsereg-

nek idegen földön semmi keresnivaló-

ja. Maradt tehát az önkéntes fegyver-

letétel, de errôl nem egyedül ô döntött, 

hanem az augusztus 11-i haditanács 

résztvevôi –– köztük kilenc majdani 

aradi vértanú tábornok –– szinte egy-

hangúlag, és csatlakozott a hadsereg 

döntéséhez Damjanich tábornok, Arad 

várának parancsnoka is, továbbá há-

rom miniszter, a fôrendi ház elnöke, 

számos országgyûlési képviselô, pol-

gári tisztviselô –– már csupán emiatt 

sem igazságos Görgei árulásáról be-

szélni. Függetlenül attól, hogy valaki a 

Kossuth–Görgei-szembenállásban és 

Hôsbôl lett bûnbak – Világos? vitában melyikükkel rokonszenvez, 

tény, hogy Görgei Arthur nem volt 

áruló, és nem is ô okozta a szabad-

ságharc bukását. Sôt az ô nevéhez 

fûzôdik a túlerôben levô ellenséget 

(osztrákok, oroszok, fellázadt hazai 

nemzetiségek) átmenetileg visszavetô 

dicsôséges tavaszi hadjárat, amelynek 

végére a magyar honvédsereg saját 

erejébôl felszabadította az ország te-

rületének kilenctizedét! A küzdelem 

végkimenetelét egyfelôl a német és az 

olasz egységtörekvések átmeneti ku-

darca, másfelôl az európai nagyhatal-

mak vezetôi döntötték el, akik kivétel 

nélkül a Habsburg-ház oldalára álltak. 

Bár a magyar politikai és katonai ve-

zetés is súlyos hibákat vétett 1849 jú-

niusától, végsô soron nem ez döntötte 

el a szabadságharc ügyét, hanem a 

magyarok számára kifejezetten ked-

vezôtlenül alakuló nemzetközi helyzet 

és az ellenség kezdetben két és fél-

szeres, végül elsöprô katonai túlereje.

Árulás vagy ámítás?
„Ti azt tanítottátok s azt tanítjátok 

ma is: »a világosi fegyverletétel áru-

lásnak volt az eredménye«. A ti ta-

notok hamis; mert ama katasztrófa 

nem volt egyéb a helyzetnek konkrét 

megrendítôleg való és valódi kifejezé-

sénél. Hogy ez áltanotok az elámítottak 

átkait fejemre zúdította… ez ma már 

elôttem szót is alig érdemlônek látszik.  

De több az, hogy ti, ahelyett hogy lel-

kiismeretesen követtétek volna au-

gusztus 13-ának intô szózatát: a ti köl-

tött nyugat-európai intervenciótok 

ócska apparátusával ûzött szemfény-

vesztés által azt a még alig megszü-

letett enerváló messiási hitet kövérre 

hizlaltátok, –– ezáltal ama nemzetpo-

litikai optimizmust naggyá növeltétek 

és vele a valódi önbizalom hiányát a 

nemzetnél –– meglehet, több nemze-

dékre –– megörökítettétek!”

Görgei Arthur: Gazdátlan levelek 

VIII (1863)

Gyûlölet és önbizalom
„Görgeyt már igazolta a történelem. 

Alakja gondviselésszerû. Jô és a ma-

gyar dicsôség északi fénye lobban fel 

nyomában; jô és egyénisége több ön-

bizalmat, hôsi ambíciót ébreszt a ma-

gyarban, mint Hunyadit és Bethlent 
kivéve bárki. S mikor az eget veri ez a 

láng, ô rádobja babérjait és kioltja 

vele. Csak ô látta, hogy ez kénytelenség 

volt. De ezerszer hála Istennek, hogy 

c s a k ô látta s nem látta más: a 

megifjodott, a végsôkig elszánt ma-

gyar nemzet. Ezer áldás, hogy Görgey 

dicsôségitatta, életmámoros népe nem 

látott Világosban mást, csak galád áru-

lást, mert ezzel megmaradt a hite ön-

magában. A Görgeyre esett gyûlölet 

mértéke volt a magyarság önmagába 

vetett hitének. Mivel a magyar hitt 

magában, kijátszottnak kellett tartania 

magát.”

Ravasz László: Görgey Arthur (1916)

Faggyas Sándor
(Magyar Hírlap)

van veszve. Nem az ellenség ereje, 

hanem árulás és alávalóság által esett 

el. Én Görgeyt a porból emelém fel, 

hogy magának halhatatlan dicsôséget, 

s a hazának szabadságot vívjon ki! S ô 

Magyarország gyáva hóhérává lôn. 

Külellenség ellen meg tudtam hazá-

mat védeni, belárulás ellen nem.” –– 

Ha meg akarjuk keresni a „Görgei, az 

áruló” mítosz keletkezésének idôpont-

ját, azt egyértelmûen Kossuth Lajos-
nak a világosi fegyverletétel után 

harminc nappal, a Duna déli partján 

fekvô, török fennhatóság alatt levô 

Viddin (ma a bulgáriai Vidin) városban 

írt –– Görgeit vádló-elítélô, egyben ön-

magát védô-felmentô –– levelében je-

lölhetjük meg. Az ismert kossuthi pa-

tetikus retorikával roppant hatásosan 

kifejtett árulásvád futótûzként terjedt 

el Magyarországon, amit az is elôse-

gített, hogy a –– magyar kormány 

külföldön mûködô és diplomáciai 

missziót ellátó politikai megbízottaihoz 

címzett –– politikai röpirat 1850-ben 

Pesten megjelen(hetet)t –– érdekes 

módon az önkényuralmi osztrák cen-

zúra engedélyével! 

Világos a magyar történettudatban 

és nemzeti mitológiában Muhi, Mo-

hács, Majtény, Trianon mellett legna-

gyobb nemzeti katasztrófáink, össze-

omlásaink egyikének szimbólumává 

vált. Érthetô, ha az 1848–49-es szabad-

ságharc elbukásának/leverésének lel-

ki-tudati feldolgozásában, megértésé-

ben, az okok és a felelôsök kutatásában 

az elmúlt százhatvanegy év során min-

den nemzedék beleütközött a „Görgei-

kérdésbe”. Egyfelôl ugyanis Görgei 

Arthur (ô a nevét 1848-tól hosszú élete 

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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Abban az áldott szerencsében le-

hetett részünk, hogy feleségemmel és 

két kisgyermekünkkel Magyarország-

ra utazhattunk, hogy szinte az egész 

nyarat otthon töltsük.

Akárcsak tavaly, az idén is beszá-

molok élményeimrôl a kedves olva-

sóknak.

* * *
Tiz napos svájci nyaralás után ér-

kezünk haza. Gépünk Bécsben landol, 

a kôszegi határátlépés (folyamatos, 

megállás, ellenôrzés és határôrség 

nélkül) után az útviszonyok azonnal 

rosszabbodnak. Megszûnik a fehér ve-

zetô csík az országút szélén, a fûvet 

sem nyírták és autónk nagyot zökken 

egy gödörben.

Másnap reggel felfedezô útra indu-

lok a városban. 

Ez már Orbán Viktor Magyarországa, 

a Fidesz gyôzelem tisztán látszik az 

újságosnál, ahol a zömében szocialista 

támogatottságú lapok a kormányt tá-

madják vagy Orbán Viktort gúnyolják. 

Mikor tavaly itt jártam „csendben” 

voltak. 

Az elsô reggelen a Spar élelmiszerüz-

letben a pénztárgép elôtt hajléktalant 

fog a köpenyes, túlsúlyos boltvezetô 

hölgy. A mosatlan, borotválatlan em-

ber üvöltve vágja földhöz zsebébôl 

elôrántott tárgyait.

–– Azt hiszed loptam bazdmeg???––

üvölti torkaszakadtából. Valóban nem 

lopott de a biztonsági ôr kitessékeli. 

