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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
gokkal jó kapcsolatot ápoljunk.

A pártelnök szerint egyre több ember érzi a szegénység következményeit, és 
sokan csalódtak a rendszerváltás pártjaiban. Tavaly 33 jelöltjük volt az ország-
gyûlési választáson, 2018-ban 106-ot szeretnének. Hozzátette: nem félnek attól, 
hogy a Jobbik lenyúlja a baloldali érzelmû szavazókat, bátran vállalják a ver-
senyt, és mindent megtesznek, hogy elnyerjék a választók bizalmát.

A Fehér Isten lenyomta 
a Kontrollt Amerikában

Hét hete van mûsoron, két kópiával kezdték vetíteni, de aztán volt olyan hét, 
amikor 29 moziban játszották. 241 627 dollárnál tart, ez azt jelenti, hogy a ma-
gyar filmek közül Mundruczó Kornél kutyaapokalipszisos drámája szedte 
össze a legtöbb pénzt Amerikában a rendszerváltás óta.

Megelôzte az eddigi csúcstartót, a Kontroll-t, amely 237 138 dollárt gyûjtött 
odaát. De olyan nagy presztízsû hazai alkotásokat is maga mögé utasított a Fe-
hér Isten, mint például:

 • Sorstalanság (196 857 dollár),  • A nagy füzet (66 559 dollár),  • A torinói ló 
(56 391 dollár),  • Hukkle (53 715 dollár),  • Taxidermia (11 408 dollár)

Még az is lehet, hogy a Fehér Isten minden idôk legtöbbet hozó magyar film-
je Amerikában, de a rendszerváltás elôtti alkotásokról az interneten fellelhetô 
adatok hiányosak, illetve ilyen idôtávnál már nem lehet figyelmen kívül hagyni 
az inflációt. Az egyetlen Oscar-díjat nyert magyar nagyjátékfilm, a Mephisto 
tengerentúli bevételét nem ismerjük, Szabó István késôbbi filmje, a Redl ez-
redes 2 357 dollárt, a Hanussen pedig 82 635 dollárt termelt. A napfény íze öt-
millió dollárt hozott össze Amerikában, de ez a film nemzetközi koprodukcióban, 
nemzetközi sztárokkal (Ralph Fiennes, Rachel Weisz) készült, így igazságtalan 
lenne összevetni a fentebb felsorolt filmekkel.

A Fehér Isten több díjnyertes, híres filmet is megelôzött már Amerikában. 
Az Oscar-díjas Paolo Sorrentino az olasz politikáról szóló Il Divó-ja, Park Chan-
wook bosszútrilógiájának befejezô része, A bosszú asszonya, a svéd Daniel 
Espinoza Instant dohány-a és a szintén svéd Lukas Moodysson által rendezett 
Lilya 4-Ever és a Mi vagyunk a legjobbak! is mind kevesebbet hozott Ameriká-
ban, mint a magyar film.

A Fehér Isten-t a legutolsó információk szerint 17 moziban játsszák Ameriká-
ban.
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Május 26.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Fülöp, Evelin nevû kedves olvasó-

inkat.

Fülöp: A görög Philipposz rövidülé-

sébôl.

Evelin: Két név egybeesése, az Éva 

francia, ill. angol továbbkébzése, a 

kelta eredetû Skóciában Eiblin nevé-

bôl.

Köszönthetjük még, Aladár, Elekt-
ra, Gyöngyvér, Marianna, Tiha-
mér nevû barátainkat.

Május 27.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gyula, Hella nevû kedves olvasóin-

kat.

Gyula: Régi magyar név, fejedel-

met jelent.

Hella: A Helga német alakváltozata 

és a Helena német rövidülése.

Köszönthetjük még: János, Pasz-
kál, Pelbárt, Szeverin, Szerénke 
nevû barátainkat.

Május 28.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Emil, Csanád nevû kedves olvasó-

inkat.

Emil: A latin Aemelius nemzetség-

névbôl. Jelentése: versengzô.

Csanád: Régi magyar személynév-

bôl.

 Köszönthetjük még Ágost, Elmira, 
Emánuel, Irén, Lucia, Vilhelmina 
nevû barátainkat.

Május 29.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Magdolna nevû kedves olvasóin-kat.

Magdolna: A Magdaléna név 

magyarosított alakja.

Köszönthetjük még Adelmár, Alé-
na, Almiréna, Elmár, Kund, kunó, 
Marita nevû barátainkat.

Május 30.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Janka nevû olvasóinkat.

Janka: Eredetileg a János rövidí-

tett becézôje volt. Az utónévmagya-

rító mozgalomnak lehetôsége volt ar-

ra, hogy a Johanna magyarosítására 

nôi névvé változtassák.

Köszönthetjük még: Zsanett, Emil, 
Vilmos, Vilma, Viola nevû barátain-

kat.

Május 31.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Angéla, Petronella  nevû kedves 

olvasóinkat.

Angéla: A latin Angelius nôiesítése, 

jelentése: angyal.

Petronella: A éatin Petronius férfi 

név nôi párja. Jelentése: a Petronius 

nemzetségbôl származó nô.

Köszönthetjük még: Angelina, 
Angyalka, Krisztina, Kristóf nevû 

barátainkat.

Újabb magyar siker 
a brit tehetségkutatóban

Négy igennel jutott tovább a magyar táncegyüttes a brit tehetségkutatóban, 
a Britain’s Got Talent-ben.

A Fricska nevû gödöllôi tánctrió nagy sikert aratott, mind a négy zsûritag 
tetszését elnyerte. Moussa Ahmed, Papp Gergely Bálint és Papp Máté 
Bence a román, a magyar és a cigány tánc elemeit ötvözik produkciójukban.

A magyar táncosok gyors és látványos mozgása meggyôzte a zsûrit, hárman 
állva tapsolták meg ôket, majd négy igennel juttatták tovább ôket a következô 
fordulóba.

Két éve ugyanebben a tehetségkutatóban tûnt fel a magyar Attracion nevû 
árnyéktáncos csapat, akik meg is nyerték a versenyt.

Újpestre költözött a Munkáspárt
A hírhedten csúnya Baross utcai pártházból egy modern újpesti épületbe 

költözött a Munkáspárt. A rendezvényen összegyûltek a világ proletárjai.
A nyolcadik kerületi épületben, egy vegyes tulajdonú épületben volt a 

Munkáspárt székháza, kettô emeletet volt az övék, négy az államé. Thürmer 
Gyula, a párt elnöke a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy az állam más funk-
ciót szán az épületnek. Az irodákat az Egységes Magyarországi Izraelita Hit-
község kapja meg, és oktatási tevékenységet fognak folytatni az épületben.

A Munkáspárt eladta a belvárosi irodáját, és az újpesti Munkácsy Mihály 
utcába költözött. Hogy miért pont Újpestre esett a választás, arra az elnök azt 
mondta, hogy ott találtak olyan ingatlant, amely megfelelt az igényeiknek és a 
lehetôségeiknek. Thürmer Gyula szerint Újpesten a munkásmozgalmi tradíciók 
is erôsek, ezért is tûnt jó választásnak a kerület.

A pártelnök elmondta, hogy mindenképpen olyan épületet szeretnének, 
amely helyet tud adni egy huszonegyedik századi pártnak. A modernitás és a 
múlt jól megfér egymás mellett az épületben. A korszerû berendezést és dizájnt 
a szocialista idôkbôl maradt relikviák egészítik ki. Például egy vitrinben meg-
csodálhatjuk Kádár János minikönyvekbôl álló könyvtárát is, a Marx- és a 
Lenin-képek mellett. Persze Thürmer Gyula azt mondta, hogy nem szeretné, ha 
a modernség felülírná a múltat, nem tagadják meg azt, hogy honnan indultak.

Annyira nem, hogy nem szégyellik a diktatúrákból érkezô vendégeket, pél-
dául két észak-koreai diplomata is jelen volt az eseményen. Ôk nem szerettek 
volna nyilatkozni nekünk, arra hivatkoztak, hogy nem beszélnek jól angolul. Az 
átadón részt vettek mások mellett Oroszország, Fehéroroszország, Vietnam, 
Kuba és Venezuela képviselôi is.

Thürmer Gyula elmondta, hogy személyes kapcsolat fûzi ez országok diplo-
matáihoz, például az oroszországi képviseletet még a rendszerváltás elôttrôl 
ismeri. Ahogy az elnök fogalmazott: ezek az országok mind figyelik a Munkás-
párt elveit, és tudják, hogy ôk valódi tényezôk a magyar belpolitikában. Hozzá-
tette: a Munkáspárt minidig is híve volt a keleti és a déli nyitásnak, ezért is ápol 
jó kapcsolatot ezekkel az országokkal.

Hogy nem kompromittáló-e például Észak-Koreával barátkozni, Thürmer 
azt felelte, hogy ezek az országok mind diplomáciai kapcsolatban állnak Ma-
gyarországgal, ha az országnak nem kompromittáló a kapcsolattartás, akkor 
nekik sem.

Errôl egyébként az egyik párttagot is megkérdeztük, s neki kétségei voltak 
azzal kapcsolatban is, hogy az Észak-Koreáról szóló nyugati hírek egyáltalán 
igazak. Például szerinte a nyugati propaganda része az ágyúval való kivégzésrôl 
szóló híresztelések.

Thürmer Gyula állítólag nyolc nyelven beszél folyékonyan. A szoros kapcso-
latok biztosan annak is köszönhetôk, hogy minden gond nélkül vált angolról 
oroszra, azután spanyolra. Szerinte nemzeti érdek, hogy a fent említett az orszá-



Behajtják a külföldi bírságokat 
a magyar autósokon

Az Ausztria, Horvátország, Bulgária és Magyarország között született köl-
csönös egyezmény lehetôvé teszi, hogy a tagállamok között a külföldön elköve-
tett szabálysértések bírságai behajthatók legyenek. A megállapodás a 2012. 
október 11-én Mátraházán aláírt --- Magyarországon már törvényben is rögzí-
tett --- egyezmény adminisztratív és technikai végrehajtási kérdéseit rendezi. A 
többi aláíró országban a parlamenti ratifikációs eljárások befejezôdésének 
függvénye a hatályba lépés.

A megállapodás nem hangolja össze a nemzeti jogszabályokat, azonban az 
Európai Unió vonatkozó irányelvében meghatározott nyolc közlekedési jogsér-
tés szolgál háttérjogszabályként. Ezek esetén a kiszabott --- szabálysértési és 
közigazgatási --- bírságokat a felek egymás országaiban a jogi minôsítéstôl füg-
getlenül elismerik és végrehajtják.

A kölcsönösen elismert szabálysértések a sebességhatár túllépése, a bizton-
sági öv használatának mellôzése, áthajtás piros lámpán, ittas jármûvezetés, 
kábítószer hatása alatt történô jármûvezetés, bukósisak viselésének elmulasztá-
sa, közlekedés tiltott sávban, valamint mobiltelefon vagy más kommunikációs 
eszköz jogellenes használata vezetés közben.

A megállapodás hatálya az 50 eurót (15 ezer forint) meghaladó pénzbírságokra 
terjed ki. A behajtott pénzösszeg a végrehajtó tagállamot illeti.

A magyar jogban a hatályos szabálysértési törvény szerint az elévülési idô 
hat hónap, a közúti közlekedésrôl szóló törvény szerinti közigazgatási eljárás 
ügyintézési határideje 60 nap, objektív határideje szintén hat hónap. Az elévülé-
si idô egységes szabályozására nincs európai elôírás, de a néhány hónapos 
elévülési idô a megállapodás hatálya alá tartozó jogsértéseknél általánosnak 
tekinthetô a Belügyminisztérium közleménye szerint.

Gazdasági alap is kell a magyar 
identitás megôrzéséhez

A magyar identitás erôsödéséhez gazdaságilag is támogatni kell a magyar 
közösségeket szülôföldjükön --- mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 
felelôs államtitkár a bécsi nagykövetségen tartott elôadásán.

Az államtitkár úgy fogalmazott: a gazdasági fejlôdést a megfelelôen szakkép-
zett munkaerôvel tudják elérni, ezért fontos, hogy a határon túli magyar intéz-
ményekben elôsegítsék a képzést. 

Potápi Árpád elmondta: az uniós gondolkodás nem tesz különbséget az ôsho-
nos nemzeti közösségek és az újonnan bevándorolt, alapvetôen nem európai 
származású közösségek között. Úgy vélte, emiatt a magyar nemzetpolitikának 
az elsôdleges feladata, hogy uniós szinten szétválassza ezt a két fogalmat.

Az államtitkár kérdésre válaszolva kitért arra is, hogy a gazdasági nehézsé-
gek miatt a legnehezebb a kárpátaljai magyarságnak, ezért anyagi támogatásuk-
ban fontos szerepe van a magyar kormánynak. Elmondta továbbá: ausztriai 
magyarok körében más típusú nehézségek vannak, itt elsôsorban az asszimilá-
cióval kell megküzdeni. Az államtitkár beszélt arról is, hogy általános jelenség 
a Kárpát-medencében az is, hogy sokszor a magyar közösségek nem ismerik, 
milyen jogaik vannak az adott országban, emiatt nem is tudják igénybe venni 
azokat.

Az államtitkár szerint a Magyarországról való elvándorlás alapvetô oka gaz-
dasági, hiszen a jobb fizetés reményében hagyják el általában az országot. 
Potápi általános közép-kelet-európai kérdésnek nevezte a problémát. Úgy látja, 
míg a béreket nem tudják felzárkóztatni európai szintre, addig továbbra is el 
fogják hagyni az országot. Az államtitkár szerint az elvándorlás a történelem 
során mindig megfigyelhetô volt, azonban ma a kisebb családok és a kevesebb 
gyerek miatt érzi meg jobban a társadalom ennek mértékét.
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HÍREK
Felfüggeszti hirdetéseit 

a TV2-n a Vodafone
A Vodafone Magyarország felfüggeszti a TV2-n tervezett hirdetéseit. A 

vállalat a nôi jogok védelmezésében, nyilvánosan tiltakozik a TV2 valóságshow-
jában látottak miatt. A Vodafone a tévécsatorna több százmilliós nagyságrendû 
hirdetôje. Az ügy elôzménye, hogy az Éden Hotel címû adás egyik epizódjában 
az egyik részeg szereplô erôszakosan szexre akarta kényszeríteni nôi játékos-
társát. Akcióját annak ellenére folytatta, hogy határozottan visszautasították. 
Az omi-nózus jelenet több szerkesztôn is átment, mielôtt adásba került. Elôször 
azzal érvelt a csatorna, hogy „nem történt erôszak, csak csábítás volt” és csak 
késôbb, ahogy a botrány terebélyesedett, ígértek vizsgálatot. 

A játékból késôbb az erô-szakot elszenvedett lányt társai kiszavazták, köztük 
az elkövetô is. A csatornát a médiahatóságnál feljelentették. Nem sokkal a 
Vodafone bejelentése után a TV2 közleményben elismerte, hogy hibáztak és 
kijelentették, hogy készek mû-sorpolitikájának felülbírálására, valamint mérle-
gelik, hogy a jövôben indítanak-e hasonló jellegû mûsort.

A Vodafone Magyarország Zrt., amely a NANE (Nôk a Nôkért Együtt az 
Erôszak Ellen) Egyesülettel karöltve, a „Vodafone a nôk biztonságáért” prog-
ram keretén belül tevékenyen is részt vesz a nôi jogok védelmezésében, nyil-
vánosan tiltakozik a TV2 valóságshow-ja, az Éden Hotel április 24-i adásában 
látható jelenetek, illetve a csatorna történtekhez való hozzáállása ellen - közölte 
a távközlési társaság, amely elfogadhatatlannak tartja, hogy a mûsor készítôi 
nem nyújtottak azonnal segítséget a bántalmazott nônek.

A Vodafone, mint a TV2 több százmilliós nagyságrendû hirdetôje és a ma-
gyar társadalom felelôs vállalati szereplôje kötelességének érzi, hogy megszó-
laljon ebben az ügyben. 

A Vodafone állást foglal az erôszak minden formája ellen, és az emberi jogok 
védelme, valamint az ezekkel kapcsolatos európai normák betartása érdekében 
---- írja közleményében a vállalat.

A Vodafone Magyarország vállalati etikai kódexe nem engedi meg, hogy 
üzleti kapcsolatot tartson fenn olyan cégekkel, akik ezen normákat nem tartják 
be. Ezért, mint az egyik legnagyobb magyarországi hirdetô kijelenti, hogy a 
TV2-n új kampányt nem indít, a jelenleg tervezett kampányai elôkészítését 
pedig felfüggeszti mindaddig, amíg a csatorna által ígért, az üggyel kapcsolatos 
belsô vizsgálatának eredményét transzparens módon nyilvánosságra nem 
hozza, és világos állásfoglalásban nem garantálja, hogy a jövôben mûsoraiban a 
nôi jogokat maximális tiszteletben tartja és tartatja, valamint mindent megtesz 
az ezzel kapcsolatos törvények és etikai normák betartása és betartatása érde-
kében --- írta a Vodafone.