Késôbb az egyik használt termékeket 

kínáló mûszaki boltban érdekes ese-

ménynek leszek tanúja. Bejön egy ba-

seball sapkás fiatalember, lopva kö-

rülnéz majd táskájából vákumcsoma-

golt, szeletelt szalámit és sajtokat vesz 

elô. Minden friss, minden félárú. A 

portéka pillanatok alatt elfogy, az 

eladók és az ott tartózkodó vásárlók is 

vesznek.

— Nincs energiaitalod? — kérdezi a 

boltvezetô. 

— Lesz — válaszol a sapkás majd 

társával együtt gyorsan elhajt. 

Megemlitem a boltvezetônek, hogy 

használt LCD televiziót vennék. 

Mondja, hogy nincs, de egy telefon-

hívás után megjelenik egy izgága 

fiatalember. A kocsijához invitál, a 

hátsó ülésen és a csomagtartóban is 

hever egy poros, nagyméretû TV.

–– A boltban ez 180 ezer, ezt száz-

tizért viheted, a csomagtartóban ami 

van, nyolcvanért. –– mondja

Garancia nincs, készpénzzel kellene 

fizetnem. Egy pillanatig gondolkodom 

de aztán nem vásárolok. Vállat von, 

elhajt.

Rájövök, hogy még hozzá kell szok-

nom a helyi körülményekhez. 

A téren sétálgatva látom, hogy több 

üzlet bezárt. Az emberek sietnek, ar-

cukon szomorú beletörôdés. A léthely-

zet láthatóan roszabb mint Ausztráli-

ában vagy Svájcban. Délután egy 

élelmiszerüzlet reklámkatalógusát la-

pozom. 

A halászlét szeretem, a Halker két-

személyes gyorsfagyasztott balaton-

boglári halászlét kinál 349 forintért 

ami az aznapi váltás szerint $ 1.85-ba 

kerül. 

A dobozban 3 szelet halat találok az 1 

liter halászlé mellett. 

Az ételt 10 percig fôzöm, fenséges 

ízû és természetes. Nem értem miért 

kínálják ilyen olcsón.

Este tévét nézünk, a programok jók 

de este 10 után elképesztô mennyiségû 

gyilkosságsorozat kezdôdik a legtöbb 

adón. És így megy ez szinte minden 

nap, lövöldözés, kínzás, csalás, lopás, 

óriáspókok támadása, ûrszörnyek csa-

tái, erôszak és halál mindenütt. Ennél 

még sokkal rosszabb hogy folyamato-

sak a reklámok (pedig a vételért havi-

díjat kell fizetni), fôleg a mosópor 

reklámok, naponta vagy ötven. Azért 

nézünk mindent, mert magyarul van. 

Az utcán járva azonban érdekes dol-

gokat tapasztal az ember. Nem min-

den van teljesen magyarul.

Ezen a „King cuccok” poszteren 

hírtelen el kellett gondolkodnom hogy 

mirôl is van szó?

A futtball világbajnokság javában 

tart. Egy meccset a város egyik sörô-

meg. Az iroda zárva, ebédidôrôl tér-

nek vissza a pultok mögött üldögélô 

hölgyek. 

Nagy a tolakodás de nem aggódom, 

mert sorszámom van. Az útleveleket 

kiállító ablaknál a szemüveges hölgy 

unatkozva nézegeti frissen vásárolt 

piperecikkeit. Tizenöt percet várakoz-

tatva megjelenik egy másik hölgy és 

egy gombot megnyomva hívja a sor-

számomat. Átadom, a sydneyi nagy-

követségen kiállított, egy évre szóló 

ideiglenes útlevelemet, és a régi 

lejártat is, a biztonság kedvéért.

— Önnek nincs Magyarországon 

bejelentett lakcime? — kérdezi a 

hölgy a számitógép képernyôjét für-

készve. Mondom hogy külföldön élek.

— És mivel igazolja Magyar állam-

polgárságát? — erre majdnem el-

nevetem magam.

— Az a két útlevél talán elég lesz… 

— jegyzem meg.

A hölgy feláll majd sustorogni kezd a 

piperecikkes kolléganôvel.

— Az az ízé érvényes, állítsd ki — 

mondja végül. Az az „ízé”, mármint 

ideiglenes útlevelem menti meg a 

helyzetet. Digitálisan lefotóznak, egy 

elektronikus érzékelôre téve, elôször 

bal, majd jobb mutatóujjamat, újjle-

nyomatot vesznek tôlem. Adataimat 

mégegyszer ellenôrzik, majd fizetek 

14 ezer forintot.

–– Az útlevele 2 hét múlva fog aján-

lott küldeményben érkezni az ön által 

megadott magyarországi lakcímre, de 

ha nincs lakcímkártyája vagy szemé-

lyi igazolványa, nem fogja tudni át-

venni –– jegyzi meg búcsúzóul a hölgy. 

Bólintok és borús hangulatban távo-

zom. Annál nagyobb az örömöm és 

csodálkozásom, mikor négy munkanap 

elteltével kopog a póstás, egy gyors 

aláírást kér, majd átadja 10 évre szóló 

vadonatúj úniós, magyar útlevelemet. 

Végre megnyugodhatok.

Feleségem régi kívánságát teljesítve, 

Budapestre megyünk kirándulni. A 

nyugati pályaudvar melletti Béke 

szállodában foglaltam szobát. Sógorom 

is jön feleségével, így kiszorulok az 

autóból, és Intercity vonattal megyek. 

Pontosan indulunk, a légkondicionáló 

mûködik, WC papir van. Megvagyok 

elégedve. A keleti pályaudvarra ér-

kezvén, hajléktalanok hadába ütközöm 

a metró lejáratánál. Elképesztô a hô-

ség, napon +40 C fokot mérünk. Bu-

dapest poros, zajos, mindenütt épít-

kezések, árusok, kéregetôk. Húsz év-

vel ezelôtt éreztem magam így Isz-

tambulban. A Béke szálloda légkon-

dicionált, csendes szigete igazi felü-

dülés. A bejelentkezésnél segitôkész 

fiatalember fogad. Egymás mellé kap-

juk, a foglalásban szereplô „standard” 

helyett, „superior” szobáinkat. Kiságy, 

babafotel, az LCD tévén névre szóló 

zenés üzenet és + 20 fokra hûtött szoba 

köszönt belépéskor. Három éves lá-

nyom fürödni szeretne, a szálló me-

dencéje nincs még nyitva, de neki 

külön kinyitják. A hallba érkezô 50 fôs 

túrista csoport mit sem tud arról hogy 

már nyitva a medence, így csak lá-

nyommal és sógorommal viháncolunk 

a medencében 2 órán keresztül. 

Másnap az állatkertbe megyünk. 

Odafele megjegyzem, hogy 30 éve 

nem jártam ott és akkor 14 évesen 

játékpisztolyt és olcsó, hamisított 

Hard Rock pólót vásároltam a bejá-

rattal szemben sátorozó árusoktól. 

Legnagyobb meglepetésemre ma is 

ott vannak! Játékpisztolyt, hamis 

Hard Rock pólókat árulnak a szuve-

nirok mellett. Mivel játékpisztoly kor-

szakomat régen kinôttem, csak egy 

hamis pólót vásárolok tôlük ezúttal. Az 

állatkert régi, bejárati épületét felis-

merem, de odabent már minden új és 

más számomra. Több kellemes órát 

töltünk ott, kislányom nagyon élvezte 

az állatokat.

A városligetben sétálva megnézzük 

Vajdahunyad várát. A várral szemben 

esküvôi tömeg gyülekezik. A magyar 

Magyarország 2010 nyarán nôk tudvalevôen világszépek de eskü-

vôre kiöltözve ezek a fiatalok még-

szebbek. Csak ámulunk és bámulunk, 

mintha egy párizsi divatbemutató 

kifutójánál állnánk. 

Útunk a Hôsök terére vezet, itt sem 

jártam 30 éve. A tér akkor hatalmasnak 

tûnt, most kicsinek. A hét vezér tal-

pazatán fiatalok söröznek. Arról be-

szélnek, mit jelent magyarnak lenni. 

Belehallgatok beszédükbe, de nem 

adok hitelt nekik mert üres sörös-

dobozaikat távozáskor a talpazaton 

hagyják.