Már kóstolgatják 
a magyar pavilont Milánóban

Benépesült a magyar pavilon és a milánói világkiállítás egész területe szom-
baton, az Expo 2015 megnyitá-sának másnapján, ahol koncertekkel, tánccal 
várták a látogatókat.

A pénteki több ezer fôs tüntetésnek nyoma sincs a világkiállítás területé-nek 
környékén sem, és a napsütéses idôjárás is sok látogatót csábított a kiállítás 
területére. Az Expo 2015 meg-nyitása utáni napon már reggel óta sorban álltak 
a látogatók, a bejárat szûk keresztmetszetnek bizonyult: a világkiállítást 
összesen 3 bejáraton ke-resztül lehet megközelíteni, egy-egy bejáratnál több 
mint 20 beléptetôka-puval. Délben az MTI tudósítója azt tapasztalta, hogy 
minden kapunál több száz méteres sorok kgyóztak a bejutásra várva, a belépést 
átlagosan félórás sorban állás elôzte meg.

A magyar pavilon hivatalos megnyitóját ugyan egy hónappal a világkiállítás 
kezdete után, június 5-én tartják, az épületben azonban már május 1-jén meg-
kezdôdtek a programok. A legnagyobb érdeklôdés szombaton az Életkert 
fantázianevû pavilon elôtt délután tartott koncertet kísérte: az expó fôutcáján 
többtucatnyi érdeklôdô hallgatta a zenét. Az épület nyitott tetôteraszáról szép 
kilátás nyílik az Expo 2015 fôutcájára és a szomszédos pavilonokra, ahonnan 
szívesen fényképeznek a látogatók.

A háromszintes, közel kétezer négyzetméteres magyar nemzeti pavilon a két 
végén sámándob formákkal lezárva Noé bárkáját idézi, egyik pajzsán az életfa 
jelkép látható. Az épület körüli kertben 33-33 különbözô magyar fát, gyümölcsöt, 
zöldséget és tradicionális gyógy- és fûszernövényt, hungarikumokat telepítet-
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Sportszerûség
Kiosztották a héten a hazai sportvilág 

fair play díjait.
Nemes és fontos ünnepség volt. Ez 

adta az alábbi gondolatmenetet. Kosz-
tolányi Dezsôtôl tudjuk, hogy 1933-
ban egy francia folyóirat „azt az ok-
tondi-bájos kérdést” intézte „az iroda-
lom jeleseihez, hogy melyik a tíz leg-
szebb szó”. Paul Valéry például a 
következô szavak mellett voksolt: 
Pure (tiszta), jour (nap), or (arany), lac 
(tó), pic (hegyfok), seul (egyedül), 
onde (hullám), feuille (levél), mouville 
(csermely), flute (fuvola). Ugyanebben 
az évben Kosztolányi --– a francia 
folyóirat nyomán –-- a tíz legszebb 
magyar szóra voksolt. A választása 
ismeretes: Láng, gyöngy, anya, ôsz, 
szûz, kard, csók, vér, szív, sír.

Negyedszázaddal ezelôtt én is vettem 
a bátorságot, és kiválasztottam, hogy 
szerintem melyik a tíz legszebb --– 
sportszó. A következôk mellett döntöt-
tem: Erô, csúcs, gól, harc, mez, tôr, 
kard, díj, íj, cél. Ma sem változtatnék 
az összeállításon! Csak megtoldanám 
egyetlen szóval. És ez a szó a: fair play. 
Van rá természetesen magyar szavunk 
is: a sportszerûség.

Azt hiszem, a fair playnek ma na-
gyobb szerepe van a sportban, mint 
valaha. Sokkal hangosabban dörömböl 
az ajtón, mint korábban bármikor. 
Egyszerû a magyarázat: a pénz csábí-
tásában könnyen megfeledkeznek ró-
la. Pedig sportszerûség nélkül nem 
sport a sport. Mert alapjában véve, 
mégis csak játék. Shakespeare a Troi-
lus és Cressida címû színmûvében ezt 
a mondatot adja Priamus király fiának, 
Hektornak a szájába: „O’ tis [sic!] fair 
play.” (Ez a szép játék!) Elôször Sha-
kespeare írta le a világirodalomban a 
fair play kifejezést abban az értelem-
ben, ahogy azt manapság használjuk. 
Mély értelmû, sokrétû a fogalom. Je-
lentéstartalma a tisztességes küzde-
lem, a versenyek írott és íratlan sza-
bályainak betartása, az ellenfél meg-
becsülése.

Bárha a politikában is ez lenne a 
sorvezetô! Sajnos azonban –- nap nap 
után tapasztaljuk --–, hogy ezen a 
küzdôtéren divat a játékszabályok be 
nem tartása. A rendszerváltozás átka, 
hogy oly nagy reményeket fûztünk a 
politikához, és mûvelôinél eltûnôben 
van a fair play erénye. Különben a 
politika sohasem volt az erkölcs 
arénája, hanem mindig is az érdekek 
küzdôtere. Egy orosz film hôse mond-
ja: „A politika mocskos dolog. Olvasson 
inkább Dosztojevszkijt.” A demokrá-
ciában a sportszerû politikus ugyan-
olyan elképzelhetetlen, ahogy elkép-
zelhetetlen a tisztességes betörô is.
Kár.

Kô András
(Magyar Hírlap)

A pavilon egyik látványossága 
Bogányi Gergely csodazongorája, az 
elôcsar-nokban felállított hangszeren 
neves magyar mûvészek Bartók Béla 
és Kodály Zoltán mûveit szólaltatják 
meg. A milánói világkiállításon re-
kordnak számító 54 országpavilon 
épült, mintegy másfél kilométer hosz-
szú fôutcáját 32 sugárút keresztezi. A 
145 ország képviseletével megren-
dezendô milánói eseményre 20 millió 
látogatót várnak. A rendezvény 
október 31-ig látogatható, mindennap 
10-tôl 23 óráig tart nyitva. A magyar 
pavilon részletes programja rövidesen 
a www.expohungary.hu honlapon 
érhetô el.



(Folytatás az 1. oldalról.)
Úgy vélte, a két helyzet megegyezik 
abban, hogy mindkettô hatalmas 
problémát jelent, és az egész szövet-
ségnek, minden tagállamnak foglal-
koznia kell velük, nem csak egy 
országcsoportnak. A felszólaló a déli 
régiót illetôen elmondta: nagyon 
összetett, több évtizedes kihívásról 
van szó, ezért elképzelhetô, hogy itt 
kevésbé ortodox megoldásokra lehet 
szükség, mert annyira egyedülálló a 
helyzet, amilyennel még nem volt 
dolga a szövetségnek.

– Tagadhatatlan, hogy az elmúlt 
évben jelentôsen romlott Európa 
biztonsági környezete – emelte ki 
Hende Csaba honvédelmi miniszter 
szombaton a NATO Parlamenti Köz-
gyûlés Védelmi és Biztonsági Bizott-
ság ülésén. Elôadásában arról beszélt, 
hogy a második világháború vége óta 
70 év telt el, így a társadalmak ve-
szélyérzete csökkent. Mindenki szá-
mára nyilvánvalóvá vált, hogy „a bol-
dog békeidôk XXI. századi eljövetele 
illúzió” – mondta. Mint kifejtette: – a 
Közel-Kelet és Észak-Afrika felôl 
érkezô menekültáradat miatt óriási 
migrációs nyomás nehezedik Európa 
keleti és déli országaira, s ez a nyu-
gati országok számára is egyre na-
gyobb kihívást jelent. Felidézte, hogy 
Magyarország déli falvaiban idén 
januárban hirtelen ezrek lépték át 
illegálisan az országhatárt. A keleti 
határvidéken lakók pedig közvetlen 
közelrôl látják, hogy milyen nehézsé-
gekkel küzdenek a határ ukrán olda-
lán élôk. Az utóbbiról úgy fogalma-
zott, hogy rendkívüli gyorsasággal 
elôrejelezhetetlen fegyveres konflik-
tus alakult ki Magyarország közvet-
len szomszédságában, Ukrajnában.

A miniszter kitért arra is, hogy az 
Arab tavasz – a Jementôl, Szírián 
keresztül bekövetkezett instabilitás – 
kedvezett a szélsôségesek elôretö-
résének, s az iszlám radikalizmus 
eszméit hirdetô terroristák saját álla-
mot hoztak létre. Az Iszlám Állam 
Európát is fenyegeti – emelte ki 
Hende Csaba, megjegyezve: – fel 
kell készülni arra, hogy a terroristák 
további merényletek akarnak végre-
hajtani Európában. Ezek elkerülése 
érdekében az érintett országok ön-
megtartóztatására és a nemzetközi 
jog betartására van szükség – mond-
ta.�„A biztonsági környezetünkben 
bekövetkezett jelentôs romlást komo-
lyan kell venni” – fogalmazott a mi-
niszter, kiemelve: a gazdasági válság 
nyomán alulfinanszírozottá vált vé-
delmi szférát meg kell erôsíteni. A 
miniszter szerint az új kihívásokra a 
NATO mostanáig jól reagált, a transz-
tatlanti szövetség erôsebb lett. A 
tavalyi walesi NATO-csúcson olyan 
döntések születtek – mint például a 
tagállamok védelmi költségvetésének 
növelése – amelyekrôl korábban vi-
tázni sem lehetett – tette hozzá Hende 
Csaba, leszögezve: Magyarország 
maradéktalanul végrehajtja a NATO-
csúcson tett vállalásait. A miniszter 
példaként kiemelte, hogy a héten 
benyújtott költségvetési törvényja-
vaslat szerint jövôre mintegy 50 mil-
liárd forinttal növekedhet a Honvé-
delmi Minisztérium költségvetése. Ez 
mintegy 20 százalékos költségvetési 
növekedést jelent – tette hozzá.

Kitért arra is, hogy Magyarország 
már korábban határozatban vállalta, 
hogy 2022-ig minden évben a GDP 
0,1 százalékával növeli a honvédelmi 
költségvetést. Szerinte a magyar 
gazdaság növekedését is figyelembe 
véve, Magyarország 7 év alatt mini-
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mum megduplázza a védelmi költség-
vetését.

Hende Csaba elôadása után több 
tagállam képviselôje üdvözölte a ma-
gyar védelmi kiadások növelésérôl 
szóló híreket, valamint a Magyar 
Honvédség hozzájárulását a NATO 
gyakorlataihoz, misszióihoz. Hollandia 
képviselôje ugyanakkor aggodalmát 
fejezte ki Orbán Viktor magyar mi-
niszterelnök „orosz elnökkel való vi-
szonya miatt”. Mint megjegyezte: 
Vlagyimir Putyinról bebizonyosodott, 
hogy „csal, játszmázik”, nem lehet rá 
NATO-barátként tekinteni. Emiatt a 
holland képviselô szerint kérdéses 
Magyarország hozzáállása az ukrán 
válsághoz.

Erre reagálva Hende Csaba leszö-
gezte: a szolidaritást katonai erôvel 
lehet demonstrálni. Ezt pedig Ma-
gyarország a közelmúltban tartott 
litván hadgyakorlaton is bizonyította, 
ahol azt gyakorolták, hogyan kell 
fellépni egy Litvániát kelet felôl érô 
támadás esetén. Kitért arra is, hogy 
Magyarország és Litvánia épp a na-
pokban újította meg védelmi együtt-
mûködését, amelynek része az is, 
hogy Magyarország szeptembertôl 
négy hónapon át biztosítja a balti 
légtér védelmét.  A döntô kérdések-
ben nincs és nem is volt különbség 
Magyarország és a többi NATO tag-
állam álláspontja között – szögezte le 
a miniszter, hozzátéve: Magyarország 
teljesíti mindazt, amire a közös érték-
rendszer és a szövetség közösen meg-
hozott döntései kötelezik.�

A honvédelmi miniszter után Benkô 
Tibor, vezérkari fônök elôadásában 
többek között ismertette a Magyar 
Honvédség eddigi és a jövôre terve-
zett NATO-gyakorlatokon, illetve 
missziókban való szerepvállalásait. A 
vezérezredes szerint az általa és 
Hende Csaba által bemutatott intéz-
kedések és tervek igazolják, hogy 
Magyarország megbízható tagja a 
NATO-nak, képes végrehajtani a 
vállalt feladatokat, és hozzájárul ah-
hoz, hogy az új biztonsági kihívásokra 
hatékonyan reagáljon a szövetség.

Történelmi okokból és tapasztalatok-
ból Magyarország számára stratégiai 
érdek az euro-atlanti integráció elô-
segtése – emelte ki Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes a NATO 
parlamenti közgyûlés plenáris ülésén 
hétfôn a Parlamentben. A kormányfô 
helyettese kijelentette: – e kérdésben 
kormányokon átívelô konszenzus van, 
Magyarország NATO- és EU-taggá 
válása óta következetesen támogatja 
az erre irányuló szövetségi és uniós 
politikát. Semjén Zsolt hangsúlyozta: 
a régió integrációja a számunkra 
különösen fontos kisebbségi jogok ér-
vényesülése szempontjából is kulcs-
fontosságú.

Latorcai János, az Országgyûlés 
alelnöke arról beszélt, hogy 1949-ben 
– a szervezet megalakulásakor – a 
szolidaritáson alapuló kollektív véde-
lemre a kommunizmus terjeszkedése 
adott okot. Napjainkban más kihívá-
sok jelentkeznek, amelyekre szintén 
hatékony válaszokat kell adni, de 
ezeknek továbbra is központi elemük 
a szolidaritás. Úgy fogalmazott: a 
NATO sikerességének záloga napja-
inkban is a szolidaritás. Szolidárisnak 
kell lenni azokkal a tagországokkal, 
amelyek közvetlenül is veszélyben 
érzik magukat, legyen szó akár a 
Baltikumról, akár Lengyelországról, 

A NATO alkalmazásra kerül
akár a radikálisok délkeleti elôretöré-
sérôl, vagy a déli és közép-európai 
szövetségeseknek – így Magyaror-
szágnak is kihívást jelentô – nem-
zetközi összefogás nélkül kezelhetet-
len menekültáradatról. 

Megjegyezte: a mediterrán térség 
menekültügyi helyzete aggasztó, és 
erre a problémára is érzékenyek. 
Hozzátette: minden esetben a problé-
ma forrását kell kezelni, Észak-Afri-
kában és a Közel-Kelet egyes részein 
segíteni kell a mûködésképtelen álla-
mokat, ez veheti elejét az Európára 
károsan ható gazdasági migrációnak. 
Egyúttal szükségesnek nevezte a 
részletes és körültekintô menekült-
ügyi politika kidolgozását, végrehaj-
tását. Jelezte: támogatják a NATO 
Oroszországgal kapcsolatos politiká-
ját. A keleti irányból érkezô fenyege-
tésekkel összefüggésben megerôsí-
tette a korábban elhangzottakat, hogy 
ezekre a szövetségnek megfelelô és 
határozott választ kell adnia. Magyar-
ország szolidáris a leginkább érintett 
államokkal, figyelemmel követi az 
ukrán válságot, több formában is 
segítséget nyújt, támogatja Ukrajna 
fejlôdését és demokratikus reform-
jait. Ennek részeként fontos a kisebb-
ségek jogainak védelme – jelentette 
ki az Országgyûlés alelnöke. �

Külügyminiszteri
sajtónyilatkozat
Szijjártó Péter a Magyar Távirati 

Irodának nyilatkozva emlékeztetett: a 
walesi NATO-megállapodással össz-
hangban Magyarország több saját 
döntést is hozott, hozzájárulva így ah-
hoz, hogy a NATO hatékonyan tudjon 
alkalmazkodni az új biztonsági kör-
nyezethez. Mint mondta, Magyaror-
szág az észak-atlanti szövetség mun-
káját segítendô az ôsz folyamán 4 
darab Gripen vadászgéppel részt 
vesz az Oroszországgal határos balti 
államok légterének védelemben. Ki-
emelte azt is, hogy Magyarország 499 
katonával teljesít szolgálatot két 
NATO-misszióban – Afganisztánban 
és Koszovóban –, és ezeket a sze-
repvállalásokat a jövôben is fenn kí-
vánja tartani.  Kitért arra, hogy már 
folynak az említett elôretolt vezetési, 
parancsnoki pont kialakításának 
elôkészületei, miközben résztvesz az 
ország a rendkívül magas készenléti 
kötelék (Very High Readiness Joint 
Task Force) létrehozásában is. A két 
napon belül bevethetô alakulat mûkö-
déséhez Magyarország egy századnyi 
kontingenst tervez biztosítani – je-
gyezte meg a külügyminiszter. Hang-
súlyozta a tavaly ôsszel Litvániába 
küldött 140 fôs magyar lövészszázad 
szerepvállalásának, illetve a visegrádi 
négyek (Magyarország, Lengyelor-
szág, Szlovákia, Csehország) nyáron 
Lengyelországban tartandó hadgya-
korlatának jelentôségét is. Említette, 
hogy folyamatosan fejlesztik a pápai 
légibázist, amelyre fontos logisztikai 
pontként tekint a NATO. Elmondta, 
hogy a NATO által tervezett gyors-
reagálású egységek akár az Iszlám 
Állam ellen is bevethetôk lennének, 
ha a szövetség egyik tagállamát fe-
nyegetné a terrorszervezet. Hozzátet-
te ugyanakkor, hogy eddig még sem-
milyen döntés vagy elôterjesztés nem 
született arról, hogy a NATO bármi-
lyen módon részt vállalna az Iszlám 
Állam ellen Szíriában és Irakban 
harcoló nemzetközi koalíció munká-

jában. A NATO elôtt álló kihívások 
kezelése szempontjából lényegesnek 
nevezte a katonai szövetség bôvítését. 
Mint mondta, Magyarországnak ki-
emelt érdeke a Nyugat-Balkán stabi-
litása, amit úgy lehet fenntartani, ha 
a térség számára biztosítják a reális 
európai, illetve euroatlanti integrációs 
perspektívát. A tárcavezetô a csütör-
töki tanácskozáson javasolta, hogy a 
NATO még az idén hívja meg Mon-
tenegrót a tagjai közé, hiszen – mint 
mondta – Podgorica teljes mértékben 
felkészült a tagságra, és a NATO 
hitelességét kezdené ki, ha egy ilyen 
állam nem csatlakozhatna a szerve-
zethez. Hozzátette: Magyarország 
Grúzia és Macedónia esetében is 
támogatja a NATO-tagságot.

Az Észak-atlanti Tanács törökorszá-
gi ülésén szó volt a földközi-tengeri 
menekültügyi válságról is, amellyel 
kapcsolatban Szijjártó Péter arra 
kérte tárgyalópartnereit, hogy a prob-
léma kezelésekor ne feledkezzenek 
meg a Magyarországot közvetlenül 
érintô nyugat-balkáni migrációs nyo-
másról sem. A tárcavezetô kiemelte: 
a tanácskozás résztvevôi a menekült-
ügyi helyzettel összefüggésben egyet-
értettek abban, hogy soha nem volt 
olyan fontos a NATO és az Európai 
Unió együttmûködése, mint most. 

A külügyminiszter az MTI kérdé-
sére válaszolva még azt is elmondta, 
hogy ugyan megvannak az eszközök 
a líbiai embercsempészek tevékeny-
ségének ellehetetlenítését célzó kato-
nai beavatkozáshoz, de a feladat vég-
rehajtását igencsak bonyolítja, hogy 
az észak-afrikai országban nincs nem-
zeti egységkormány.

A megvezetett szovjet medve
Az Egyesült Államok és a Szovjet-

unió 1933-ban kialakult jóviszonyával 
kezdôdô, a második világháborúban 
kialakult barátsági és katonai szövet-
ségesi viszonyt egy félévszázadig 
tartó furcsa viszony követte, amiben 
állítólagosan egymással szembenálló, 
egyenlô erejû fegyveres hatalomként 
kémlelte egymást két összeegyeztet-
hetetlen világnézet, amit a nyugati 
„szabad világ” nagyon kényes diplo-
máciai mûveletekkel, taktikai enged-
ményekkel igyekezett békés meder-
ben tartani. A valóság az eredmény-
ben mutatkozott meg: 45 évre a két 
fegyveres nagyhatalom kettôs (bipo-
láris) katonai és politikai egyedural-
ma alatt élt a világ, és alakult át a 
világ hatalmi szerkezete, aminek 
legjellemzôbb eredménye az európai 
országok gyarmatrendszerének látvá-
nyos felszámolása volt, aminek hátte-
rében a kevésbé látványos, de min-
den korábbinál nagyobb és eredmé-
nyesebb pénzhatalmi gyarmatosítás 
jött létre. 

A cári Oroszország területére nyu-
gatról telepített forradalomban létre-
hozott szovjet állam, fenntartása, fel-
fegyverzése mérhetetlen anyagi áldo-
zatba került a kapitalista bankvilág 
üzleti korporációinak. Ázsia teljes 
északi felének ásványkincse nagy 
eséllyel alkalmas világhatalmi tervek 
építésére. Az angolszász pénzvilág ezt 
a felismerést nem mulasztotta el. A 
geopolitika, tehát a természet rendje 
szerint az európai civilizációt illette 
volna ennek a kincsnek a feltárása, 
mint közös érték közös értékesítése. 
Európa két felvonásos tönkretétele 
után a nyugati pénzügyi globalizációs 

terv megvalósult; Európa örökre kép-
telenné vált az egységes gazdasági 
Eurázia létrehozására. 1945 óta a 
NATO volt hivatva vigyázni az átme-
neti évtizedek biztonságára.

 A „hidegháború” idején a NATO 
létének értelme valóban az volt, hogy 
a fegyveres nagyhatalommá tett 
Szovjetunió nehogy rátelepedjen Eu-
rópa nyugati felére. Másrészt viszont 
ne okoskodjon, amikor eljön az átala-
kítás ideje. Hruscsov volt az elsô 
szovjet államdiktátor, aki megértette, 
hogy Európában számukra nincs to-
vább, nincs kommunista világhódítás, 
meg kell elégedni a megfelezett 
világhatalommal. Gorbacsov még el-
hitte, hogy a kétpólusú világrend vég-
leges lesz, amiben a Szovjetunió pol-
gárosodott társadalmával illeszkedik 
az új világrend rendjébe. De amikor 
a szovjet állam kezdett széthullani, 
Gorby már nem volt tényezô. A terv 
sikeres volt, a NATO beavatkozására 
nem volt szükség, Oroszország szá-
mára is egyetlen lehetôség mutatko-
zott: átalakulni parlamenti demokrá-
ciává, piacgazdasággal. Ott volt még 
csak igazán privatizáció!

Nem lenne teljes a kép, ha nem em-
lítjük meg, hogy Oroszország is már 
bent járt a NATO utcájában, mint a 
szovjet összeomlást követôen liberális 
piacgazdaságra átváltott nagyhata-
lom.

NATO-Oroszország Tanács 
felállítása rendkívüli jelentôséggel 

bír a NATO által megtestesített euro-
atlanti térség és a hidegháború során 
a legnagyobb ellenlábasnak tekintett 
Szovjetunió utódjaként létrejött 
Oroszország közeledésének történeté-
ben – olvastuk 13 évvel ezelôtt a 
tudósításokban. A NATO–Oroszország 
Tanács létrejöttérôl szóló szerzôdést 
egy hosszúnak mondható tárgyalási 
folyamat lezárásaként 2002 májusá-
ban írták alá.

A szövetség és Oroszország közötti 
hivatalos elkötelezôdés elsôként 1997-
ben került megfogalmazásra, amikor 
a május 27-én, Párizsban aláírt „A 
NATO és Oroszország közötti kölcsö-
nös kapcsolatok, együttmködés és 
biztonság alapokmánya” keretében 
döntés született a NATO és Oroszor-
szág stratégiai partnerségének szabá-
lyozásáról. A felek megállapodtak ab-
ban, hogy a konzultáció és bizalom-
építés biztosításának érdekében a jö-
vôben felállítanak egy Állandó Közös 
Tanácsot, amely a késôbbi NATO-
Oroszország Tanács elôdjeként értel-
mezhetô. Mindez megerôsítette a két 
fél egymásba vetett bizalmát, és ezzel 
az új keletû, formális partnerséggel 
egy minden addiginál szorosabb 
együttmûködés indult meg Brüsszel 
és Moszkva között. 

1999 óta jelentôs fejlôdésen ment 
keresztül a szövetség és Oroszország 
viszonya, amihez a legfôbb vezetŒsé-
gekben beálló személyi változások 
során Lord Robertson lett 1999 
októberében a NATO fôtitkára, aki 
elkötelezett híve volt a kapcsolatok 
szorosabbra fûzésének, illetve Vlagyi-
mir Putyint választották meg Orosz-
ország miniszterelnökévé, aki szintén 
egy szorosabb és pragmatikusabb 
együttmûködés mellett foglalt állást. 

Lord Robertson és Putyin elnök 
csúcstalálkozói, valamint a szövetség 
és Oroszország külügyminisztereinek 
találkozói után intenzív tárgyalás-
sorozat eredményeképpen született 
meg 2002. május 28-án, Rómában a 
NATO-Oroszország Tanács.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A hazai sajtó csak kivételes rit-
kasággal tudósít olyan külföldön tör-
tént eseményekrôl, amelyek nem so-
rolhatók a jól beverklizett fôsodorbeli 
gondolati körbe, a politikailag minden-
ben „korrekt” mondanivaló tárgyköré-
be. Az ilyen ügyek pedig egyre sza-
porodnak. Ezzel párhuzamosan a 
nemzetközi sajtó hasábjai egyre na-
gyobb mértékben telnek meg valót-
lanságokkal és megvezetésekkel. Elég 
ha elolvassuk Udo Ulfkotte magyarra 
is lefordított könyvét (Megvásárolt 
újságírók), hogy valós képet kapjunk a 
tényszerûségek és tudósítások közötti 
szakadékról. Akkor meg végképp hall-
gatnak, amikor a világgazdaságnak a 
fôsodor által kikövezett bázistételei 
látszanak felborulni.

Ha ilyesmi történik a pénzügyekben, 
akkor egy pisszenést sem hallani. Ott 
ugyanis minden véglegesen és visz-
szavonhatatlanul kôtáblára van vésve, 
legalábbis a fôsodorban álló média így 
gondolja. 

A kevesebb mint félmillió állampol-
gárral büszkélkedô ország, a hajdani 
halásznemzet mára a létnívó magas 
fokára ért el, ami a múlt évtized végén 
egyik napról a másikra veszni látszott. 
Addig Izland is a divatos fôsodorbeli 
gazdasági irányelveket vallotta, ahogy 
azt hajdanán a chicagói monetarista 
iskola klasszikusnak mondott, több-
szörösen is Nobel-díjakkal elismert 
közgazdász tudósai kôbe vésték. Csak 
semmi keynesi gondolat, az államnak 
semmi köze a gazdasághoz, legyen 
neutrális, és hagyja a piac szereplôit 
alkotni. Az állami cégeket magánosí-
tani kell, beleértve a bankokat is, a 
parlament meg foglalkozzon azzal, 
hogy a kis ország mikor kíván belépni 
az Európai Unióba, aminek a leg-
fontosabb akadálya az izlandiak vitája 
a bizottsággal a halászás szabályairól. 
Végül is, halász nemzet lennének, 
vagy mi? A privatizált bankok el is 
kezdtek „alkotni”…

Három privatizált pénzintézetük ha-
marosan a sokszorosát produkálta az 
izlandi GDP-nek üzleti volumenben. 
Virágzott az üzlet, röpültek a milliós 
bónuszok a bankzsenik számláira, a 
nemzetközi gazdasági szaklapok nem 
gyôzték dicsérni az izlandi innovatív 
pénzügyi gondolkodást és megoldá-
sokat. Azonban, látva a közeli pénzügyi 
összeomlásukat, a bankok rendkívül 
magas hozamokat ígértek külföldi 
gazdag magánbefektetôknek, fôként 
az Egyesült Királyságból és Hollan-
diából, hogy friss pénzt pumpáljanak a 
bankjaikba. Gyûltek is az összegek a 
bankok számláin, de a krach mégis be-
ütött, mégpedig hatvanmilliárd dollár 
fizetetlen számla formájában.

Ez a csöppnyi ország sokévi GDP-
jével volt egyenlô, pénzügyi segítség 
nélkül remény sem volt a talpra állás-
ra. Ahol nagy az ínség, közel a segítség, 
mondja a szólás. Valóban, a valutaalap, 
az Európai Unió, sôt néhány, a bajban 
érintett állam is segítséget ajánlott, de 
cserébe azt kérte, hogy az izlandi csa-
ládok évtizedekre legyenek szívesek 
éves szinten mintegy tízmillió forint-
nyi jövedelemrôl lemondani, hogy a 
segítségként kapott összeg és az ehhez 
kapcsolódó kamat visszafizethetô le-
gyen. Ezt tartalmazta az ajánlott men-
tô-, illetve megszorítócsomag.

Az izlandi kormány benne is lett vol-
na a megoldásban, de a népnek (a vá-
lasztónak) ez nem tetszett, és elzavarta 
a kormányt. Az izlandiak nem sze-
rettek volna azért évtizedekig szû-
kölködni, mert három magánbank 
hatvanmilliárd dollárt elspekulált, 

elegük volt abból az életbôl, amit ôseik 
évszázadokig élek, amikor jószerivel a 
halászat volt az egyetlen kenyérke-
reset. A következô kormány népsza-
vazást írt ki, hogy ki kell-e fizetnie az 
izlandi választóknak a becsapott kül-
földi befektetôket, akiknek a bankok 
mesés hozamot ígértek. Hát nem kell 
– szólt a nép hangja a népszavazáson. 
És így is jó volt a „nemzetközi köz-
véleménynek”, amely azóta sem hal-
latta bíráló hangját az ügyben, inkább 
bölcsen hallgatott. Az angol és holland 
kárvallottakat pedig saját kormányuk 
kárpótolta, hogy csend legyen. Az eset 
2008–2009-ben történt, a máig le nem 
zárt pénzügyi krízis nyitányaként.

Azóta az izlandi központi bank is so-
kat töprenghetett arról, hogy mennyi 
szabadságot adjon a területén mûködô 
pénzintézeteknek, hiszen jócskán rá-
szolgáltak a bizalmatlanságra. A ban-
kok normális körülmények között be-
téteket gyûjtenek, és hiteleznek. 
Rendes körülmények között jóval 
többet hiteleznek, mint amennyi beté-
tet gyûjtöttek. A jegybank azért, hogy 
a bankok mindig fizetni tudjanak az 
ügyfeleknek biztonsági betéteket 
(kötelezô tartalékolás) képeztet a 
bankokkal, amit kötelesek a központi 
bankban tartani a begyûjtött betétek 
néhány százalékának erejéig. Nemrég 
azonban megvonta a bankok jogát, 
hogy a számlákon hitelként pénz-
összegeket írjanak jóvá a vállalkozások 
részére. Minden esetben ô maga dönti 

el, hogy az adott ügyre folyósít-e ko-
ronát, vagy megtagadja. Azt is a köz-
ponti bank óhajtja a jövôben eldönteni, 
hogy külföldi devizáért ad-e majd 
hazai pénzt, vagy sem. Fenntartja 
magának a jogot, hogy minden egyes 
új korona kibocsátásáról maga ren-
delkezzen.

Így módja nyílik arra, hogy a 
spekulatív pénznyomtatást, valamint 
a hazai pénz árfolyamának kívülrôl 
jövô drasztikus mozgatását végképp 
kiküszöbölje. Egyszóval a hazai 
pénznek újra urává kíván válni, minô 
tragédia. Közben az amerikai Federal 
Reserve Bank meg bedöglött köve-
teléseket vásárolt hónapokig sok mil-
liárd dolláros összegben a keres-
kedelmi bankoktól, hogy a bajból 
kirántsa ôket, és azok tovább spe-
kulálhassanak, mesés profitokat csi-
náljanak, és bónuszokat meg oszta-
lékokat fizethessenek.

Izland ezekbôl a friss dollárokból 
ezúttal már nem kér, annyi biztos. Az 
izlandi koronán (és az ország népén) 
ugyan ezúttal ne kufárkodjon senki. 

A chicagói monetáris iskola elhunyt 
nagyjai, Milton Friedmannal az élen, 
most forognak a sírjukban, élô tudósai 
pedig szaporán böngészik az inter-
netet, hogy találnak-e ellenszert a 
példátlan unortodoxia ellen, de hall-
gatnak, mert nincs mit mondaniuk.

Boros Imre
(Magyar Hírlap)
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Románia felnôtt lakosságának csak-
nem 80 százaléka szerint elfogadha-
tatlan, hogy a magyarlakta területek 
közigazgatási autonómiát kapjanak ---
derült ki egy friss felmérésébôl, ame-
lyet most ismertetett az Agerpres 
hírügynökség.

A CSCI közvélemény-kutató intézet 
felvetéséhez, miszerint a „magyarok 
lakta területek közigazgatási autonó-
miájára irányuló igény elfogadhatatlan 
Románia számára”, a megkérdezettek 
72 százaléka határozottan, 7 százaléka 
pedig inkább egyetértôen viszonyult, 
míg a válaszadók 6 százaléka jelezte, 
hogy nem igazán ért egyet ezzel a kije-
lentéssel, 8 százaléka pedig azt, hogy 
teljességgel más véleményen van.

A román nacionalizmus címû kutatás 
szerint ugyanannyian támogatják, 
mint ahányan ellenzik azt a kijelentést, 
hogy „el kéne vinni Erdélybôl azon 
magyarok szobrait, akik Románia el-
len harcoltak”.