Vacsorára ismét a török önkiszolgá-

lóba megyünk. Az étel olcsó és ízletes, 

török pénztárosunk jól beszél magya-

rul. 

Finom a vacsora, már nem bánom 

hogy 150 évig uralták Magyarorszá-

got. 

A szálló felé tartva, egy padon fekve, 

egy 55 év körüli, kifogástalan szürke 

kosztümöt viselô hölgyet látok, táskái 

szépen sorban állítva a pad alatt. 

Sok hajléktalant láttam már, de ilyet 

még nem. 

Egy pillanatig arra gondolok hogy 

megállok, és megkérdezem hogy ke-

rült ide, esetleg helyet szorítunk neki 

éjszakára szállodai szobánkban de 

aztán mégis úgy teszek mint a legtöbb 

budapesti: Elfordítom tekintetemet és 

rezzenéstelen arccal megyek tovább. 

Azért sajnálom ôt.

Másnap reggel aztán feleségem úgy 

dönt, hogy a gyerekekkel ô is Intercity 

vonattal utazik vissza Szombathelyre. 

Kezdésnek, a számozott kocsi elektro-

mos ajtaja nem nyílik. A szomszéd 

kocsiba kell fellszállnunk majd vissza-

jönni a helyünkre. Nyolc hónapos kis-

babánk a babakocsiban alszik, így ôt a 

folyosón hagyjuk. Indulás után néhány 

perccel megállunk Kelenföldön. Ki-

megyek hogy az útból eltoljam a 

babakocsit, ám az ajtó nem nyílik, 

hiába nyomogatja kivülrôl a gombot a 

felszállni vágyok hada. Elrohannak 

egy másik kocsihoz. Végül is örülök, 

mert így nem ébresztik fel a babát. 

Kis idô múlva megjelenik a kalauz, a 

menetjegyek kezelése után megjegy-

zik hogy a babakocsi rossz helyen áll, 

eltorlaszolja az ajtót. Mondom neki, 

semmi gond, az ajtó nem mûködik.

— A szerelvényt ellenôriztük, az ajtó 

kiválóan mûködik — jegyzi meg 

hûvösen.

Külön élvezet számomra mikor Ta-

tabányán az arcába vigyoroghatok, 

látva hogy hiába döngetik öklükkel 

vagy rugdossák lábukkal az ajtót a 

felszállni vágyók, az ajtó továbbra 

sem mûködik. Viszont idôben hazaér-

kezünk és az a lényeg.

(folytatjuk)

Halász Attila
attila.h99@gmail.com

zôjében, kivetítôn nézek. Fiatalokkal 

beszélgetek, nagyon emelkedett han-

gulatban vannak pedig alig fogy elôt-

tük a sör. Félóránként a mosdóba jár-

nak ki. 

Megtudom, egy cigi 2500 forint, min-

dannyian marihuánát szívnak. 

Megjegyzem, az én idômben (nyolc-

vanas évek) a Kevert likôr volt a divat. 

Hangos hahota a válasz. A pincérhöl-

gyet megállítva, nosztalgiából kérek 

egy kevertet, mondja az nekik régen 

nincs de Jagermeister az van. Azt 

Ausztráliában is ihatok, így nem kérek 

semmit.

Magyar útlevelem hamarosan lejár, 

itt az alkalom hogy megkérjem az új, 

ujjlenyomatos változatot. A helyi ok-

mányirodában jelentkezem. Kiderül, 

csak 10 nap múlva tudnak fogadni leg-

hamarabb, adnak egy sorszámot dé-

lután 1 órára.

Tiz nap múlva jelentkezem, már 

háromnegyed egykor hatalmas a tö-

A 15. Ausztráliai és Új-Zélandi Magyar 
Találkozó Adelaideben lesz megtartva:

2012. december 30. – 2013. január 8.
Szeretettel várunk mindenkit és reméljük, 

hogy sok új arcot ismerhetünk meg 
és ismét  viszontláthatjuk a régi barátokat.  
További felvilágosításért kérjük küldjön 

egy emailt a következô címre: 
adelaide15@hotmail.com.au  

vagy látogassa meg honlapunkat
www.találkozo.org.au
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zônnyel, elôbbi 200 mellen megmutat-

ta, nemcsak úgy tud nyerni, hogy az 

utolsó métereken lehajrázza riválisait, 

hanem száztól vezetve is [3]. Mostantól 

ilyen gyôzelmekre lehet számítani tô-

le, mert megvan a gyorsasága az elsô 

százon, nem kell a versenyét az utolsó 

ötvenre felépíteni.

Cseh László még imponálóbb volt 

négyszáz vegyesen [4]. Az utolsó száz-

ra két testhossz elônnyel fordult, gyor-

son egy percet úszott, ami körülbelül 

az edzésnek felel meg, ennél három 

másodperccel is tud jobbat, de mivel 

nem kellett mindent kiadnia magából, 

nem is tette meg.

Kétszáz vegyesen ellenben élete ver-

senyét nyerte, az osztrák Markus 
Rogan szorongatta, az utolsó ötvenen 

egy kis megingás elég lett volna ahhoz, 

hogy Cseh ne nyerjen.

„Ôszintén, hogy nézne az ki, hogy 

hazai közönség elôtt nem nyerek?” — 

kérdezte vasárnap önmagától. „Olyan 

korban vagyok már, amikor az idôket 

nem figyelem annyira, sokkal fonto-

sabb a gyôzelem. A motivációmmal 

nincs gond, inkább azt nehezebb fel-

dolgozni, hogy mindenki engem akar 

legyôzni. Sokkal keményebb verse-

nyek voltak, mint négy éve ugyanitt. 

Hálás vagyok azoknak, akik elviselték 

a nyûgeimet, és a szezonban mind-

végig mellettem voltak.”

Cseh és Gyurta mellett még ketten 

szereztek érmet a férfiaknál. Kis Ger-

gô is megmutatta, hogy milyen a haj-

rája, 400 gyorson odaért a bronzra. 800 

gyorson nem szerzett érmet, ezzel 

azért nem lehetett kalkulálni, hiszen 

címvédô volt.

Verrasztó Dávid azzal váltotta meg 

az érmét, hogy legyôzte Kis Gergôt 

400 vegyesen az elôfutamban, mert 

egyáltalán így volt esélye a döntôs 

részvételre. A második helye gátat 

szakíthat át, elnyomottsági érzése el-

illanhat.

Mivel az idôjárás kegyes volt a szer-

vezôkhöz, mindössze két kellemetlen 

esemény volt az Eb-n. Cseh László elsô 

aranyánál a magyar himnusz egy rö-

vidített változata került elô, ezt gyor-

san sikerült javítani. Verrasztó Dávid 

a 200 vegyes elôfutama után a középsô 

ujját mutatta. Érthetetlen vélemény-

nyilvánításával egy barátjának üzent 

is, de tudhatta volna, hogy a LEN 

mennyire szigorúan veszi az üzenete-

ket, hiszen a szerb pillangózó (Csavics) 

egy olyan pólóban jelent meg — Ko-

szovó Szerbia része —, amelyikben 

nem szabadott volna, megfosztották 

érmétôl két éve.

A magyar csapatvezetés sokáig igye-

kezett titkolni az esetet, pedig rákér-

deztünk rögtön az esemény után, rém-

hírnek minôsítették. Amíg nem került 

elô a fotó, addig nem akarták megza-

varni vele a csapat szereplését. A LEN 

a magyar szövetségre bízta a vizsgálat 

lefolytatását.

Hosszú Katinka aranya 400 vegyesen 

nem lett meg, ezüstöt nyert, nem úgy 

készült, hogy 4:36-os idôt fog úszni, 

hanem annál sokkal jobbat, de ez el-

maradt. Versenyzôi nagyságát az át-

meneti csalódottság után is megmu-

tatta, ô lett az Eb legeredményesebb 

magyar versenyzôje.

Váltóban ugyanis összejött az az 

arany, ami elveszett 400-on, ez, és a 

200 pillangó kárpótolta Katinkát. 