A CSCI kutatás-jelentésének szerzôi 
arra a következtetésre jutottak, hogy 
az ország lakosságának 30 százaléka 
tekinthetô magyarellenesnek, azok, 
akik bizalmatlanok a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetséggel (RM-
DSZ) szemben, határozottan ellenzik 
az autonómiát, és nem akarnak ma-
gyar mûemlékeket látni Erdélyben.

Megállapítják, hogy erôsebb a ma-
gyarellenesség (35 százalék) a nyugdí-
jasoknál és az értelmiségieknél, közü-
lük pedig még határozottabb a férfiak 
és az erdélyi nem magyar válaszadók 
(40 százalék) körében. A felsôfokú 
végzettség nélküli románokat kevésbé 
érdekli a téma: körükben 25-30 szá-
zalékra tehetô a magyarellenesek ará-
nya --- állítja a CSCI.

A tanulmányban az ország nyugati 
irányultságaként értelmezték azt, 
hogy a megkérdezettek mintegy két-
harmada (69 és 62 százalék) bízik az 
Európai Unióban és az Egyesült Álla-
mokban, viszont bizalmatlan Oroszor-

szággal (84 százalék) és Magyaror-
szággal (77 százalék) szemben.

A hazafiságról szóló kérdéseknél a 
válaszadók 69 százaléka értett egyet 
azzal, hogy büntetni kell azokat, akik 
„megsértik az országot vagy annak 
történelmét”.

A „fogyasztói hazafiságot” mérô kér-
déseknél kiderült, hogy a románok 
valamivel több mint fele a hazai ter-
mékeket részesítené elônyben, ha au-
tókról és háztartási gépekrôl van szó, 
és csaknem 90 százaléka azt állítja, 
hogy a hazai termékeket választja, ha 
élelmiszert vásárol.

A CSCI közvélemény-kutatása febru-
ár közepén készült, az ország felnôtt 
lakosságának nézeteit háromszázalé-
kos hibahatárral tükrözô ezerfôs min-
tán.

* * *
A legtöbb feltalálóra hálával, vagy 

legalábbis tisztelettel emlékszik vissza 
az emberiség. Az 1873-ban született 
Carl C. Magee-re ez nem igazán áll --
– sôt ha van igazság a népi szólásmon-
dásokban, akkor az eredetileg újság-
szerkesztôként és ügyvédként dolgozó 
Magee ma is állandóan forog a sírjá-
ban.

Magee 1927-ben költözött az Egyesült 
Államok középsô részén található Ok-
lahoma állam fôvárosába, Oklahoma 
Citybe. A városban lapot alapító 
Magee belefolyt Oklahoma ügyes-
bajos dolgaiba is, így eshetett meg, 
hogy az ô véleményét is felkérték egy 
az 1930-as évek elejére egyre súlyo-
sabbá váló probléma megoldásának 
ügyében. A személyautók számának 
növekedésével a belváros utcáin min-
dennaposak voltak a forgalmi dugók, 
ráadásul parkolóhelybôl sem volt 
elég.

Mivel a parkolás ingyenes volt, sok 
autó napokig állt egy helyben, miköz-
ben azok reménytelen keringésre 
kényszerültek, akik mondjuk egy üz-
letbe szerettek volna csak beugrani. 

Mivel a helyzetet már sok bolttulaj-
donos a pénztárcáján is érezte, muszáj 
volt valamit tenni. Magee ötlete az 
volt, hogy fizetôssé tegye a parkolást, 
mégpedig egy aprópénzzel mûködô, 
idôt mérô automatával.

Ugyan 1935-ben ehhez már nem kel-
lett technikai bravúr, azért egy az 
idôjárás viszontagságait, az esetleges 
rongálásokat bíró, megbízhatóan mû-
ködô szerkezet elkészítése nem volt 
magától értetôdô feladata. Magee pá-
lyázatot írt ki a tervezésre, majd 80 
éve, 1935. május 13-án szabadalmaz-
tatta az elsô parkolóórát.

Júliusban aztán már élesben is beve-
tették az „autósok rémét”, egy óra 
parkolásért egy ötcentest kellett az 
automatákba dobni, ezután felcsapó-
dott a fizetést jelzô kis vörös jelzô -– ha 
ezt nem látták az utcákat járó ellenô-
rök, már büntettek is. Természetesen 
sokan jogtalannak minôsítették az 
adószedés ilyen formáját, de a kezde-
ményezés minden szempontból sike-
resnek bizonyult, az 1940-es évek ele-
jére már 140 ezer parkolóóra 
díszelgett az Egyesült Államok nagy-
városainak utcáin.

* * *
Szabályozni akarja a keresztény tem-

plomok keresztjeinek méretét és elhe-
lyezését Csöcsiang tartomány vezeté-
se --- derült ki csütörtökön napvilágra 
került helyi kormányzati dokumentu-
mokból. Kína egyik legnagyobb ke-
resztény közössége él a kelet-kínai 
tartományban.

Csöcsiang tartomány helyi kormány-
zatának tervezete elôírná, hogy a 
templomépületek teteje helyett a ke-
reszténység szimbólumát a homlokzat-
ra kell helyezni és azt is meghatározná, 
hogy a keresztek nem lehetnek na-
gyobbak a homlokzatok magasságának 
tizedénél. Amennyiben a tartományi 
törvényhozás ebben a formában jóvá-
hagyja az elôterjesztést, jogszabályi 
hátteret teremt a már meglévô temp-
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Görög válság
Május 12-én Görögország teljesítette 

azon a napon esedékes törlesztési kö-
telezettségét, így átutalt 750 millió eu-
rót a Nemzetközi Valutaalapnak 
(IMF)-nek. De ebben egy furcsa dolog 
is van: a súlyos pénzhiánnyal küzdô 
kormány úgy tudta kifizetni ezt az 
összeget, hogy felhasználta az Európai 
Központi Banknak (ECB) a rendkívüli 
helyzetek kezelésére elkülönített , 600 
milliós sürgôsségi alapját is, --- közölte 

a jegybank egyik névtelenül nyilatkozó 
tisztviselôje. De mivel a Jegybank is 
Görögország egyik hitelezôje és tud-
valevôen több milliárd euró görög ál-
lampapirok visszavásárlását várja he-
teken belül, így azt mondhatjuk, hogy 
a görög adósság törlesztés ebben az 
esetben úgy érthetô, hogy a hellén kor-
mány kivette a pénzt az egyik hitele-
zôjének az ECB-nek a zsebébôl és be-
tette a másik hitelezôjének az IMF-nek 
zsebébe.

Az önkormányzatok és az állami in-
tézmények május 12-ig összesen 600 
millió eurót helyeztek el a görög nem-
zeti bank számláján, miután törvény-
nyel kötelezték ôket tartalékaik átu-
talására, hogy az állam kölcsön tudja 
venni ezt a pénzt is rövid távú fizetési 
kötelezettségeinek fedezésére, írja a 
Magyar Nemzet. (Ez a görög lépés em-
lékeztet a Rákosi idôkre, amikor a 
falújáró káderek lesöpörték a „kulá-
kok” padlásáról a vetômagot is). Athén 
2010 óta összesen 240 milliárd eurós 
hitelkeretet kapott nemzetközi hitele-
zôktôl, helyébe cserébe megszorítá-
sokat és reformokat kellett végre-
hajtania. A támogatási program be-
fejezéséhez a hitelezô Eurocsoportnak 
legkésôbb június végéig jóvá kell 
hagynia a kormány részletes reform 
javaslatait különben nem folyósitják a 
második mentôcsomag utolsó 7.2 mil-
liárd eurós részletét.

A Business Spectator  szerint Görög-
ország kérte a Jegybankot, hogy ha-
lasszák el a több mint 27 milliárd euró 
görög állampapír visszavásárlását, 
mert különben a görög állam nem 
képes ezt a kellô idôben kifizetni. „Ez 
nagyon egyszerû, ezeket az államköt-
vényeket elôre kell helyezni a jövôbe, 
mert ezzel még az ECB is tisztában 
van.” mondta Yanis Varoufakis gö-
rög pénzügyminiszter.

Varoufakis figyelmeztetett, hogy az 
országában két héten belül teljesen el-
fogy a pénz ha nincs megegyezés a 
hitelezôkkel arról, hogy a mentôcso-
mag utolsó 7.2 millárd euróját átu-
talják a hellén államnak. Már négy 
hónapja tárgyalnak errôl a mentôcso-
magról. A Syriza kormánypárt par-
lamenti képviselôje Costas Lapavit-
sas úgy fogalmazott, hogy ezek az 
adósság tárgyalások olyanok hogy úgy 
tárgyalnak mint amikor egy kés van a 
nyakadon.

Már csak néhány hét van hátra ah-
hoz, hogy megegyezés hiányában 
bekövetkezik a görög államcsôd, ami-
nek egyik belátható következménye, 
hogy Görögország kiválik az eurózó-
nából, ami pedig beláthatatlan gondok-
kal és kihívásokkal jár majd Európa 
számára.

Kroyherr Frigyes

Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

Cím: 123 St. Georges Rd., 
Nth. Fitzroy, VIC 3068 

(Bocskai Központ)
E-mail:  consulate.mel@mfa.gov.hu

Honlap: 
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes 
idôpontfoglalás alapján 

munkanapokon 13:00-16:00 óra között 
az alábbi telefonszámon: 

(03) 9486-3397
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lomokon, imaházak tetején lévô ke-
resztek levetetésére, illetve áthelyezé-
sére.

A Kína Jeruzsálemeként ismert, több 
mint 9 milliós Vencsou városban, ahol 
a lakosságnak körülbelül a 15 száza-
léka keresztény, több mint kétezer 
templom van. Sajtójelentések szerint 
2014 eleje óta Csöcsiangban, elsôsor-
ban Vencsouban több száz keresztet 
vetettek le a hatóságok. Állításuk sze-
rint többnyire azért, mert az épüle-
teknek --- amelyek templomok, vagy 
templomokként szolgáltak --- nem volt 
engedélyük fennálló formájukra. Ko-
rábbi jelentésekbôl tudni lehet, hogy 
egy kampány eredményeként legalább 
több templomot lebontottak; helyen-
ként összetûzésekre is sor került a 
rendôrség és a hívôk között. A 30 mil-
lió jüanból (1,3 milliárd forintból) 
épített, 10 ezer négyzetméter alapterü-
letû, gótikus stílusú, gigantikus 
Szancsiang templomot egy éve 
bontották le, mert az engedélyekben 
szereplô méretnél csaknem ötször 
nagyobbra építették és mezôgazdasági 
területre. A helyi hatóság emberei 
közül többeket elbocsátottak, egy lel-
készt ôrizetbe vettek tüntetés szerve-
zéséért.

A kínai sajtóban megszólalt hivatalno-
kok szerint a tartományi vezetés az 
illegálisan épített, vagy bôvített épüle-
tek eltüntetését szabta ki feladatul a 
helyiekre, és tagadta, hogy a lépés a 
keresztények ellen irányulna.Tavaly 
az elsô fél évben például az egyik tele-
pülésen több mint 560 ezer négyzet-
méter, törvénytelenül, vagyis engedé-
lyek nélkül épített építményt bontottak 
le. Ezekbôl 20 ezer négyzetméternyi 
szolgálta a protestáns, a katolikus, 
illetve a buddhista és a taoista hívô-
ket.

Egyházi vezetôk, lelkészek a South 
China Morning Post címû hongkongi 
lapban elismerték, hogy nem a hivata-
los városfejlesztési tervekkel össz-
hangban építkeztek, de arra panasz-

kodtak, hogy az új templomok 
építéséhez, valamint a már meglévôk 
átalakításához „legalább száz” jóváha-
gyó pecsétre van szükség, és a hossza-
dalmas ügymenet miatt fogtak neki a 
kérvények beadásával párhuzamosan 
a munkának.

* * *
Számunkra rendkívül fontos, hogy 

Szerbia minél hamarabb az Európai 
Unió tagja legyen --- mondta Trócsá-
nyi László magyar igazságügyi mi-
niszter, visszatérve belgrádi és újvi-
déki hivatalos látogatásáról. Szerbia 
fôvárosában találkozott hivatali kollé-
gájával, Nikola Selakovictyal, vala-
mint fogadta ôt Vesna Ilic-Prelic, a 
szerb Alkotmánybíróság elnöke.

Újvidéken Pintér Attila, Magyaror-
szág belgrádi nagykövetének kíséreté-
ben Trócsányi László ellátogatott a 
Jogtudományi Karra, ahol Ranko Ke-
ca dékánnal és Pásztor Istvánnal, a 
Vajdasági Magyar Szövetség, valamint 
a tartomány képviselôházának elnöké-
vel, továbbá az egyetem tanáraival a 
szakemberképzés lehetôségeirôl, illet-
ve a jogtudományi oktatásban való 
együttmûködésrôl egyeztetett. Tró-
csányi László elmondta: „Selakovic 
úrral beszéltünk a közbeszerzési jog-
ról, adatvédelemrôl, versenyjogról, 
korrupcióellenes küzdelemrôl, de ta-
lán az egyik legfontosabb a kisebbségi 
kérdés volt. Ebben Szerbia egy külön 
akciótervet fog kidolgozni, amelyet az 
év végig kell elkészítenie.”

Trócsányi László felhívta a figyelmet, 
hogy a „kisebbségekre vonatkozóan 
gazdag tartalmú” szerb alkotmány 
rendelkezik arról is, hogy a lakossága-
ránynak megfelelôen a nemzetiségek 
is részt tudnak venni az állam életében, 
a közigazgatásban. Ilyen szempontból 
hangsúlyozta annak a fontosságát is, 
hogy „legyenek Vajdaságban magyar 
rendôrök, tûzoltók, iskolamesterek és 
postamesterek is”. Mint a miniszter 
elmondta, Nikola Selakovic támogatta 

ezt a kezdeményezést, „fontosnak tar-
totta ô is, hogy legyen magyar bírás-
kodás, közjegyzô Zentán és Szabadkán 
is. Úgy gondolom, hogy a tárgyalás 
nagyon jól sikerült, és kellô alapot ad 
ahhoz, hogy optimistán tekintsünk az 
együttmûködés várható irányára.”

A miniszter hangsúlyozta, hogy a 
szegedi egyetem professzoraként na-
gyon fontos számára az újvidéki jog-
tudományi karral kialakult szoros 
együttmûködés. Szerbiai látogatásán 
ezúttal Dudás Attila docens tájékoz-
tatta az Újvidéki Egyetem mûködé-
sérôl. „Úgy gondolom, hogy amikor az 
európai uniós csatlakozásról van szó, 
akkor ebben az Újvidéki Egyetem is 
részt tud venni” --– fogalmazott Tró-
csányi László. A miniszter elmondta: 
„Tudjuk azt, hogy az uniós csatlakozás 
egy hosszú folyamat, amelyben még 
nehéz tárgyalások várnak Szerbiára, 
de ehhez minden segítséget meg kívá-
nunk adni. Ennek keretében több fia-
talt is fogadunk a magyar igazságügyi 
minisztériumban, hogy a munkamód-
szereinket megismerhessék, és köz-
ben, az Európai Unióval való tárgya-
lások mechanizmusával kapcsolatos 
ismereteinket is át tudjuk adni.”

* * *
Úgy tûnik, egy frissen felfedezett nö-

vény kizárólag kimberlitkürtôkön ké-
pes fennmaradni --– ez hatalmas 
segítség lehet az afrikai gyémántva-
dászoknak, a kôzet ugyanis köztudottan 
gyémántlelôhelyeket jelöl.
Stephen Haggerty geológus egy 

olyan növényt fedezett fel a libériai 
erdôk mélyén, amely, úgy tûnik, kizá-
rólag kimberlitkürtôket választ ottho-
nául –-- ez azért fontos, mert a kimber-
lit, azaz a csillámperidotit által 
megjelölt talajrétegek gyémántokat 
rejtenek. Ha a növény valóban olyan 
válogatós, mint amilyennek tûnik, a 
nyugat-afrikai gyémántbányászat ha-
talmas lökést kaphat. Haggerty és 
kollégái az Economic Geology folyó-
iratban publikálták felfedezéseiket.

A csavarpálma-féle (Pandanus can-
delabrum) az elsô olyan növény lehet, 
amely kizárólag kimberlitkürtôkön él. 
Tudjuk, hogy számos növény képes 
ércben gazdag kôzeteket jelezni: a 
Skandináviában ôshonos Lychnis alpi-
na és a közép-afrikai Haumaniastrum 
katangense például a rézlelôhelyek 
közelében nô csupán. A Pandanus can-
delabrum valószínûleg azért a kimber-
litkürtôket választotta otthonául, mert 
azok magnéziumban, káliumban és 
foszforban gazdagok.

A kimberlit, azaz csillámperidotit egy 

alkáli magmás kôzet, a Föld elsôdleges 
gyémántlelôhelyei szinte kizárólag 
olyan helyeken találhatók, ahol a kim-
berlitkürtôk is megjelennek. Robba-
násos, azaz diatréma-vulkanizmus so-
rán alakul ki: a magmafeláramlás, 
amely gyakran még a hangsebességnél 
is gyorsabb, létrehozza a függôleges 
és meredek falú, kör- vagy elliptikus 
metszetû kürtôket. Bár a kimberlit-
kitörések viszonylag frissek, a bennük 
található gyémántok akár 3 milliárd 
évesek is lehetnek.

A kimberlitkürtôk egyébként nagyon 
ritkák: Haggerty a Science-nek el-
mondta, hogy a most ismert 6000 
kürtôbôl 600 tartalmaz gyémántokat, 
ezek közül csupán 60-ban találhatóak 
olyan minôségben és mennyiségben, 
hogy érdemes legyen ôket bányászni. 
Kifejezetten kevés kürtôt találtak 
egyébként a dzsungelekben, mivel a 
növényzet szinte áthatolhatatlan a ku-
tatók számára.

Haggerty már a 70-es években is Li-
bériában dolgozott, korábban hullámo-
sított acélrudakat használt a kimberlit-
kürtôk felkutatására. 2013-ban Camp 
Alpha közelében akadt rá egy újabb 
darabra, amely 500 méter hosszú és 50 
méter széles. Már most sikerült négy 
gyémántra is ráakadnia a földben: 
közülük kettô 20 karátos, kettô pedig 
csupán 1 karátos. Haggerty ekkor fe-
dezte fel a kürtôre kapaszkodott pál-
mát is, amelynek a mangrove fákhoz 
hasonló, felszíni gyökérzete és tüskés 
levelei vannak. A növény akár 10 
méteresre is megnôhet, így elôfor-
dulhat, hogy a levegôbôl is észre lehet 
venni –-- ez rengeteget segíthetne a 
potenciális gyémántlelôhelyek felku-
tatásában.

A geológus a kew-i Királyi Botanikus 
Kert és a Missouri Botanikus Kert 
kutatóival együtt dolgozva megállapí-
totta, hogy a növény egy csavarpálma-
féle, és a Pandanus candelabrum faj-
hoz tartozik, amely Kameruntól 
Szenegálig megtalálható. Haggerty-
nek sikerült megtalálnia 50 kilométer-
rel arrébb, szintén egy kimberlitkür-
tôre kapaszkodva, de máshol nem 
igazán sikerült felfedeznie.

A következô lépés a pálma által meg-
jelölt kürtô vizsgálata –-- erre csupán 
jövôre, az esôs évszak végén lesz lehe-
tôség. A kutatók arra szeretnének rá-
jönni, hogy található-e benne annyi 
gyémánt, hogy megérje megkezdeni a 
bányászatot.

* * *
A piros színt ôrzik meg leginkább 

emlékezetükben az emberek. A Re-
gensburgi Egyetem kutatói a tárgyak 
színének az emlékezetre gyakorolt 
hatását vizsgálva jutottak erre az 
eredményre.

„Ez a szín az állatoknál és az embe-
reknél is gyakran annak a jele, hogy a 
tárgy a túlélés szempontjából fontos” -
-- mondta Christof Kuhbandner, a 
kutatás vezetôje, az egyetem pszicho-
lógiai intézetének munkatársa.

A piros klasszikus jelzôszín: a termé-
szetben egyes gyümölcsök, mint az al-
ma, a cseresznye vagy a bogyós gyü-
mölcsök ezzel jelzik, hogy megértek. 
Az ember pedig az ókor óta használja 
ezt a feltûnô színt, hogy ajkait vagy 
orcáit vonzóbbá tegye.

A piros azon színek egyike, amelyek a 
legerôsebben magukra irányítják a fi-
gyelmet, ez pedig egyidejûleg a felté-
tele annak, hogy az emlékezet tárolja 

egy tárgy jellegzetességeit.
Kuhbandner müncheni és berlini kol-

légáival azt vizsgálta, van-e hatása a 
piros színnek az emberi emlékezetre, 
erre ugyanis eddig nem létezett tudo-
mányos bizonyíték. A kutatás során 
184 résztvevônek mutattak különbözô 
piros, zöld, kék és sárga tárgyakat. A 
piros és sárga tárgyaknál a teljesít-
mény jó volt, kékeknél közepes, zöl-
deknél viszont viszonylag rossz. A 
hatás független volt attól, hogy milyen 
tárgyak szerepeltek a kísérletben.

Az, hogy a piros és a sárga tárgyak 
esetében hasonló volt az eredmény, 
nem lepte meg Kuhbandnert, a sárga 
ugyanis szintén gyakran szolgál fi-
gyelmeztetô színként az állatvilágban, 
például a darazsak esetében. Annak 
pedig, hogy a zöld szín rosszabbul ma-
rad meg az emlékezetben, evolúciós 
szempontból megvan a magyarázata. 
A természetben ugyanis a zöld a leg-
gyakrabban elôforduló szín, ráadásul a 
zöld gyümölcsök még rendszerint 
éretlenek, ezért érdektelenek ember 
és állat számára.

A kutatás eredményei nemcsak a 
kognitív pszichológia számára érde-
kesek, hanem például szemtanúk tanú-
vallomásának értékelésekor vagy a 
reklám és marketing területén is.

* * *
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„A Csend az ember legjobb barátja, 
és határtalan az a segítség, amit szá-
munkra tartogat. Csend kell ahhoz, 
hogy megérezzük a mindenséget, 
hogy meghallhassuk az örökkévalóság 
szavát. A csendet nem lehet becsapni, 
a csend megfojtja a hazugságot.

Azért jön ránk a felséges nyugalom a 
magányban, mert a csend --- az Isten 
hangja.”

Széchenyi Zsigmond CSUI...

Elgondolkoztató, hogy emberek mi-
ért zarándokolnak egy-egy csodatévô 
Szent, vagy Szûz Mária megjelenésé-
nek, csodatevésének színhelyeire? 
Sokszor, heteket, vagy hónapokat is 
egyedül taposva az ahhoz vezetô utat. 
Nyilván, ahogy azt Szécshényi Zsig-
mond is leírta, ehhez kell a Csend a 
Magány, hogy valaki megtalálja Istent 
és Önmagát.

Mi abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy elbeszélgethetek Kó-
nya Lászlóval, aki 37 napig gyalogolt 
Szent Jakab sírjához, 900 kilométert 
megtéve.

Hol születtél, hány éves vagy, mi a 
legmagasabb iskolai végzettséged?

Budapesten születtem, 57 éves va-
gyok, Közgazdasági Egyetemen sze-
reztem diplomát.

Szüleid és testvéreid végzettsége?
Édesapám Lajos közgazdász, édesa-

nyám Magdolna szintén közgazdász. 
Van egy bátyám Lajos, aki agrármér-
nök.

Hol dolgoztál otthon?
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Bagin Lívia:

Zarándoklat 2014

Akadémia Közgazdasági, Tudományi 
Intézetben.

Családi állapotod, gyerekek?
Nôs vagyok, feleségem, Lenke törté-

nelem, angol szakon végzett és az Or-
szágos Nyelvközpontban dolgozott a 
Rigó utcában.

Gyermekeim, László 85-ben szüle-
tett, jogász és tavaly nôsült, lányom 
Dóri 88-ban született, fizikóterápist.
Hogyan jöttetek Ausztráliába és 

mikor?
Munka szerzôdéssel jöttem ki 91-ben 

a családommal együtt. A La Trobe 
Egyetemen tanítottam ökonómetriát 
(közgazdaságtant). Mint temporary 
resident lehettünk itt. Azonban elhatá-
roztuk, hogy megszerezzük az ausztrál 
állampolgárságot.

Hat évet dolgoztam a La Trobe Egye-
temen, utána három évet a Victoria 
Egyetemen dolgoztam, ezután kaptuk 
meg az állampolgárságot 2000-ben.

Mi motívál valakit, így Téged, hogy 
egy ilyen zarándokúton vegyen részt? 
Honnan jött ez a gondolat, hol találkoz-
tál ennek a zarándokjárásnak mibenlé-
tével, történelmi, bibliai hátterével?

Ez szép lassan alakult ki bennem. 
2007-ben „Haza” mentünk három hó-
napra Lenkével. Így átmentünk Spa-
nyolországba Santiagoba, ahol egy ré-

gi ismerôsömet egy professzornôt 
látogattunk meg. Lenkével felsétál-
tunk a Santiago de Compostela világ-
hírû Katedrálisához, ez a 46 templom 
és 114 torony városa, Róma és a Szent-
föld után a keresztény világ legfonto-
sabb zarándokhelye.
Szent Jakab apostol földi maradvá-

nyait ebben a városban ôrzik.
Hogy került Szent Jakab földi marad-

ványa Spanyolországba?
A legenda szerint Jakab apostol, Já-

nos evangélista testvéröccse is rövid-
del azelôtt járt Hispániában, hogy I. 
Heródes Agrippa 41-ben lefejeztette. 
Élete kevésbé ismert. Halála után a 
palesztiniai keresztények Jakab földi 
maradványait Hispaniába szállították, 
ahol az idôk múlásával feledésbe me-
rült. Mint azonban mesélik 813-ban 
csodálatos körülmények között miszti-
kus fényesség, angyalok karának éne-
ke kíséretében a ma Padrón nevû régi 
római település közelében „felfedte” 
titkát, s ekkor kezdôdött el Szt. Jakab 
középkori diadalútja.

Az elmúl 30 évre lábrakapott és több 
százezren látogatják évente. Iparággá 
fejlôdött a zarándoklat.

Eredetileg már ott egy pogány zarán-
dokút volt régen, mert Amerika felfe-
dezése elôtt „Finisterrének” a „világ 

végének” nevezték, amelyen túl csak a 
végtelen óceán van, s hajdanában az 
volt a hiedelem, ha valaki itt tengerre 
merészel szállni, számíthat arra, hogy 
hajója a  világ szélérôl végtelen szaka-
dékba zuhan.

Szent Jakab sírjának felfedezése óta 
viszont zarándokok milliói vonultak 
végig e tartományon, hogy a szent 
helyen bûnbocsánatot nyerjenek.

Ezek szerint te nagyon vallásos vagy 
azért tetted meg ezt az utat?

A többség zömében nem ezért teszi 
meg és én sem. Amióta haza jöttünk 
Európából állandón ott motoszkált a 
fejemben ---, hogy szeretném végig 
zarándokolni ezt az útat ---. Tavaly el 
tudtam menni, mert megkaptam a 
long service jutalékot, amely összeget 
erre használtam fel. Másfél évvel 
elôtte döntöttem el és készültem fel 
rá.

Hogy indul el egy zarándok? Milyen 
szabályoknak kellett eleget tenned?

12 féle út vezet Santiagóba. hagyomá-
nyosan  a világ négy tájáról jönnek a 
zarándokok.

Én Franciaországból a Pireneusokon 
át indultam St Jean Pied de Port-ból. 
Van aki Belgiumban kilép a kertjébôl 
és onnan indul el, van aki Prágából 
gyalogol. Találkoztam fiatal házasok-
kal, akik 2 éves gyermekükkel tették 
meg az utat.

Hagyományosan egy zarándok, gya-
log, lóháton, biciklivel teszik meg az 
útat. Az utolsó 100 métert a lóvasnak is 
gyalog kell megtenni, míg a biciklisnek 
az utolsó 200 kilómétert.

A Franciaországból az út durván 5 
hétig tart. Van aki részletekben teszi 
meg. Másik évben ott folytatja, ahol 
elôtte valón abbahagyta.

Elindulsz kapsz zarándok útlevelet, a 
plébánián, amely egy félméter hosszú 
papír és ahol bevégzel egy napot, meg-
szállsz igazolják, kapsz egy pecsétet. 
37 nap volt részemre, 3 nap pihenô 
nappal, amikor a városok szépségeiben 
gyönyörködtem, így Pamplona, Bur-
gos, Leon. 33 nap múlva értem el 
Santiagot.

Hogyan élted ezt meg ezt a zarán-
doklatot testileg és lelkileg?

Lelkileg és testileg is egy nagy pro-

batétel, kihívás. A túra egész más lel-
kiállapotba teszi az embert. Egész 
másképp látod a világot és magadat. 
Elkerülve a nagyobb fôutvonalakat, 
földutakon, szántókon mész át, egye-
dül vagy. Valami megszállottság, öni-
gazolás kell ehhez. Van, aki sport kihí-
vásként, van, aki építészeti, kultúrális 
érdeklôdésbôl teszi, vagy valamilyen 
válságban vannak, meghalt a felesé-
gük. Sôt, van egy olyan érzésem, akik 
a hosszú távot csinálják, nem vallásos-
ságból teszik. Amerikaiak is egyre 
többen jönnek, mert látták a The Way 
címû filmet, amely ezen az útvonalon 
játszódik.

Te ûztél olyan sportot, amelyet kap-
csolni lehet a gyalogláshoz?

Kajakoztam és hosszútávfutó vol-
tam.

Milyen kiemelkedôbb eredményt ér-
tél el ezekben a sportágakban?

Ifjúsági vállogatott voltam tályékozó-
dási futásban.

Akkor neked nem volt nehéz, ahogy 
mondani szoktuk „toronyiránt menni”.

Hogyan tudnád értékelni ezt a zarán-
dokútat?

Sok gyönyörû remekmûvet építészeti 
csodát láttam, rengeteget fényképez-
tem, találkoztam érdekes emberekkel. 
Két nagymamát emelnék ki egy 71 
évest és egy 84 évest, akik szintén ott 
gyalogoltak.

Mély nyomot hagy az emberben ez 
900 kilométer út. Egy csomó minden 
átértékelôdik, az idô a lét. Úgy élsz 
eközben, ami itthon természetes, ott 
nem hiányzik. Meghallod a csendben 
az örökkévalóság szavát, nyugalmat, 
békét kapsz.

Neked, mi az életed mottója? 
Számomra a legfontosabb a családom. 
Ezen az úton is csak ôk hiányoztak. A 
szeretet az, aminél fontosabb nincs az 
életben.

* * *
Amennyiben szeretnének többet 

tudni Kónya László útjáról, és ta-
lálkozni vele, úgy június 12-én 
pénteken este a Bocskai Nagyte-
remben vetítéssel egybekötött, úti 
élménybeszámolót tart. Hét órai 
kezdettel, vacsora kapható lesz!
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Isten éltesse, Tanár Úr!

Régóta szilárd meggyôzôdése, hogy 
a keresztény erkölcs mellett a ma-
gyar nyelv volt mindig a nemzet-
fenntartó erô.

„Nem vagyok történész. Viszont val-
lom, hogy a nemzet történelmét min-
denkinek ismernie kell, akár egyetér-
tô, akár eltérô véleményt alakít ki 
magában bárki, netán a közfelfogással 
vagy a hagyománnyal ellentétben.” 
Így vall magáról Nemeskürty István 
Magyar századok – Gondolatforgácsok 
a nemzet életrajzához címû, kilenc éve 
megjelent könyvében, amelyet Virág 
Benedek pálos szerzetes-költô emlé-
kének ajánlott, mert ô írta az elsô ma-
gyar nyelvû, olvasmánynak szánt 
nemzetéletrajzot.

Nemeskürty István mindig megtalál-

ta azt a keskeny ösvényt, soha nem 
tért le róla, amelyen az erkölcsös em-
bernek végig kellett haladnia. 

(Fotó: Csudai Sándor)
Nem történész? 
Végzettsége szerint, szigorú értelem-

ben valóban nem, soha nem tartozott a 
„céhbeli” történettudósok közé. Mégis 
több nemzedéknek tanította a magyar 
történelmet, irodalom- és mûvelôdés-
történetet katedrán és könyveivel a 
ma kilencvenéves író, sokak szemében 
a „Tanár Úr”. Több mint ötven kötete 
többségének tárgya „meglött dolgaink 
emlékezete” (Szenci Molnár Albertet 
idézve), s legalább fél évszázada arra a 
Vörösmartyra emlékeztetô sorskér-
désre keresi minduntalan a választ: mi 
végre vagyunk a világon mi, magya-
rok? 

Bár a történetírást általában úgy fog-
ják fel, mint a megtörtént események 
leírását és értelmezését, álláspontja 
szerint egy nemzet története nem azo-
nos a vele történt események sorával. 
Az is rendkívül fontos, hogy egy nép, 
nemzet mit hisz, mit gondol magáról. 
Például Nemeskürty nem vallja a 
hun–magyar azonosság tanát, de azt 
behatóan kutatta, hogy a magyar nem-
zet csaknem ezer éven át úgy tudta, 
Árpád fejedelem honfoglaló magyarjai 
a Kárpát-medencét Attila hun király 
örökségeként szerezték meg, illetve 
vissza, ahová Isten vezérelte a magyar 
népet. Ezt a témát tárgyalja A bibliai 
örökség --– A magyar küldetéstudat 

története címû, 1991-ben megjelent, 
lebilincselôen érdekes és gondolatgaz-
dag könyvében. 