„Ilyen brutálisan még egy versenyre 

sem készültem, tele vagyok izommal, 

de a formaidôzítés nem volt tökéletes” 

— jegyezte meg vasárnap még a hétfôi 

400 vegyesre utalva.

„Nem gondoltam még bele, hogy én 

lettem a legeredményesebb magyar, 

mert mindenki kitett magáért. Azon 

sem elmélkedtem még, hogy kétszer 

is magyart gyôztem le, de nagyon po-

zitív, hogy húzzuk egymást. Nem tu-

dom, ha nem váltok országot, és nem 

megyek az Egyesült Államokba, akkor 

is lett volna-e ennyi aranyam. Szeretek 

Kaliforniában élni, ez a legfontosabb. 

És az, hogy olyat éreztem, amikor ki-

jöttem a medencébôl, amilyet biztosan 

nem fogok még egyszer.”

Jakabos Zsuzsa jobbat úszott textil-

ben, mint egy éve a szuperdresszben, 

neki is jót tett az amerikai ösztöndíj, 

bár hazajövetele után teljesedett ki. 

Tiszta szívbôl örült érmeinek, pedig 

ha kicsivel szerencsésebb, most Eu-

rópa-bajnok, hiszen ha az országos 

bajnokságon jobbat úszik Dara Esz-

ternél, akkor tagja a 4x200-as váltónak. 

Tartalék volt, nem vetették be. Öröm-

teli, hogy vele együtt öten vannak a 

lányok, míg máshol négy embert sem 

sikerült kiállítani.

A remélt érmek közül csak egy hi-

ányzott — egynek pedig a színe nem 

lett olyan —, így elmondható, abszolút 

eredményes Eb-t zártunk. Ha a kö-

vetkezô, jövô évi világbajnokságra a 

tizenhárom érembôl a fele megmarad, 

és lesz legalább két arany, elégedettek 

lehetünk. Ha Londonban is ennyi lesz, 

kijelenthetjük: egy sportág visszatért 

az aranyszerzôk közé, ahonnan 2000 

után kikerült. Ez a cél, az ország, a 

versenyzôk is olimpiacentrikusak, rá-

adásul Gyurtának, Hosszúnak a vb- és 

Eb-gyôzelem után mesterhármas is 

lenne.

Vezettünk, 
de Gerrard büntetett

Barátságos találkozón 2-1-es veresé-

get szenvedett a londoni Wembley-

stadionban a magyar válogatott Anglia 

ellen. Egervári Sándor elôször ülhe-

tett szövetségi kapitányként a nemzeti 

együttes kispadjára, s hét percen ke-

resztül a mennyben érezhette magát, 

ugyanis ennyi ideig vezettek is leg-

jobbjaink, de a háromoroszlánosok 

Steven Gerrard gyors duplájával for-

dítani tudtak. Legközelebb szeptember 

elején lesz jelenése a válogatottnak, 

akkor Svédországban játszik majd Eu-

rópa-bajnoki selejtezôt.

Egervári Sándor elsô válogatott mér-

kôzésére készült szövetségi kapitány-

ként, a július közepén posztjára kine-

vezett szakember rögtön újoncot is 

avatott az angolok elleni találkozón: a 

Videoton belsô védôje, Lipták Zoltán 
kezdôként futhatott ki a londoni Wem-

bley gyepére. A korábban a Dunaferr-

rel és az MTK-val is magyar bajnoki 

címet szerzett 60 éves mester húzott 

még egy meglepôt, a bal lábas Dzsud-
zsák Balázst áthozta a jobb oldalra. 

Elôl Rudolf Gergely, valamint amo-

lyan árnyék ékként Gera Zoltán ját-

szott.

Az angol csapat összeállításában nem 

volt meglepetés, Capello ugyanúgy 

betette Lampardot és Gerrardot 
egymás mellé, mint tette azt a számuk-

ra egyértelmû csalódást jelentô dél-

afrikai világbajnokságon. Az olasz 

tréner meghagyta Rooneyt is a kezdô-

ben, pedig a Manchester United táma-

dója kilenc mérkôzés óta gólképtelen 

volt a háromoroszlános válogatottban.

Nagy nyomás nehezedett az elsô per-

cekben a magyar csapatra, amely 

hosszú ideig csak nyomozta a labdát. 

Rooney már a harmadik percben 

megvillant, s a magyar kapuba lôtt, ám 

mindezt lesrôl tette, így Lannoy já-

tékvezetô jogosan érvénytelenítette a 

találatot. A bizonytalan magyar védôk 

közül Jagielka is majdnem betalált, de 

csak az oldalháló teherbíró képességét 

tesztelte. A 13. percben Walcott futot-

ta meg sokadszorra a hozzá képest je-

lentôs sebesség-hátrányban lévô Van-
czákot, de középre adását A. Johnson 
a kapu fölé bombázta. Az elsô negyed-

óra végén a magyar csapat is eljutott 

Hart kapujáig, de Dzsudzsák lövése 

megpattant Terryn, így az szögletre 

pattant. Gerának is volt egy veszélyes 

próbálkozása fél óra elteltével, de a 

hálóôr ezt könnyedén magához ölelte.

Sikerült tehát kapott gól nélkül meg-

úsznunk az elsô félidôt, sôt ahogy ha-

ladt elôre az idô, egyre inkább meg-

nyíltak a lehetôségek a magyar csapat 

elôtt, néhány szép labdajáratásra fu-

totta a mi erônkbôl is. Arról pedig, 

hogy mindkét kapitány egyértelmûen 

felkészülési mérkôzésnek tekinti ezt a 

találkozót a szünet után gyôzôdhettünk 

meg teljesen, hiszen Capello négy, 

Egervári pedig három cserét is végre-

hajtott.

A 62. percben aztán váratlanul ve-

zetést szerzett az Egervári-legénység: 

Gera ugratta ki remek ütemben 

Komant, aki balról beadott, de Jagielka 

beleért a labdába, amely így a gólvona-

lon túlra pattant (0-1). Legalábbis az 

asszisztens errôl gyôzte meg a játék-

vezetôt…

Mindössze hét percig élt a remény, 

ekkor Gerrard bombagóljával egyen-

lített a házigazda (1-1), majd újabb 

négy perc elteltével ismét a liverpooli 

középpályás vette be Király kapuját, 

miután az elmélázó magyar védôket 

megelôzve a hálóba passzolt (2-1).

A felpörgött angolok sorra vezették 

támadásaikat, Zamora lövése kis híján 

beakadt a jobb felsôbe. A végén még 

akadt lehetôségünk az egyenlítésre, de 

az egyedül kilépô Gera Hartba bom-

bázta a labdát. A szûk vereség elfogad-

hatónak mondható, ám természetesen, 

ha van némi hiányérzetünk.

ANGLIA–MAGYARORSZÁG
 2-1 (0-0)

Wembley-stadion, 72 000 nézô. Ang-
lia: Hart — G Johnson, Terry (Daw-

son, sz.), Jagielka, A Cole (Gibbs, sz.) 

— Walcott (Young, sz.), Barry, Lam-

pard (Zamora, sz.), Gerrard (Wilshere, 

83.) — A. Johnson, Rooney (Milner, 

67.). 

Magyarország: Király — Szélesi, 

Juhász R., Lipták (Komlósi, 55.), Van-

czák (Laczkó, sz.) — Dzsudzsák (Ko-

man, sz.), Vadócz, Elek Á. (Tóth B., 

60.), Huszti (Hajnal, sz.) — Gera, Ru-

dolf (Priskin, 83.). 

Gólszerzô: Gerrard (69., 73.), ill. 

Jagielka (62., öngól).

Buta gólokkal hullott ki a BL-
bôl a Debrecen

A Basel 3-1-re verte BL-selejtezôn a 

Debrecent, 5-1-es összesítéssel ütötte 

ki a magyar bajnokot. A DVSC-nek 

voltak helyzetei, de fiatal kapusa, 

Verpecz István két nagy hibája miatt 

kikapott, és az EL-ben folytatja.

Tíz emberrel, tizenegyesekkel nyert 

a Gyôr

A Gyôr a francia Montpellier elleni, 

idegenbeli visszavágón tíz emberrel, 

tizenegyesekkel gyôzött, ezzel az Eu-

ró-pa Liga negyedik körébe jutott.