Közvetlenül a rendszerváltozás után 
megfogalmazta azt az azóta sokszor 
megismételt véleményét, hogy az a 
legnagyobb baj a magyar néppel, tár-
sadalommal, hogy elvesztette külde-
téstudatát, életcélját, önbizalmát, a 
magyar és a keresztény szó is becs-
mérlô jelzôvé, kedvezôtlen politikai 
minôsítéssé vált. Holott ô a magyar 
állam talpkövének fiatal korától kezd-
ve, amikor még hivatásos katonának 
készült, a „tiszta erkölcsöt”, a keresz-
tény hiten alapuló patrióta életszem-
léletet és életformát tekintette, s ezt 
képviselte, sugározta a szocialista dik-
tatúra évtizedei alatt is. A legnagyobb 
fájdalma az volt, hogy 1989 után nem 
sikerült a nemzet államának tényle-
gesen, egységesen kormányzott or-
szággá válnia, mert a hatalmon levôk 
–-- kevés kivétellel --– nem a nemzet 
egészének érdekeit képviselték, ha-
nem néhány tucat pénzéhes emberbôl 
álló csoportét. Ennek legtragikusabb 
következménye volt a 2004. december 
5-i népszavazás, a nemzet lelki-nyelvi 
egységének az „anyaország” többsége 
általi megtagadása. Ezért a lapunknak 
öt éve adott interjúban azt hangsúlyoz-
ta, hogy szinte mindent elölrôl kell 
kezdeni, különösen az oktatás és a kul-
túrpolitika területén. 

Több évtizeden át vissza-visszatérôen 
azt a kérdést járja körül: miért szûnt 

meg a regnum, a magyar állam 1541-
ben, bár a nemzetet a közakarat a 
nyelv segítségével fenntartotta, sôt 
idônként fel is virágoztatta. Legtöbb 
könyvében azt vizsgálja, hogy törté-
nelmünk tragikus és válságos pillana-
taiban milyen lehetôségek voltak, s 
rámutat a hatalmi elit hibáira, tévedé-
seire és mulasztásaira, egyúttal a ma-
gyar nép csodálatos megújuló képes-
ségére, arra, hogy bár Hunyadi 
Mátyás halála után a magyar érdekû 
állam elveszett, de a nemzet minden 
katasztrófát követôen újra meg újra 
feltámadt. Fokozatosan döbbent rá, 
hogy a nemzet ötszáz éve önmagát 
tartja fenn, az idegen érdekû helytar-
tóságok szándéka és erôszaka ellenére. 
Régóta szilárd meggyôzôdése, hogy a 
keresztény erkölcs mellett a magyar 
nyelv volt mindig a nemzetfenntartó 
erô, mert „a nyelv lelke a nemzetnek”. 
Ezért szokta ceterum censeo-ként 
ismételni javaslatát: ahhoz, hogy ma-
gyarok maradjunk, ôrizzük féltô gond-

dal egyedülálló nyelvünket, kultú-
ránkat, s minél több magyar verset 
tanítsunk meg a gyerekeknek családi 
körben és az iskolában is.

„Merni kell, nem szabad félni. Rázzuk 
meg magunkat, és szórjuk le ma-
gunkról a rosszat, mint ázott kutya a 
vizet.” „Minden rajtunk múlik.” Ilyen 
és ezekhez hasonló, Széchenyi szel-
lemét idézô biztató szavakkal zárja 
több könyvét. Igaza van abban is, hogy 
nemcsak fontos kötelességünk, de 
alapvetô érdekünk is a magyar törté-
nelmet tanulmányozni, ismerni, értel-
mezni, még ha mindenkinek más-más 
képe, véleménye lehet is róla.
A „nem történész” Nemeskürty 

István párját ritkítóan gazdag, pél-
damutató és eligazító életmûve 
mindenkinek lehetôvé teszi, hogy 
jobban megértse közös múltunkat, 
s ezáltal jelenünket.

Faggyas Sándor
(Magyar Hírlap)

Köszöntés
Anyanyelvünk családias közösségé-

ben, mondhatni: fészekmelegében sok 
szeretettel köszöntöm az Anyanyelvi 
Konferencia elnökségét és résztvevôit. 
Azok közé tartozom, akik az Édes 
anyanyelvünk, az Álljunk meg egy 
szóra és a Tetten ért szavak mûsorain 
nôttek fel, illetve ezek világában élnek 
–-- akik számára Lôrincze Lajos, 
Grétsy László, Balázs Géza és el-
hivatott pályatársaik nem csupán 
nyelvtudósoknak és szakembereknek 
számítanak, hanem ôk a „magyar 
igék” hirdetôi és misszionáriusai is 
egyben. Mint ahogyan a színészek sem 
csupán tehetséges „komédiások”, ha-
nem „Thalia papjai”, nemzeti kultú-
ránk apostolai is ugyanakkor.

Anyanyelvünk és magyarságunk 
eme szakrális dimenziójának erôteré-
ben és szellemében régi és új ismerô-
sökként köszöntöm Önöket a Partiumi 
Keresztény Egyetem nevében, mely 
ezt a szakrális nemzeti szellemiséget 
eleve a nevében hordozza, és az Anya-
nyelvi Konferencia idei házigazdája-
ként és társszervezôjeként teljes mér-
tékben azonosulni tud A Magyar 
Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társa-
ságának célkitûzéseivel.

Egyetemünk azt a propagandaszámba 
menô nemzeti célkitûzést is nevében 
hordozza, melyet a Partium (a Részek) 
újjászületéseként, reneszánszaként 
fogalmazhatunk meg. Ennek a törek-
vésnek, immár több mint két évtizedes 
folyamatnak az egyik koronatanúja 
Pomogáts Béla, a másfél évtizede lét-
rehozott Partiumi Írótábor --– mond-
hatni –-- egyik alapító tagja és állandó 
résztvevôje, a határon túli magyar 
irodalom tudósa és nagykövete. Em-
lékszünk, milyen ellenkezés kísérte 
magának a Partium szónak a beillesz-
tését intézetünk hivatalos nevébe még 
parlamenti szinten is, ahol Kolozsvár 

egykori „fura ura”, Gheorghe Funar 
ágált ellene a legvehemensebben. De 
mi nem hátráltunk meg, hiszen az 
egyetemet elindító Pro Universitate 
Partium Alapítvány, a Partiumi Ma-
gyar Mûvelôdési Céh, a Partiumi Te-
rületi Kutatások Intézete, a Partiumi 
Közlöny, sôt politikai útkeresés, iden-
tifikáció terén ügyködô Partiumi Au-
tonómiatanács is ezt a regionális iden-
titástudatot közvetíti nevében.

Hányattatott történelmünk során 
Partium többnyire a magyar „Vége-
ken” helyezkedett el; „Erdély kapujá-
nak” szerepét töltötte be a Szent Ist-
ván-i ország szétesése idején; s miután 
rövid ideig az 1848-as „Unió” révén az 
Ország közepére került; Trianon után 
ismét a „szélek”, „a részek” a „Végek” 
hálátlan szerepköre jutott osztályré-
szül neki. Ebben a felemás állapotban 
keresi jövôje útját, önálló identitását, 
korszerû regionális szerepkörét és hi-
vatását magyar kisvilágunkban. Ne-
vezzük bár „kompországnak, ---ország-
résznek” kis-Magyarország és Erdély 
között, vagy „hídfôállásnak” Székely-
föld viszonylatában.

Ezen nemzeti geopolitikai összefüg-
gésben tekintek a többi nemzet- és 
országrész itt megjelent képviselôire, 
kapcsolatainkra és együttmûködé-
sünkre -– és köszönöm meg a Társaság, 
a Konferencia irántuk vállalt és értünk 
hordozott felelôsségét „a nemzet lelki 
és szellemi egységének helyreállítása”, 
elszakított nemzeti közösségeink „ma-
gyarságtudatának megôrzése és fej-
lôdése” viszonylatában --– amint társa-
ságuk programnyilatkozata fogalmaz.

Mi más ez, mint a határon átívelô 
nemzetegyesítés programjának anya-
nyelvi, kulturális téren való leképzése 
és megfogalmazása?!

Ebben a gondolatmenetben még egy 
fontos vonatkozás kívánkozik ide, és-
pedig az, hogy Édes Anyanyelvünk 
„reformátorának” és nagy „apostolá-

nak”: Kazinczy Ferencnek a szülô-
földjén gyülekeztünk egybe!

Az Erdélyi levelek szerzôje mûvének 
Elôbeszédében fájdalmas tárgyszerû-
séggel állapítja meg, hogy a korabeli 
„Magyarország nem ismeri Erdélyt” --
– Kazinczy Ferenc azért is kél útra, és 
vállalja rendhagyó felfedezô útjának 
rendkívüli fáradalmait, és írja meg 
nagy visszhangot kiváltó „leveleit”, 
hogy Erdély újrafelfedezésének Kô-
rösi Csoma Sándoraként a tájékozat-
lan közvéleményt és kortársait ráéb-
ressze eme „terra incognita” --– az 
ismeretlen Erdély –-- gazdagságára és 
szépségeire. Könyvének tanulsága és 
üzenete manapság is, változatlanul, 
vagy ha lehet mondani: még inkább 
idôszerû.

A 2014. december 5-i népszavazás --– 
példának okáért –-- drámai erôvel vilá-
gított reá kis-Magyarország közvéle-
ményének, lakossága többségének a 
külhoni magyarság –-- nemcsak az 
erdélyiek –-- iránti idegenségére; arra 
az elidegenedésre és „szétfejlôdésre”, 
mely az utóbbi közel száz esztendôben 
ment végbe az elszakított nemzetré-
szek között.

Ebben a tekintetben és értelemben a 
Társaság, az Anyanyelvi Konferencia 
valóságos kulturális missziót teljesít, 
amikor is Kazinczy Ferenc példáját és 
zarándokútjának eszmei nyomvonalát 
követve, következetesen megkeresi 
idegenbe szakadt magyar közösségein-
ket, és ezáltal szolgálja a határokat 
meghaladó nemzeti önismeret ügyét. 
Teszi ezt és tennünk kell ezt annak 
tudatában, hogy valós és egészséges 
önismeret és önbecsülés híján az önfe-
ladás és az önveszejtés zsákutcájában 
tévedtünk.
Isten óvjon ettôl!

Tôkés László
Nagyvárad, 2015. május 15.

Május 14-én a kilencvenéves Nemes-
kürty Istvánról mindenekelôtt azt 
kell leírnunk, hogy --– derûs lélek. 
Olyan, mint az a szép hónap, amelyben 
meglátta a napvilágot. Talán ezért is 
kalászderekú. Vihar elnyomja, fele-
gyenesedik. Nemeskürty Istvánt jó 
sorsa tette májusi emberré. Kora ifjú-
ságától történelmi viharok forgószelei-
ben kellett gyakorolnia a nagy mutat-
ványt: élni, túlélni, életben maradni. 
És mellesleg: alkotni, teremteni.
Nemzedékek Tanár Ura több ter-

mésnyi „élettel” (a búza paraszti 
neve) tud eme összegezô pillanatban 
elszámolni. Irodalomtörténész. A 
magyar történelem sorsfordító pilla-
natainak újragondolója. Filmek te-
remtôje. De mindenekelôtt olyan ké-
pességû ember, aki hatalmas 
tudásának, ismereteinek, gondolata-
inak, következtetéseinek pontos kife-
jezôje. Vagyis: író. Ilyen egyszerûen. 
Gyalázták történészként, dobtak neki 
elismerést mint tudós irodalomtörté-
nésznek, mint a magyar filmmûvészet 
jelentôs inspirátorának --–, de hogy író 
volna?! Ez sokáig újdonság volt a 
kritikusok számára. Csak az olvasók-
nak nem volt meglepetés, akik a mai 
napig olvassák. Kíváncsian, izgatottan, 
örömmel.

Miért írt Nemeskürty István vérfor-
ralóan pimasz könyveket? Mert ma-
kacsul hitt abban: a dolgok nem biztos, 
hogy egészen úgy vannak, ahogy ad-
dig tudtuk. És persze tudta a legfon-
tosabbat is: ahhoz, hogy valaki írásban 
rávegye az olvasót az együttgondolko-
dásra –-- írnia kell tudni! Ezért aztán 
tudott írni.

Addig azonban történt egy és más az 
életében. Mindenekelôtt a háború, 
amelyben rákényszerült, hogy had-
nagyként vitézkedjék. Pécs után a Lu-
dovika Akadémia következett. Az elit 
fegyvernemnek számító, sokoldalú ka-
tonai képzéssel nevelt folyamôrök so-
rában avatták hadnaggyá 1944-ben. Ez 
már a végjáték ideje volt. Nemeskürty 
István nemhogy a háborút, de még a 
Magyar Televízió elnöki posztját is 
túlélte. Megnyugtató jelenség volt 
mindig: a katedrán, az elôadói pulpitu-
son, vitapartnerként.

Három alapvetés vezérelte élete so-
rán: 1. Mivel meggyôzôdésével ellen-
tétes volt: nem belépni a pártba! 2. 
Soha nem tagadni meg katolikus vallá-

sosságát, Isten-hitét! 3. Mindig megta-
lálni azt a keskeny ösvényt, amelyen 
az erkölcsös embernek végig kell tud-
ni haladnia. Ez az ösvény néha bizony 
kötél volt. Keskeny és bizonytalan. De 
nem esett le.

A Tanár Úr szerencséje, hogy meg 
tudta teremteni munkája becsületét, 
és választ talált a legfôbb kérdésre is: 
hogy miért született. 

Nemeskürty István Széchenyi-díjas 
és Kossuth-nagydíjas, Corvin-lánccal 
és Prima Primissima Díjjal is kitünte-
tett író, irodalom- és filmtörténész, 
egyetemi tanár 1925. május 14-én szü-
letett Budapesten. A Magyar Királyi 
Honvéd Ludovika Akadémia növen-
déke volt, ezután az ELTE magyar–
olasz-mûvészettörténet szakán vég-
zett. Késôbb a Magyar Filmintézet 
vezetôje volt. 1993-tól mûvelôdéstörté-
netet tanított a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetemen, 1994 óta a Magyar 
Mûvészeti Akadémia tagja, 1998-tól 
2000-ig kormánybiztosként a millenni-
umi ünnepségek szervezôje volt. Ku-
tatási területe a 16–17. századi magyar 
irodalomtörténet és a 20. század elsô 
felének magyar filmtörténete. Ismert 
kötete a Rekviem egy hadseregért, 
Diák, írj magyar éneket!, a Kis ma-
gyar mûvelôdéstörténet, az Édes Er-
dély –-- Erdélyi krónika 1916–1967, de 
jegyez monográfiát Federico Felli-
nirôl és Fábri Zoltánról is. Színjá-
tékokat és forgatókönyveket is írt, 
nevéhez fûzôdik a Várkonyi Zoltán-
féle Egri csillagok és a Koltay Gá-
bor rendezte Honfoglalás és a Sacra 
Corona is.

Kô András
(Magyar Hírlap)

Három alapvetés

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293
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Az Ausztráliai Magyar 

Református Egyház
121. St. Georges Road, North Fitzroy Vic. 3068

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2015. május 31-én vasárnap de.  10 órakor Koszorúzás a 

Hôsôk Napján a Carltoni Temetôben  
11 órakor   ISTENTISZTELET   

Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. North Fitzroy, Magyar Refomátus Templomban 

(11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

 az Edinburgh Parkkal szemben)

12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat),

Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai Nagyteremben

E vasárnap rendkívüli iskola oktatás a megszokott idôben!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
 2015. május 31-én vasárnap de. 11.30 órakor  Istentisztelet,

 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek is 

Istentiszteletet tartunk, szeretettel késrjük a szülôket, nagyszülôket 
hogy hozzák al a kicsiket

Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld
ADELAIDE (SA) 

2015. május 31-én vasárnap de. 11 órakor  
  ISTENTISZTELET 

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

Minden szerda este  6 órától BIBLIAÓRA, 
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.

 BRISBANE (QLD) 

2015. május 31-én vasárnap de.11. órakor  
ISTENTISZTELET 

Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrinc   
Istentisztelet után ebéd minden vasárnap a 

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA 2015. Minden hónap elsô vasárnapján du. 

2 órakor Bibliaóra
 Minden hónap harmadik vasárnapján 2 órától

Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane 

2015. minden hónap második vasárnapján de. 11.30 órától  
Istentisztelet

és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeink számára
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

Asppley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 

Ezen alkalmakra szeretettel várunk mindenkit,

 vallási megkülönböztetés nélkül.

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

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

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink 
figyelmébe!

A 2014 évi Egyházfenntartási hozzájárulások 
rendezése végett Istentisztelet után a Bocskai 

Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 

Május 13-án a North Fitzroy-i templomban búcsúztunk el Kovács 
György testvérünktôl. 

Gyurka katonaként szolgált a második Világháborúban, majd a francia 

idegenlégió kötelékében szolgált Marokkóban, Algériában és Indo-

kínában. 1954-ben érkezett Ausztráliába, ahol 1957-ben a Református 

Templomban megismerkedett Piroskával, akivel házasságot kötött és 

58 évig élt boldog házasságban. Isten egy gyermekkel és két unokával 

ajándékozta meg ôket. Gyurka és Piroska hûséges tagjai és támogatói 

voltak mindvégig a North Fitzroy-i magyar református gyülekezetnek, 

ahol barátokra és hittestvérekre leltek. Miután 2001-ben Traralgonba 

költöztek onnan is bejártak az Istentiszteletet látogatni és a gyülekezetet 

támogatni.

Gyurka halk szavú és szorgalmas ember volt, akire mindig lehetett 

számítani. A temetésen fia, Róbert mondott búcsúztató beszédet, mely-

nek a zárómondata magába foglalta Gyurka egész életét: Jó ember volt.

Isten adjon vígasztalást Piroskának, Róbertnek, az unokáknak és 

minden gyászolónak. A mennyei gyülekezet (egyház) egy újabb taggal 

nôvekedett. Isten veled Gyurka, az örök hazában találkozunk.

A gyászoló család -- középen Piroska, fia Róbert, felesége Tanya és az unokák

Kovács Gyurka 
1924. 9. 23. --- 2015. 4 23.
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Trianon emléke 

örökké fájni fog

1920. június 4-én került sor a gyá-
szos emlékû trianoni békeszerzôdés 
aláírására. Ez a nap fekete betûkkel 
került be a magyar nép történel-
mébe, emléke örökké fájni fog. Az 
ország területe harmadára zsugoro-
dott, több mint hárommillió ma-
gyar az anyaország határain túlra 
került.

A korabeli sajtó tudósításai szerint 
1920. június 4-én országszerte megszó-
laltak a harangok, az emberek meg-
döbbenve szereztek tudomást arról, 
hogy Pozsony, Kassa, Nagyvárad, Ko-
lozsvár, Temesvár, Szabadka, Zombor, 
Újvidék, Ungvár, Munkács és meg-
annyi más történelmi magyar város 
nem Magyarországhoz tartozik többé. 

„A magyarok intrikus szomszédjainak 
áldozatává váltak” --– jegyezte fel ezen 
a napon Lloyd George, az angol 
békeküldöttség vezetôje.

Hogyan történhetett ez meg? Miért 
Magyarország vált az elsô világháború 
bûnbakjává? Sok történész a mai na-
pig hiába keresi a választ ezekre a 
kérdésekre.

Érdekes belelapozni a korabeli sajtó 
idôtôl megsárgult lapjaiba, felidézni 
azoknak a gyászos napoknak az emlé-
két.

A magyar küldöttség 1920. január 7-
én érkezett meg a franciaországi Ne-
uillybe, ahol a madridi kastélyban 
szállásolták el tagjait, megalázó mó-
don rendôri felügyelet alatt tartották 

ôket. Csak a küldöttség vezetôjének, a 
74 éves Apponyi Albertnek engedték 
meg korára való tekintettel, hogy egy 
detektív kíséretében naponta rövid 
sétát tegyen.

A magyar küldöttség megbízó levelé-
vel együtt nyolc jegyzéket nyújtott át 
a békekonferenciának, amelyben Ma-
gyarország területi épsége fenntartá-
sának szükségességét bizonyították. A 
békekonferencia azonban egyszerûen 
nem vett tudomást ezekrôl a jegyzé-
kekrôl.

A megalázó békefeltételeket január 
15-én közölték a magyar küldöttséggel, 
Apponyi Albertnek másnap, január 
16-án adtak lehetôséget, hogy kifejtse 
észrevételeit. Kétórás, három nyelven 

elmondott beszéde szónoki mesteral-
kotás volt, a korabeli sajtó szerint 
„olyan megható szavakkal védte hazá-
ját, hogy a küldöttség számos tagja 
nem tudta eltitkolni megindultságát”.

Apponyi Albert, a magyar küldöttség 
vezetôje és több tagja nem írta alá a 
trianoni békeszerzôdést, végül is azt 
teljesen másodrangú személyek látták 
el kézjegyükkel. Nem érdemlik meg, 
hogy neveiket felsoroljuk.

A békeszerzôdés egyébként 14 rész-
bôl és 364 cikkbôl állt. Magyarország 
280870 négyzetkilométernyi területé-
bôl 92833 négyzetkilométer, 18264533 
lakosából 7980143 maradt Magyaror-
szágnak. Jóvátételi kötelezettségét 10 
millió aranykoronában szabták meg.

Bereg, Ugocsa, Ung és Máramaros 
megye nagy része az elsô világháború 
után megalakult Csehszlovákiához ke-
rült, annak ellenére, hogy szlovákok 
nagyon kevesen, csehek pedig egyá-
ltalán nem laktak ezen a vidéken. Ami 
Bereg vármegye déli magyarlakta ré-
szét illeti, Csehszlovákiához való csa-
tolásában nagy szerepet játszott, hogy 
az akkor stratégiai fontosságúnak vélt 
Csap-Máramarossziget vasútvonal 
mentén feküdt. A lakosság nemzetiségi 
összetétele semmiképpen nem szolgál-
tathatott indokul egy ilyen elhibázott 
döntéshez. Az 1910. évi népszámlálás 
adatai szerint Beregszásznak akkor 
14470 lakosa volt, ebbôl 13953, vagyis 
96,4 százalék magyarnak vallotta ma-
gát. Nagyszôlôsön 76,1, Csapon 98,1 
százalék volt a magyarok aránya, a 
környékbeli falvak pedig színtiszta 
magyarok voltak.

Az azóta eltelt 89 év, de különösen az 
utóbbi évtized nagy változásokat ho-
zott Európában. Az elsô világháború 
után mesterségesen létrehozott Cseh-
szlovákia kettészakadt, Csehország és 
Szlovákia önálló, független államok 
lettek, Jugoszlávia darabokra hullott.

Mindez azonban sajnos együtt járt a 
külhoni magyarság fogyásával. Nagy-
váradon, Kolozsváron, Temesváron, 
Kassán, Pozsonyban, Szabadkán, meg-
annyi egykor túlnyomórészt magyarok 

lakta városban a magyarok aránya 
alig éri el már a 10–20 százalékot. Ha-
sonló a helyzet Kárpátalján, már csak 
Beregszász magyarsága tartja fenn 
csekély többségét.

A szomszédos országokban, különö-
sen Szlovákiában, Romániában és 
Szerbiában, sajnos egyre fenyegetôbb 
jelleget öltenek a magyarok elleni ki-
rohanások. És ez alól nem kivétel Kár-
pátalja sem. Nem kerültek kézre a 
vereckei honfoglalási emlékhelyet, az 
ungvári Petôfi-szobrot, a podheringi 
1848-49-es emlékoszlopot meggyalázó 
vandálok. Egyre kilátástalanabb hely-
zetbe kerülnek a magyar középiskolák, 
gimnáziumok végzôsei.

Trianon emléke örökké fájni 
fog!

-i-gy

Kárpáti Piroska 
tanítónô verse

Üzent az Olt, Maros, Szamos,*
Minden hullámuk vértôl zavaros,
Halljátok, ott túl a Tiszán,
Mit zúg a szél a Hargitán?
Mit visszhangoznak a Csíki hegyek,
Erdély hegyein sûrû fellegek?
Ez itt magyar föld és az is marad,
Tiporják bár most idegen hadak,
Csaba mondája új erôre kél,*
Segít a vihar és segít a szél,
Segít a tûz, a víz, a csillagok,
S mi nem leszünk mások, csak ma-

gyarok!
Ha szól a kürt, egy szálig felkelünk!
Halott vitézek lelke jár velünk.
Elôttünk száll az ôs Turul-madár,
Nem is lesz gát, és nem lesz akadály!
Ember lakol, ki ellenünk szegül,
A székely állja, rendületlenül!
Üzenik a gyergyói havasok:
Megvannak még a régi fokosok!
Elô velük, jertek, segítsetek!
Székely anya küld egy üzenetet:
Hollók, keselyûk tépik a szívünket,
Rablóhordák szívják a vérünket!
Ha nem harcoltok vélünk, elve-

szünk!
E végsô harcban: egyedül leszünk!
És a honszerzô hôsök hantja vár,
Ha odavész az ôsmagyar határ!
És ha rablóknak kedvez a világ,
Mutassunk akkor egy új, nagy cso-

dát!
Megmozdulnak mind a Csíki hegyek,
Székelyföld nem terem több kenye-

ret,
Elhervad minden illatos virág,
Mérget terem minden gyümölcsfa-

ág.
Vizek háta nem ringat csónakot,
Székely anya nem szül több magza-

tot!
Vadon, puszta lesz az egész vidék,
S végezetül, ha ez sem lesz elég,
A föld megindul, a mennybolt lesza-

kad,
De Erdély földje csak magyar ma-

rad!
(Ezért a verséért 1920-ban  Kárpáti 
Piroskát a románok felakasztották.) 

A TRIANON  TÁRSASÁG
viktóriai  tagozata

2015. június 7-én vasárnap du. 2.00 órakor
Koszorúzás a Hôsi Emlékmûnél

Koszorúzás utáni szünetben tea, kávé, sütemény.
A SZÍNVONALAS  MÛSOR  KEZDETE d.u. 3-óra

A Magyar Központ Ifjúsági Termében
( 760 Boronia Road, Wantirna, 3152 )

EMLÉKEZZÜNK

TRIANONRA
95 éve történt Magyarország tragikus szétdarabolása 

és emlékezzünk a 10 éve megrendezett Trianon 
felvonulásra.

Nemzeti dalainkat elôadja:
Zenemühely együttes

A megemlékezés után rózsafüzér ima Hazánkért
Laczkó Mihály atya vezetésével.

Mindenkit szeretettel hív és vár a Rendezôség
Belépôdíj 5 dollár, gyermekeknek ingyenes

Érdeklôdni lehet: Szegedi Mihály (03) 9801-2043

IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK!

Felhívás a kárpátaljai magyar 

kisközösségek támogatására:
„A Magyar Cserkészszövetség a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetséggel és 

a Magyar Cserkészszövetségek Fórumával közösen a kisközösségek mûködését 

ösztönzô, öt hónapos civil akciót kezdeményez Kárpátalján a nehéz helyzetbe 

került ifjúság megsegítésére. A háborús konfliktus következtében a kár-
pátaljai magyar családok kilátástalan helyzetbe kerültek. A jövedelmek 

drasztikus csökkenése, a pénz elértéktelenedése, az élelmiszerhiány mellett 

óriási probléma, hogy a sorozások miatt a fiatalok tömegesen hagyják el ottho-

nukat. A cserkészcsapatok és az egyéb kisközösségek fennmaradása fiatal 

vezetôik nélkül veszélybe került, holott a közösségi- és gyerekprogramok, a 

nyári táborok, valamint az anyanyelvi oktatás biztosítása ebben a kritikus 

idôszakban kulcsfontosságú. A fokozódó elvándorlás miatt a kárpátaljai ma-

gyarságot demográfiai katasztrófa fenyegeti, amelynek megfékezését a sze-

mélyes jelenlét és az ottmaradók számára adott valamiféle közösségi jövôkép 

segítheti.”

A cserkészszövetség a pénzadományok mellett szakképzett önkéntes 
cserkész- és ifjúsági vezetôket küldött Kárpátaljára, hogy helyi önkén-
tesek és pedagógusok bevonásával egy kisközösségi fejlesztô hálózatot 
valósítson meg.
A melbournei cserkészek is részt vállalnak ebben a gyûjtésben. Miután a 

kárpátaljai munka folyamatos, olyan áldozatot vállaló családokat, egyéneket és 

vállalkozókat keresünk Melbourneben, akik karácsonyig heti 5, esetleg 10 dol-

lárt képesek adományozni, idônkénti (havi) törlesztéssel!

Csekket HUNGARIAN SCOUTS GROUP 54-63 névre kérjük kiállítani és 

Pálos Enikô, 31 Ruskin St. ELWOOD 3184 címre elkûldeni.

Számlaszámra is lehet átutalni: CBA (COMMONWEALTH BANK OF 

AUSTRALIA) Account number 063 169 1050 3054

Köszönettel és egy Szabó Dezsô (író) idézettel: MINDEN MAGYAR FE-
LELÔS MINDEN MAGYARÉRT!

Pálos István, cscst. a KMCSSZ ausztráliai (IV.ker.) elnöke
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Germanus Gyula

A fakó félhold 

fényében 

A háború szorosra kapcsolta a ma-
gyar-török bajtársi szövetséget. Ma-
gyar tisztek és tüzérek harcoltak Tö-
rökországban, török katonák vere-
kedtek Galiciában és Tirolban. A fe-
szültség elérte tetôfokát 1918 tavaszán. 
A csüggedô népekbe mûvészettel kel-
lett új erôt önteni. Elhatározták, hogy a 
Fricsay Richárd vezetése alatt álló 
honvédzenekart --- amely akkor a leg-
kiválóbb zenészeket foglalta magában 
---- leküldik Bulgáriába ás Törökor-
szágba, hogy ott hangversenyeket ad-
jon. A küldetés szervezését és veze-
tését rám bízták. Így kerültem le ismét 
Konstantinápolyba 1918 kora tavaszán. 
Az elôkelô Péra Palace szállodában 
kellett laknom, de minden szabad idô-
met régi barátaimnál, íróknál, tudó-
soknál töltöttem. A hangversenyek ki-
tûnôen sikerültek. Hegyey Géza hon-
fitársunk, aki évtizedek óta élt Kons-
tantinápolyban és a Palota zongorata-
nára volt, eljátszotta Liszt Esz-dúr 
zongoraversenyét, Revere hárfán gyö-
nyörködtette a nôket a külön számukra 
rendezett hangversenyen. Ünnepi 
hangversenyt adott a zenekar Mo-
hamed Resád szultán elôtt a Dolma 
Bagcse palotában, amit az öreg feje-
delem nagy elismeréssel fogadott és 
kitüntette Fricsayt a Medsidie rend-
jellel. Engem külön kihallgatáson fo-
gadott és az Oszmanie rendjelet akasz-
totta nyakamba. Éjjeli zenét adtunk 
Enver pasának a hadügyminisztérium 
és Dsemál pasának a tengerészeti 
minisztérium udvarán. Utána pezsgôs 
bankettek következtek a zenészek 
tiszteletére. Hullottak a rendjelek. Fri-
csay Richárdnak már alig fért a mel-
lére a sok megérdemelt kitüntetés. 
Volt a törököknek egy vas-félhold 
rendjelük, hasonló a német vaske-
reszthez, amelyet csak a harctéren 
tanúsított rendkívül hôsies magatar-
tással lehetett elnyerni. Ez a vasfélhold 
szép mélyvörös zománcozott félholdat 
és csillagot ábrázolt. Fricsay barátom 
nagyon vágyódott e díszes rendjel 
után és kért, hogy szóljak Dsemál 
pasának. 

---- Téged szeret --- mondta ---, neked 
mindent megcsinál.

Fejemet csóváltam, de Fricsay kissé 
szlovákos magyar kiejtésének és kék 
szemének nem lehetett ellenállni. Elô-
adtam kérését Dsemálnak.

---- Rendben van --- felelte ---, igazán 
megérdemli ez a kitûnô mûvész hálá-
mat. Behívatta hadsegédét, Kjázim 

ôrnagyot, és megparancsolta, hogy 
vegye fel Fricsay adatait. Mindent le-
diktáltam neki, és ô pontosan jegyzett. 
Mikor oda értünk, hogy melyik halált 
osztó fronton tüntette ki magát rettent-
hetetlen bátorságával és vitézségével 
--- elfogott a tréfa ördöge. A pesti kör-
úton a Gambrinus vendéglôben szo-
kott szerepelni Fricsay zenekarával. A 
fronton nem volt. Hirtelen bediktáltam 
a Gambrinus frontot, és Kjázim ár-
tatlanul ezt íratta be a díszes oklevélbe. 
Amikor valaki elolvasta neki a szöve-
get, elvörösödött és felkiáltott: „Úgy 
mérgelôdöm, ezt csak az a bolond 
Germanus csinálta!” De megkapta a 
vas-félholdat! Azóta már megbocsátott 
nekem, még itt a földön és bizonyára 
ott a túlvilágon is, ahol számos rend-
jelével mellén az angyalok karát ve-
zényli.

A Péra Palace szálloda elôkelô foga-
dótermeiben számos barátom keresett 
fel. Enver pasa egy este meglátogatott 
és hosszasan elbeszélgetett velem. 
Külön kis teremben ültünk össze ká-
vézni. Távozása után észrevettem, 
hogy a kis asztalkán papírba csomagolt 
doboz hever. Felbontottam. Száz darab 
névjegye volt, amelyet bizonyára ép-
pen akkor kapott a nyomdából. Ez volt 
aztán az igazi névjegyleadás ---- ha 
akaratlanul történt is! Eltettem emlé-
kül valamennyit és hosszú éveken át 
megörvendeztettem eggyel-eggyel a 
tisztelôit. Ma is van még belôle vagy 
harminc darab.