A magyar csapat az elsô meccsen 

hazai pályán 1-0-ra kikapott, idegenben 

ugyanilyen arányban nyert, kiharcolva 

ezzel a hosszabbítást, majd a tizene-

gyeseket.

Babic az elsô félidô 40. percében fej-

jel szerzett vezetést, öt perc múlva 

Stanisicot állították ki. A gyôriek fe-

gyelmezetten küzdöttek, kihúzták a 

büntetôkig. A franciáktól Pitaut az 

utolsó, 120. perc-ben küldték le.

A franciáktól ketten is hibáztak, a 

Gyôr mindent eldöntô büntetôjét To-

kody vágta be, így 4-3 lett.

Montpellier-Gyôr 0-1 (0-1) — 11-
esekkel 3-4

A DVSC a legkönnyebbet kapta az 

EL-ben

Sorsoltak az Európa Ligában, a Deb-

recen bolgár ellenfelet kapott, elkerül-

te a Portót és a Galatasarayt is. A Gyôr 

is szerencsés, a Dinamo Zagrebbel ját-

szik. Mindkét magyar csapat hazai pá-

lyán kezd.

„A sorozat ezen szakaszában már nin-

csenek könnyû ellenfelek — nyilat-

kozta Pintér Attila, a Gyôr vezetôed-

zôje az MTI-nek. — Megmondom 

ôszintén, nagyon bízom a csapatomban, 

ha már eddig eljutottunk, szeretnénk 

bejutni a csoportkörbe. Azért jobb lett 

volna, ha idegenben kezdhetjük a pár-

harcot, de ez a gárda már megmutatta 

az elôzô két körben, hogy idegenben is 

képes jó eredményt elérni. ”

„Tudjuk, hogy a Liteksz a szlovák baj-

nok Zsolnával szemben maradt alul a 

BL harmadik körében — értékelte a 

sorsolást Herczeg András, a DVSC 

klubmenedzsere az egyesület hiva-

talos honlapján. — Az elkövetkezendô 

napokban próbálunk minél több in-

formációt beszerezni a csapatról. Azt 

gondolom, ötven-ötven százalék az 

esélyünk a továbbjutásra.”

NB I
NB I., 2. forduló, eredmények:

Kaposvár–Újpest 0–1, 

Bp. Honvéd–MTK 1–2 (0–1), 

Bozsik Stadion, 1000 nézô,

Haladás–ZTE 0–0, 

Szombathely, 6000 nézô,

Pápa–Szolnoki MÁV 0–0, 

Pápa, 1500 nézô, 

KTE–Ferencváros 1–2 (1–1),

Kecskemét, 6500 nézô, 

Paks–DVSC 2–2 (1–2), 

Paks, 2500 nézô, 

Gyôri ETO–BFC Siófok 1–0 (0–0), 

Gyôr, ETO Park, 3000 nézô, 

Videoton–Vasas 3–0 (0–0),

 Székesfehérvár, 2500 nézô, 

NB I, 3. forduló: 

A ZTE–Pápa-mérkôzés 2–1-es állás-

nál a nagy vihar miatt félbeszakadt, 

Vasas–Gyôri ETO 2–1, 

Szolnok–Paks 3–1 (2–0), 

Szolnok, 2000 nézô, 

MTK–Videoton 0–3 (0–1), 

Hidegkuti stadion, 1000 nézô, 

DVSC–Kecskemét 6–2 (2–0), 

Debrecen, 6000 nézô, 

Kaposvár–Szombathely 1–0 (1–0), 

Kaposvár, 3000 nézô, 

Siófok–Újpest 1–1 (0–0), 

Siófok, 6000 nézô, 

Ferencváros–Bp. Honvéd 1–3 (0–3), 

Magyarország visszatért a 
nagyhatalmakhoz

Cseh László duplázott, Hosszú Ka-
tinka három aranyat szerzett, Gyurta 
Dániel klasszisként nyert a budapesti 

úszó Európa-bajnokságon. Verrasztó 
Evelyn hôs volt, feldolgozta, hogy egy 

századdal kikapott, a váltót ô hozta be 

az elsô helyre. A 13 érmet nem kell 

magyarázni, jó lenne, ha a fele meg-

maradna a jövô évi sanghaji vb-re.

A budapesti úszó Európa-bajnok-
ságon hat arany-, négy ezüst- és há 
rom bronzérmet szerzett a magyar 
csapat. Hattal zárt Nagy-Britannia és 

Olaszország is, Németország valamint 

Franciaország nyolcat szerzett. Négy 

éve hét érem, és csak két arany volt a 

magyar mérleg, az igazi mélypont a 

2007-es világbajnokságon volt, amikor 

mindössze egy bronzzal tért haza a 

küldöttség.

Az európai szövetségek hét aranyat 

vártak Magyarországtól, ez túlzónak 

tûnt, Gyurta aranya 100 mellen még 

távoli, ezen a távon még vannak nála 

jobbak. A hat viszont bejött, ezzel Ma-

gyarország története második legsike-

resebb szereplésén van túl, csak 1954-

ben volt ennél jobb a mérleg. Ma 

gyarország visszatért az úszónagyha-

talmakhoz, mondta határozottan egy 

német tévés, megállapításával szük-

ségtelen vitatkozni.

Az idén 70 éves Kiss László kapitány 

munkássága alatt ez a legjobb sze-

replés. Kivételes érzéke van az úszás-

hoz, ezt — Egerszegi és Kovács Ági 

aranyain túl — jól mutatja, Verrasztó 
Evelynt ô tette a 4x200-as gyorsváltó 

hajráemberének. Beleérzett, hogy az 

egy százados vereség után, ha jön egy 

szép eredmény, feledtetheti a másfél 

centis vereséget. Verrasztóban így ta-

lán csak egy órára maradt benne ez a 

rossz élmény. (Vannak, akiket éveken 

át kísérti egy ilyen ezüst.)

Váltóban, négyszázon, kétszázon egy-

aránt volt érmes magyar, a százas 

verseny most sem a mi világunk volt 

(Gyurta Dániel 4. helye kimagasló 100 

mellen, Verrasztó Evelyn száz gyorson 

szerzett ötödik helye elôtt is le a ka-

lappal): a magyarok hagyományosan 

az állóképességi számokra specializá-

lódtak.

Magyar érmesek
Hosszú Katinka — 200 pillangó, 200 

vegyes, 4x200 gyorsváltó (arany) 400 

vegyes (ezüst)

Cseh László — 200 vegyes, 400 

vegyes (arany)

Verrasztó Evelyn — 4x200 gyorsváltó 

(arany), 200 vegyes (ezüst)

Gyurta Dániel — 200 mell (arany)

Dara Eszter — 4x200 gyorsváltó 

(arany)

Mutina Ágnes — 4x200 gyorsváltó 

(arany), 200 gyors (bronz)

Kis Gergô — 400 gyors (bronz)

Jakabos Zsuzsa — 400 vegyes 

(bronz), 200 pillangó (ezüst)

Verrasztó Dávid — 400 vegyes 

(ezüst)

A magyar közönség hihetetlenül lel-

kes volt, minden nap kitett magáért, 

rászolgált, hogy a világ legjobb közön-

ségének lehessen nevezni. Ennél talán 

fontosabb, amit Fehérvári Balázs, töb-

bek közt Verrasztó Evelyn és Mutina 

Ágnes edzôje mondott: Evelyn fantasz-

tikus hajráját látva — amivel a váltó 

56 év után aranyérmet nyert — hány 

gyerek fog jelentkezni az uszodában. 

A mesteredzô kétszázat mondott, le-

het, ennél többen is lesznek, akik úszni 

szeretnének a Jövô SC-ben Gyurta 
Dániellel, Cseh László pedig majd 

Kôbányára vonzza a gyerekeket.

Gyurta és Cseh játszadozott a me-

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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Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

seinkre: 1.Claudió Monteveri, 2. Ros-

tand Cyrano de Bergerac címû mûvé-

ben, 3. Az asszirók bôségistene, 4. 

Punjab, Afganistan, Kashmir, Irán, 

Sind és Tucharistan nevébôl, 5. A 

szovjet Valentyina Nyikolajeva Tye-

reskova, 1963-ban, 6. A szára, 7. Sedan-

nál, 8. A szumót, 9. Marinírozásnak, 10. 

Ausztráliában.

E heti kérdéseink:

1. Melyik földrajzi hely adatai a kö-

vetkezôk: 1349 km. hosszú, 59 km. 

széles, legnagyobb mélysége 11034 

méter?

2. Melyik együttes slágere volt a Kel-

lemes borzongásokés a Surf in USA.

3. Melyik ország uralkodója Beatrix 

királynô ?

4. Ki írta a Lady Chatterley szeretôje 

címû — korábban nagy megbotránko-

zást keltett — erotikus regényt?

5. Melyik ország volt II. Lipót belga 

király magánbirtoka?

6. Ki a Magyar Nemzeti Galéria fôi-

gazgatója?

7. A lila ruhás nô Szinyei Merse Pál 

ismert festménye. De melyik francia 

impresszionista festette a Zöld ruhás 

nô címû képet? 

8. Melyik erdélyi város német neve 

Kronstadt?

9. Kik voltak a szalzánusok?

10. Melyik országhoz tartozik Elba 

szigete?

A válaszokat jövô heti számunkban 

közöljük.

Összeböngészte C. G. 

Tanár úr kérem

NA NE...
 Egy matematikatanár meg akarja 

tréfálni osztályát, feltesz egy kérdést:

 — Na, gyerekek, ha ez a terem 7 m 

hosszú és 6 m széles, a fal színe fehér, 

csíkos nadrág van rajtam és most 1/2 

11 van, akkor hány éves vagyok?

A gyerekek döbbent csendben ülnek, 

majd egy kis idô múlva Móricka je-

lentkezik:

— A tanár úr 42 éves.

A tanár meglepôdik.

— Tényleg annyi vagyok, ezt meg 

hogy találtad ki?

— Hát — mondja Móricka — van egy 

félhülye bátyám, aki most 21éves...

* * *
Papa és mama bemegy a gyerekük 

szobájába, és az ágyon egy szado-mazo 

újságot találnak.

Pár másodpercig döbbenten állnak, 

majd a papa megszólal:

— Szerintem NE verjük meg.

* * *
Egy nô hallja a rádióban, hogy ba-

leset történt. Értesíteni akarja a férjét,  

de csak az üzenetrögzítôvel tud be-

szélni:

— Drágám! A rendôrség talált egy 

hullát. Ronda, nincs agya és kicsi a 

farka. Aggódom! Élsz még?

* * *
Egy holland, egy ír és egy skót há-

zaspár elmennek golfozni.

A holland felesége lehajol egy lab-

dáért, és egy lágy szellô fellebbenti a 

szoknyáját, láthatóvá téve, hogy nem 

visel alsónemût.

— Asszony, te meg miért nem hor-

dasz bugyit? — kérdi döbbenten a 

férj.

— Olyan kevés pénzt adsz a háztar-

tásra, hogy nem jut belôle fehérnemû-

re — mondja az asszony.

— Tessék, ITT van 50 dollár, szaladj, 

és vegyél magadnak fehérnemût — 

mondja a férje.

Folyik tovább a játék, ezúttal az ír 

feleség szoknyája fedi fel a titkot: ITT 

is hiányzik az alsónemû.

— Drágám, ez meg mi? — kérdi döb-

benten a férj.

— Tudod, olyan kevés pénzt adsz, 

hogy erre már nem jutott belôle.

 — Tessék, ITT van 20 dollár, vegyél 

egy bugyit magadnak! — mondja a 

férj.

A következô ütésnél a skót feleségé-

nek szoknyája libben fel, láthatóvá 

téve, hogy ITT is hibádzik a bugyi vi-

selet.

— Asszony, rajtad meg miért nincs 

bugyi? — horkan fel a skót férj.

— Annyira fukar vagy, hogy a kony-

hapénzbôl nem jut fehérnemûre —

méltatlankodik a feleség.

— Tessék — mondja a férj —, ITT 

egy fésû, legalább rakd rendbe egy 

kicsit...

* * *
— A gazdasági válság alatt összehoz-

tam egy kisebb vagyont.... egy nagyob-

ból...

— A sípcsont az a szerv ami segít a 

sötét szobában megtalálni a bútoro-

kat.

— Ha két hideg, esôs nap után végre 

ragyogó napsütésre ébredsz, akkor 

biztosan hétfô van.

 — Zavard össze a világot: mosolyogj 

hétfôn!

— Jézus, ki vagy a mennyekben, én 

is kivagyok itt a földön!

—Ha a munkavégzés olyan egészsé-

ges, miért nem a betegekkel csináltat-

ják?

Kiss Zoltán (Németország)»

IRKAFIRKA
Horror humor

Úgy gondolom, hogy nem vagyok 

egyedül azzal a furcsa érzéssel, mely 

alkalmanként a legváratlanabb szituá-

ciókban rám tör. Nem egyszer fordult 

már elô életemben, hogy éppen akkor 

fogott el a nevetôgörcs, amikor ko-

molyan kellett volna viselkednem. 

Már-már attól tartok, ez bizony meg-

nyilvánulása a kezdôdô ôrületnek. 

Pszichológushoz kellene mennem, de 

messze lakik. Idôközben azonban töb-

ben megnyugtattak, hogy rajtuk is 

erôt vett már hasonló érzés. Ha va-

lakinek jó a megfigyelô képessége és 

érzéke is van a humor iránt, azonnal 

rájön, hogy még a legtragikusabb drá-

mai helyzetekben is fellelhetô valami 

komikum. Vannak olyan napok az éle-

tünkben, amikor valahogy minden 

összejön, ilyenkor a legésszerûbb, ha 

az ember lefekszik a vackára, vaka-

rózik és nyögdécsel, jómagam is szok-

tam nyögônapokat tartani.

Egy ilyen rosszemlékû napról sze-

retnék beszámolni, mely egyúttal a 

már fent említett „humorral” kapcso-

latos. Sajnos nem lagzira — temetésre 

voltam hivatalos. Egyik muzsikus kol-

légámat kísértük ki utolsó útjára, de 

hogyan…? Itt közbe kell, hogy szúr-

jam, hogy a gépek lassan minden állati 

— egyben emberi — munkaerôt ki-

szorítanak mindennapi életünkbôl. 

Ökörrel, bivallyal már csak a harma-

dok világ elmaradott országaiban 

szántanak, Európában sehol, az állati 

erôt traktor helyettesítik, a mezôgaz-

daság a fejlett ipari országokban tel-

jesen gépesített, de nem csak az, sok 

más területen is gép végzi a nehéz em-

beri munkát.

Hogy mást ne mondjak a temetôkbôl 

is eltûntek a szép, ragyogó szôrû, 

büszke öntudattal, komoran lépkedô 

gyászparipák. Ha a temetésben egyál-

talán van valami szép, akkor ez a né-

gyes fogat valóban látványosnak, 

méltóságteljesnek volt mondható. A 

mai temetéseken már autóval — igaz, 

ez elegáns kiállítású gépjármû — vi-

szik ki utolsó útjára a halottat, kivéve, 

akiket elhamvasztanak. Ezeknek fél-

maréknyi hamuját a temetô kapujánál 

egy stanecliban nyomják az özvegy 

markába, akár vicinálison is hazavi-

heti, vagy szétszórja az udvaron, ha 

nem akar volt élettársával ilyen for-

mában együtt lakni.

Itt nyugaton Mercedes márkájú ko-

csival dolgoznak a vállalatok, legalább 

utolsó útján utazzon ilyen elôkelô re-

mekmûben, szegény megboldogult, ha 

már életében nem tellett neki ilyen 

luxus kivitelû jármûre.

Magyarországon is természetesen 

már eladták a gyászlovakat az Állami 

Temetkezési Vállalatok a húsiparnak, 

s feldolgozták szegényeket, virslinek, 

szafaládénak. Helyettük a szovjet au-

tóipar remekét kellett megvásárolniuk, 

nevezetesen a legreprezentatívabb tí-

pust: a Csajkát. Ezen utaznak a magas 

rangú szovjet politikusok, meg a hol-

tak. Ilyen drága kocsin utazik utoljára 

a halott, függetlenül attól, hogy von-

zódott-e a szovjet ipar iránt, vagy 

megvetette azt, tiltakozni már úgysem 

tud. Nekem például teljesen mindegy, 

BMW-n megyek ki a sírkertbe vagy 

gyalog. A hamvasztást a magam ré-

szérôl már csak azért is részesítem 

elônyben — bár egyenlôre nem talá-

lom nagyon sürgôsnek —, mert azzal 

kevesebb „balhé” fordul elô, mint a 

tradicionális elföldeléssel. Jómagam a 

temetésrôl nem tudok különösebb 

megrendüléssel szólni, mert azt már a 

születésnél bekalkuláltam az életbe, 

mint utolsó felvonást. Vele jár, mint 

házassággal a nászéjszaka, bár a kettô 

között meglehetôsen nagy a hangu-

latbeli különbség. Nos a farkasréti 

temetô halottasházánál már szépszá-

mú csoport gyûlt össze, amikor a ra-

vatalozóban megkezdôdött a búcsúvé-

tel cimborám földi maradványaitól. 

Aztán a koporsót kivitték az ajtó elôtt 

várakozó Csajka típusú szuper-jár-

gány hátuljához, majd két hivatalos 

ember óvatosan betolta a bánat ládát, 

és rácsukták az ajtót, tiszteletteljesen 

szalutáltak, a sofôr meg hívatásának 

mélysége tudatában beült a helyére, a 

gyászolók katonásan felsorakoztak a 

kocsi mögött, hogy kicsoszogjanak a 

kijelölt gödörhöz. Meghatottan vártuk, 

hogy az autó lassan elinduljon, de bi-

zony az meg se mozdult csak állt, mint 

a Bálám próféta, sokat emlegetett csö-

könyös szamara. Hallottuk a motor 

indításának kísérletét, de két-három 

keserves nyögés után nyilvánvalóvá 

lett, hogy biz az Istennek, de még Le-

ninnek sem akart beugrani, csak szu-

szogott, nyögött, mint szegény asztmás 

sógorom. Mivel a szertartást végzô 

papnak szigorúan beosztott programja 

volt, nem várhattunk tovább, hanem 

nekiveselkedtünk és elkezdtük tolni az 

emelkedô úton haladó, élenjáró szov-

jet gépipar remekét, izzadtunk mint a 

verseny lovak mire kiértünk a sírhoz, 

ahol a sírásók a gödör mellé kilapátolt 

földkupacon szalonnáztak és vígan sö-

röztek, végül is miért lettek volna bá-

natosak, nem az ô rokonait temettük, 

és még egy kis borravalóra is volt ki-

látásuk, tehát vidámságuk nem volt 

indokolatlan.

Amikor megérkeztünk — úgy néz-

hettünk ki, mint volgai hajósok —, a 

valóban komikus erôlködés láttán 

egyik lapátos ember a röhögéstôl, 

majdnem belecsúszott a sírba. És ez 

még csak a kezdet volt. A kirendelt 

kórus — amelynek tagjai egyébként 

szintén állami alkalmazottak, b-listá-

zott operai kóristák, órabérben éne-

kelnek — belekezdett a gyásznótába, 

amikor is egyik ministráns gyerek 

észrevette, hogy a basszistának akko-

ra ádámcsutkája van, mint egy Sie-

mens tumbler villanykapcsoló, amely 

ráadásul a hangmagasságoknak meg-

felelôen le-fel liftezett. Ez különben a 

Nabukodonozor dalmûnek rabszolga-

korúsában félhomálynál egyáltalán 

nem feltûnô, de itt, ragyogó napsütés-

ben bizony igencsak komikus látványt 

nyújtott.

Ne is mondjam, a fiú képtelen volt a 

szemét levenni az énekes göcsörtös 

gigájáról, a dalárdista pedig mit sem 

sejtve, szomorú ábrázattal fújta a nó-

tát, közben arra gondolhatott, hogy 

milyen ízes káposztás cvekedli vár reá 

otthon. A gyerek végül már nem gyôz-

te cérnával, és kibuggyant belôle egy 

kurta röhentés, amely futótûzként ter-

jedt, mert közben mások is felfedezték 

a csoda csutkát. Nincs mit tagadni, az 

ilyesmi ilyen alkalmakkor különösen 

komikusan hat, fôleg, hogy a csutka 

tulajdonosa minderrôl mit sem tudott, 

ô megszokta és s így nem tudta elkép-

zelni, miért kuncognak, szinte fuldo-

kolnak a gyászolók.

Eközben a tiszteletes is belezavaro-

dott a gyászbeszédbe, majd idegesen 

abbahagyta attól való félelmében, 

hogy netán valami csacskaságot talál 

mondani, a ministráns fiúcskát még-

sem pofozhatja fel a közönség elôtt.

Erre a sírások, — mentsék, ami 

menthetô — megragadták a köteléket, 

hogy leengedjék a koporsót. Az egyik 

azonban olyan heves mozdulattal ha-

jolt elôre, hogy feltûnôen szûk jeans- 

nadrágja hangos reccsenéssel kettére-

pedt hátul. Ez aztán végleg betette a 

„kaput”, és teljes erôbôl kitört a kaca-

gás, még a szegény özvegy is elmo-

solyogta magát. Életemben gyászoló 

közönséget, így nyihorászni nem hal-

lottam. Már, már azt hittem, hogy a 

halott is felül a koporsóban és elröhögi 

magát. Én már lassan semmin sem 

csodálkozom ezen a megbolydult vilá-

gon. Így van ez, amikor minden ösz-

szejön…

* * *
Tiszteljük a holtakat! — olvasom az 

egyik hazai lapban. Az én halottaimat 

megsiratom, de vannak, akikre, ha 

meggebedek, sem tudok tisztelettel 

gondolni, például hazánk nagy tanító-

jára, Rákosi Mátyásra és vörös cim-

boráira.

Megest itt vó’nék
A legkiegyensúlyozottabb házassá-

gokban is elôfordulnak néha apró-

cseprô összekoccanások, melyek egy 

kis jóindulattal rövidesen feledésbe 

merülnek. Ez esett meg velem is a 

múlt héten. Gondosan megszámoltam, 

hány szál hajam van még, bizony az 

eredmény igen szomorú volt, kilenc 

szál árválkodik fejem búbján. Megkér-

tem feleségemet, adjon tanácsot, mi-

képp lenne mutatósabb, ha ötöt jobbra, 

négyet meg balra, vagy ötöt balra 

négyet meg jobbra fésülnék? Mire 

szeretett párom --- valószínû ballábbal 

kelt fel aznap --- kissé ingerülten vá-

laszolt: --- Fésüld, ahogy akarod, vagy 

járj borzasan! Ôszintén szólva igaza 

van, mert manapság az ún. kakastaréj-

frizura a módi, a homlok fölött közé-

pen tarajszerû hajcsomó áll égnek. 

Miért ne követném én is ezt a hülye 

divatot…?

* * *
A Bild Z. nevû bulvárlapban érdeles 

cikkecskére találtam, melynek szerzô-

je közkedvelt tv-szemilyiségek hono-

ráriumát ismerteti. 50-100 ezer eurót 

markolnak fel egy-egy fellépésért. A 

továbbiakban a statisztákról tesz em-

lítést, mennyi gázsit kapnak a külön-

bözô TV filmek forgatása folyamán, 

pl. 1OO euró üti a markát a „halott” 

szereplônek, amiért nem kell egyebet 

tennie, mint lélegzetét visszatartva, 

mozdulatlanul feküdni, amíg a jelene-

tet filmezik. Ez persze nem kíván 

semmiféle színészi adottságot, viszont 

24 órán át készenlétbe kell lennie, 

hogy a rendezô utasítására odafeküd-

jön az „áldozat” helyére. Ezeket olvas-

ván elhatároztam, hogy felcsapok hul-

lának. Mikor kerestem én egy nap 

alatt ennyi pénzt? És még csak mozog-

nom sem kell érte. Ha meg véres hul-

lára van szükség, 15O euró a fizetség, 

leöntenek paradicsomlével, s már ka-

pom is a másfélszáz eurót. Ezért iga-

zán érdemes hullának lenni…!

* * *
Apró kulisszatitkok a világsikert ara-

tott „Elfújta a szél” címû filmbôl, 

amely 1O Oszkár-díjat kapott. Vivien 

Leigh a forgatások alatt naponta négy 

csomag cigarettát szívott el, ami nem 

maradt következmények nélkül, 53 

évesen tüdôrákban hunyt el. Partnere, 

Clark Gable 59 évesen szívinfarktussal 

búcsúzott el Hollywoodtól. Egyébként 

a film elsô rendezôje Reth Butler sze-

repére Gary Coopert kérte fel, de az 

visszautasította az ajánlatot, mondván, 

a mû csúnyán meg fog bukni. Téve-

dett, mert a filmtörténet egyik legsi-

keresebb darabja lett. A világhírûvé 

lett „szerelmes csók” Vivien Leigh-

nek (ô alakította Scarlett O’Hara-t) 

egyáltalán nem okozott örömet. ---

Gable-nak hamis mûfogsora volt, és 

igen kellemetlen szájszagát nehezen 

tudtam elviselni! --- mondotta késôbb 

a mûvésznô. Ki gondolt volna ilyesmit 

a „sármos” szívtipróról…?

* * *
Két kondorosi fiatalember, Hanyec 

Máté és Vince fölmentek Pestre sze-

rencsét próbálni. Sikerült munkát ta-

lálniuk, dolgoztak serényen, becsület-

tel, majd asszonynak valót is leltek, 

megnôsültek. Egyik nyáron elhatá-

rozták, hogy fölhozzák Pestre idôs 

édesapjukat, aki számadó juhász volt 

a Lenin füle TSZ-ben, amíg nyugdíjba 

nem ment, még nem lépte át faluja 

határát. János bácsi meg is érkezett, 

és csak nézte a soha nem látott ember-

tömeg nyüzsgését. Meg mutatták neki 

az Országházat, a Halászbástyát, majd 

kivitték az Állatkertbe, ahol az öreg 

megcsodálta a különféle afrikai vadál-

latokat. A vízilónál leesett az álla, ami-

kor megmondták neki, ez a víziló. Fe-

jét csóválva megjegyezte: --- Nagy 

marha lehetett, aki ezt a rúsnya jó-

szágot lónak nevezte, mert a vizet azt 

látom, de hol van a ló? Mert ez aztán 

mindenre hasonlít, csak lóra nem! A 

zsiráfnál végleg elakadt a lélegzete, 

kis idô múlva megszólalt: --- Mondhat-

tok nekem akármit, ilyen állat nincs! 

Séta közben találkoztak egy néger há-

zaspárral, János bácsi szemügyre vet-

te ôket, majd kis idô múlva meg-

jegyezte: --- Na, ezeket aztán alaposan 

megfüstölték. Mielôtt elbúcsúztak 

volna kimentek a MTK-FTC futball-

meccsre. Amikor a két csapat rövid 

gatyában kifutott a mezônyre, János 

bácsi felkiáltott: --- Te jóságos ég, hi-

szen itt sehol sincs víz, hun fognak 

ezek fürönnyi…!?





16. oldal                                                                 MAGYAR ÉLET                                                  2010. augusztus 26.

  apróhirdetések=apróhirdetések=apróhirdetések= apróhirdetések=apróhirdetések=apróhirdetések

Melbourne 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.  

HÁZVEZETÔNÔT keres 3–szor he-

tente napi 5 órára  egyedülálló, South 

Yarra-i lakásban élô nô. Kiváló körül-

mények, jó fizetés, rugalmas idôbe-

osztás. Csak komoly személy jelent-

kezzen.  Telefon 9509 2216, vagy 9866-

2169 (Melbourne)

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/Fax: 9534-2715. 

Válogatott minöségû borjú, 
disznó, marha és bárány hús.
Eredeti csabai, debreceni, ke-
nômájas, hurka, sütnivaló 
kolbász, disznósajt, töpörtyû 

stb.
GRÜNER HENTESÜZLET Figyelem!

Keressen fel Weboldalonkun:
cs-magnacartatravel.com.au

Sydney

30 Gaine Rd. Dandenong South VIC 3175

Tel.: 03 9799-5800 Fax: 03 9799-5888

PAPLANT, dunyhát, párnát. 

ágyhuzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter, és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Telefon: 

9523-6616 (Melbourne). Elôzetes 

megbeszélésre vasárnap is kinyitunk.      

BUDAPESTEN a XI. kerületben 

VIII. emeleti szépen berendezett 2 

szobás la-kásban, jó kilátással, nagyon 

jó köz-lekedései lehetôséggel lakás 

kiadó, napi $55-ért. Érdeklôdni lehet: 

sanyi0@freemail.hu, 

vagy 0011-361-7080 892 (este), vagy 

Mobil: 0011-361-6030-5409 963

ANGOL és MAGYAR nyelvoktatást  

vállalok (beszélgetés, írás, olvasás, 

segítség vizsgákhoz és iratok kitöl-

tésében). Felsôfokú képesítéssel, inter-

netes, egyéni és csoportos oktatási 

gyakorlattal rendelkezem. Személyes 

megbeszélés a 0408-966-403 telefon-

számon. (Sydney Z 27)

S&C HOME RENOVATION 
SOLUTION

Vállalok Sydney-ben, és környékén, 

lakás, ház teljeskörû felújítását, átala-

kítását. Külsô-belsô festést, csempézést, 

vakolást. Fürdôszoba, konyha átala-

kitást, felújítást. 23 éves gyakorlat. Kor-

rekt ár, és garanciális minöségi munka!

Hivja Sándort, mobil: 0401 004-890; 

ph: (02) 9314-3448

GONDOZÓNÔT keres idôsebb, 

egészséges hölgy vasárnap estétôl 

péntek reggelig. Hívja Mancit a 02-

9371-5252 számon.

KERESEK egy megbízható 

egyedülálló magányos asszonyt  la-

kótársnak. Nehezen viselem az 

egyedüllétet. Különálló szoba áll a 

rendelkezésére. Hívjon a (02) 4621-

2008 telefonszámon.

ZALAKAROSI termál fürdôtôl 

pár perc sétára, nyugodt környe-

zetben 4 szobás felújított alpesi ház 

csodálatos panorámával napi 40 

ausztrál dollárért kiadó. A kulcs 

bármikor átvehetô. Érdeklôdni lehet 

a 0400-114-464 telefonszámon.

167 cm magas, 69 kg, 60 éves 

hölgy vagyok. Keresem azt a korban 

hozzámillô, magára adó, tiszta, pe-

dáns úriembert, aki társam lenne 

öreg napjaimra. Választ TALÁN 

MEGTALÁLLAK jeligére a sydneyi 

szerkesztôségbe. 

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

A Magyar Élet Kiadóhivatalának
P.O. Box 210, Caulfield, Vic. 3162

Megrendelem
A Magyar Életet ____ évre   Mellékelek $ _______-t.

Elôfizetési díj egész évre (50 szám) GST-vel együtt $ 160.—

Félévre (25 szám) GST-vel együtt $ 80.—

Külföld egy évre: Magyarország $ 240.- NZ $ 220.-

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok 

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

______________________________Postcode__________

A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

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

és a Duna TV 
telepitése.
Nagy Gábor

Telefon / Fax: 
(03) 95236630

Mob: 0411812320 

LÁSZLÓ
MAGÁNNYOMOZÓ
Személyes ügyek vizsgálása, 

diszkrét bizonyíték kezelések, 
ügyfélképviselet.
P.O. Box 4021 

GEELONG 3220 Victoria
mob: 0451 146-665

vagy mob: 0415 147-864
web cím: www.laszlopi.net/contact

Email: info@laszlopi.net 

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

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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