Megtisztelt látogatásával Széchenyi 
Ödön pasa, a „legnagyobb magyar” 
fia, aki magas kora ellenére délcegen 
hordta a török tábornoki egyenruhát. 
Kedves adomát mesélt el életébôl. 
Londonban tanulta kedvtelésbôl a tûz-
oltást. Reggelenként elsétált az állat-
kertbe és ínyenc falatokat dobott ked-
velt medvéjének. A szomszéd ketrec-
nél egy idôsebb úr ugyanígy kedves-
kedett egy másik medvének. Mivel ez 
így folyt napokon, heteken át, végre 
beszédbe elegyedett a két medvebarát. 
Beszéltek az idôjárásról --- ez minden 

angolnak igen fontos ---, az állatokról 
és a politikáról. Az angol úrnak feltûnt, 
hogy Széchenyi milyen jól ismeri Bé-
cset, Budapestet, és megkérdezte, mi-
lyen nemzetiségû.

--- Magyar vagyok --- válaszolta Széc-
henyi.

Az idôsebb úr arca felderült.
--- Volt nekem egy nagyon derék ma-

gyar barátom ---- mondta elgondol-
kodva. --- Fájdalom, tragikus módon 
meghalt.

--- Ki volt az az úr? --- kérdezte a 
másik medvebarát.

--- Gróf Széchenyi István ---- volt a 
válasz.

--- Én Széchenyi István fia vagyok, 
Széchenyi Ödön.

---- Én pedig Lord Beaconsfield, 
Anglia miniszterelnöke.

Így mutatkozott be végre több heti 
ismeretség után a két medvebarát. 
Azután tovább etették az állatokat.

Egyik délután szobámban olvastam a 
lapokat. Régi szokásomhoz híven az 
elôkelô szállóban is szerény szobát 
választottam. Elég sokba kerültem így 
is az államnak. Olvasásomból halk ko-
pogtatás zavart fel. Kinyitottam az 
ajtót, egy alázatos képû török úr lépett 
be és arra kért, hogy fogadjam Abdul 
Medsid efendit, aki nagyon szeretne 
beszélni velem.

--- Szívesen --- feleltem az alázatos 
úrnak. --- Foglaljon helyet lenn az 
egyik szalonban, és én azonnal leme-
gyek hozzá.

--- Ô inkább itt a szobában szeretne 
beszélgetni --- szólt látogatóm.

--- Kényelmetlen --- válaszoltam. --- 
Csak egy székem van. Mondja neki, 
hogy várjon rám lenn.

A látogató kihúzódott a szobából úgy, 
hogy ne fordítson hátat nekem. Na-
gyon tisztelettudóan viselkedett. Né-
hány másodperc múlva ismét kopog-
tattak. Úgy látszik, üzenettel jön vissza 
--- gondoltam és kinyitottam az ajtót. 
Nem ô volt. Egy másik úr jött be. Kel-
lemes arcát ôszülô szakáll keretezte, 
és szemébôl mûveltség sugárzott. Bo-

csánatot kért, hogy zavar, nem akart 
lefárasztani a földszintre, hiszen ôneki 
van szüksége énrám. Abdul Medsid-
ként mutatkozott be, ahogyan az elôbb 
bejelentették. Kénytelen-kelletlen 
egyetlen székemmel kínáltam meg, de 
nem fogadta el, ez az én helyem ---
mondta ----, ô majd az ágyra ül. Nó-
gattam, kérleltem, már untam az ud-
variaskodást, de nem engedett. 
Ágyamra ült. Mit akar tôlem ez az 
ember? ---- kérdeztem magamban. A 
társalgás lassan indult, de sok minden 
kiderült belôle, ahogyan óvatosan 
kémleltem kilétét. Franciául és néme-
tül is tud, imádja a zenét és festegetni 
is szokott. Nagy mûveltségû úr volt. 
Azután ô kérdezett. Nagyon érdekelte 
a világ sora, a háború kimenetele és 
hogy milyen lesz az új világ képe? 
Meggondoltan választottam meg fele-
leteimet. Már nem bírtam tovább ezt a 
szembekötôsdi beszélgetést ismeret-
len látogatómmal. Nyeltem egyet és 
kiböktem:

--- Micsoda nagyságodnak a foglalko-
zása?

--- Foglalkozásom? --- felelte kérdôen. 
--- Nincsen tulajdonképpeni foglalko-
zásom. Abdul Medsid efendi vagyok, a 
török trón örököse...

Felugrottam a székrôl és mély temen-
nát vágtam ki. Minden hercegnek 
„efendi” a megtisztelô címe. De ho-
gyan gondolhattam, hogy ez nem 
olyan efendi, mint én vagy a többi 
százezer. Barátságosan mosolygott.

--- Azért kérettem a titkárommal, 
hogy szobájában fogadjon --- mondta 
mentegetôzve ---, mert nem akartam 
feltûnést kelteni.

Ezután sem volt hajlandó ágyamról a 
székre átülni. De már most szabadab-
ban, nyíltabban beszéltem. Nem kell 
félnem, hogy kém. Kifejtettem borúlá-
tásomat a háborúról, minden háború-
ról, amit hiú, kapzsi emberek a dolgozó 
népekre erôszakolnak, és hirdettem a 
megértés, a béke politikáját, amelyben 
egymásra talál a szenvedô emberiség. 
Szavaim mély hatást gyakoroltak rá. Ô 
is, mint minden trónra jogos oszmán 
herceg, évtizedek óta csak palotájában 
él, elzárva a világtól, és idejét a mûvé-
szetnek, irodalomnak szenteli. Rajong 
a zenéért és kérte, hogy hívassam meg 
Fricsay zenekarát a Boszporusz menti 
palotájába. A többit majd udvarmes-
tere fogja elintézni. Megígértem, és 
amikor kezet fogott velem, nem en-
gedte, hogy kocsijához kísérjem. 
Olyan feltûnés nélkül távozott, aho-
gyan jött. Titkára a folyosón várta.

Néhány nap múlva az egész zenekar 
gôzhajón átkelt az ázsiai partra, ahol a 
kocsik serege várta, hogy Abdul Med-
sid herceg díszes palotájába szállítsa. 
A palota homlokzata a Boszporuszra 
nézett, és nagy park vette körül. Az 
ünnepi fogadás elsô fejezete a fényké-
pezés volt. Mint rendesen, a csoporto-
sítások nehézséggel és még több 
nevetgéléssel volt összekapcsolva. Ab-
dul Medsid efendi páratlan házigaz-
dának bizonyult. Délceg fiai segítettek 
neki a rendezésben. A rokonság is kép-
viselve volt, azonkívül számos minisz-
ter, államtitkár és udvari ember, le-
hettünk vagy százan. Óriási tabló ké-
szült, és a fényképész hol ide állította, 
hol oda ültette a tréfálkozó szereplôket. 
A trónörökös gyönyörû hároméves 
kislánya, Nilufer okvetlenül a képen 
akart lenni. Az én ölembe kéredzkedett, 
és én hiába csitítottam, hogy a kamera 
lencséjébôl madár fog kirepülni, foly-
ton izgett-mozgott. Eljött a nagy pilla-
nat. A fényképész izgatottan lekapta a 
lencsérôl a kupakot... bir, iki, ücs (egy, 

kettô, három)! Mindenki mozdulatlanul 
figyelt. A felvétel sikerült. Ölemben 
gyanús nedvességet éreztem. A kis 
Nilufer sírva fakadt és beszaladt a pa-
lotába, de én ott maradtam. Mindenki 
nevetett, de nem történt nagyobb baj!

Bevonultunk a nagyterembe. A zene-
kar elhelyezkedett, és szebbnél-szebb 
mûveket adott elô. Az új slágereket, a 
Csárdáskirálynô és a Víg özvegy fül-
bemászó dallamait a függönnyel elta-
kart szomszédos termekben áhítattal 
hallgatták a hárem elrejtett szépei. 
Sírt a gordonka, harsogtak a fúvósok, 
és csipkézve futamoztak a hegedûk, 
minden mûvésziesen összefonódva 
Fricsay mesteri pálcája alatt.

Beesteledett. A fáradságos gyönyör 
után következett a pihentetô élvezet. A 
tágas ebédlôben hosszú asztalok ros-
kadoztak a fôúri terítékekben párolgó 
ételek alatt. A fôhelyen a trónörökös 
és fiai, a többiek találomra ültek le ösz-
szevissza, mint a mesében: egy herceg, 
egy cigány, egy miniszter, egy brá-
csás. A szolgák sürögtek-forogtak, 
hozták a finomabbnál finomabb fala-
tokat, italokat. A francia pezsgônél a 
jókedv nem ismert határt. Összevissza 
ugráltunk, tréfálkoztunk, kacagtunk. 
Valaki lehúzta az oktatásügyi minisz-
ter cipôjét és a Boszporuszba dobta. 
Vígan úszott a cipô a végtelen tenger 
felé. A miniszter féllábon ugrált to-
vább. Éjfél felé az egész társaság 
kocsira szállt, és dalolva vonult haza. A 
bakon a kocsis mellett egy-egy állam-
titkár, a hintóban egymást átölelve 
egy-egy miniszter és egy-egy hegedûs 
ült. Mindenki önfeledten boldog volt.

...Néhány nap múlva Enver pasa 
magához hívatott és szemrehányá-
sokkal illetett, hogy tudta és engedélye 
nélkül mertem Abdul Medsidet a ze-
nekarral együtt palotájában megláto-
gatni. Régen a török hercegeket meg-
ölték, késôbb csupán házi ôrizetbe 
vették. Azt hittem, most változott a 
világ!

De Enver pasa haragja is elpárolgott, 
és amikor Fricsay zenekara hazafelé 
indult, kijött a pályaudvarra, és tôlem 
baráti öleléssel búcsúzott. Ez volt utol-
só találkozásom vele. Az összeomlás 
után turáni testvéreihez menekült 
Turkisztánba, ahol egész életéhez hí-
ven, a Korán egyik verssorát mormol-
va, hôsi módon lelte halálát.

A „TurkInfo” nyomán
Ürményházi Attila

Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”

az asztalnál  Kroyherr Sylvester énekes, gitárral

Nyitva hétfô kivételével
minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.
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SPORT
U20-as vb:

A hétvégi bajnoki fordulót követôen 
a kerettagok visszatértek Telkibe, 
ahol hétfôn Bernd Storck még tartott 
egy utolsó edzést a játékosoknak. A 
csapat kedden délután indult el Új-
Zélandra, és 28 órás utazást követôen 
érkezik meg New Plymouth városába, 
ahol a csoportmérkôzéseit játssza.

Az U20-as vb-n az 1995. január 1-je 
után született labdarúgók szerepelhet-
nek, a magyar keretben azonban több 
1996-os születésû, két 1997-es születé-
sû, sôt, Demjén Patrik személyében 
egy 1998-as születésû labdarúgó is he-
lyet kapott.

„A jövô csapatával utazunk el Új-Zé-
landra, olyan labdarúgók is kerettagok 
lettek, akik még évekig az utánpótlás-
korosztályokban futballozhatnak -– 
mondta a kerethirdetés után az mlsz. 
hu-nak Bernd Storck. --– A keretbe 
kizárólag az edzéseken és mérkôzése-
ken nyújtott teljesítmények, valamint 
az összetartásokon látott hozzáállás 
alapján lehetett bekerülni, senkinél 
nem figyeltem, hogy milyen bajnok-
ságban vagy melyik klubban játszik.”

„Készen állunk a feladatra, jól sike-
rültek az összetartásaink és a felkészü-
lési mérkôzéseink, ugyanakkor még 
nem nevezném százszázalékosnak a 
csapat állapotát. Az erôállapoton még 
szeretnénk javítani, ezen kívül taktikai 
finomhangolásra és néhány konkrét 
elem begyakorlására van szükség, 
hogy a végleges stílusunk kialakuljon. 
Örülök, hogy a szövetség jóvoltából 
két plusz játékost is kivihetünk, akik a 
szabályok értelmében adott esetben 
bekerülhetnek a csapatba.”

„Úgy gondolom, ha ôk végül nem is 
lépnek pályára a mérkôzéseken, a vb-
jelenlétük is nagyban segítheti a fejlô-
désüket. Bár Új-Zélandra nem jöhet 
velünk minden kerettag, aki a csapat-
tal dolgozott az elmúlt idôszakban, de a 
köszönet nekik is jár a válogatottnál 
végzett munkájukért.”

A magyar válogatott kerete (a név 
elôtt a vb-n használt hivatalos mez-
számmal)
Kapusok: 1 Székely György (Újbu-

da), 12 Horváth Dániel (Gyôri ETO), 
16 Demjén Patrik (MTK Budapest)
Védôk: 2 Osváth Attila (Szigetszent-

miklósi TK),  3 Tamás Krisztián (Sla-
via Praha –-- Csehország),  4 Kecskés 
Ákos (Atalanta --– Olaszország), 5 
Lenzsér Bence (Paksi FC), 15 Talabér 
Attila (MTK Budapest), 21 Forgács 
Dávid (Atalanta –-- Olaszország)
Középpályások: 6 Pongrácz Viktor 

(Lombard Pápa), 7 Oláh László (Vasas 
Kubala Akadémia), 8 Vida Máté (Va-
sas), 10 Németh Márió (Szombathelyi 
Haladás), 13 Kalmár Zsolt (RB Leipzig 
–- Németország), 17 Nagy Ádám (Fe-
rencváros), 18 Berecz Zsombor (Va-
sas), 20 Sallai Roland (Puskás Akadé-

jüket, és soha többet nem látnak.
A válás után egybôl levegôhöz jutot-

tam, és kaptam egy kiváló edzôt, 
akivel nyolc évet dolgoztam. Nagy-
szerû munkát végzett, felhozott a vi-
lágranglista 37. helyére.”

Az Origo kérdésére azt felelte, régóta 
nem beszélt az édesapjával. „Sajnos ô 
nem apa volt, hanem edzô. Nekem vi-
szont apára volt szükségem, és ezt a 
mai napig nem érti meg. Két éve hatá-
roztam el végleg, hogy mert minden 
üres beszélgetés után csak önmarcan-
golásba kezdtem. Sokan elítélhetnek 
miatta, hogy megszakítottam vele a 
kapcsolatot, de nekem így jó. Így va-
gyok jóban magammal.”
A 37. helytôl a visszavonulásig
Bacsinszky 2007-ben került be elô-

ször a top százba, júniusban a 89. he-
lyen jegyezték, bô egy év múlva már a 
világranglista legjobb ötven verseny-
zôje között tartották számon. 2009-ben 
megnyerte élete elsô WTA-tornáját 
Luxembourgban, októberben már a 
37. helyen állt, de még 2010-ben is az 
51. helyen zárta az évet.

2011-ben aztán szinte végig sérülé-
sekkel küzdött, fél évet ki kellett hagy-
nia, és visszacsúszott a 242. pozícióba. 
Hiába nyert a következô évben három 
ITF-tornát is, ismét megsérült, és le-
maradt a londoni olimpiáról. A 2013-as 
idény is a sérülésekrôl maradt emléke-
zetes, a 285. helyen zárta az évet.

„2013-ban gyakorlatilag befejeztem a 
teniszt, a gyerekkori trauma miatt 
folyamatosan rossz érzéseim voltak. 
Ha pályára léptem, mindig a fiatalkori 
rémképek ugrottak be, nem élveztem 
a játékot, szerettem volna végleg ma-
gam mögött hagyni. Mindenen felide-
gesítettem magam, nehéz volt együtt 
élnem az emlékekkel, végül pszicholó-
gus segítségét kértem, hogy feldogoz-
hassam a múltat.”

Már egy ötcsillagos szállodában dol-
gozott, amikor egyik reggel e-mailt 
kapott a Roland Garros szervezôitôl.

„Az állt benne, hogy éppen csak, de 
befértem a nôi egyes selejtezôbe, és 
indulhatok a Grand Slam-tornán.

Nem tudtam, mi tegyek. Apám mel-
lett sohasem tanultam meg dönteni és 
egyedül választani, de a pszichológu-
som azt sulykolta belém, hogy ez az én 
életem, és ne úgy tegyek, ahogy mások 
javasolják. Akkor már négy hónapja 
nem játszottam, édesanyám azt mond-
ta, hogy szégyenkezni fogok a pályán 
nyújtott teljesítményem miatt. De én 
autóba ültem, és Lausanne-ból öt óra 
alatt Párizsba hajtottam. A visszatérés 
mellett döntöttem, és mázsás súly hul-
lott le rólam. Csak nevettem, öröm 
volt megélni, hogy igen, ez az én dön-
tésem. Az életem az enyém, és végre 
elôször dönthettem a sorsomról.”

Két szettben kikapott a selejtezô elsô 
meccsén a kanadai Sharon Fichmantól, 
de akkor már tudta, hogy újra teniszez-
ni szeretne.

Azt mondta, a visszatéréséhez na-
gyon kellett, hogy szuper emberek 
vették körül, akik biztatták. Ilyen volt 
a menedzsere, Alexandre Ahr, illetve 
a jelenlegi edzôje, Dimitri Zavialoff 
is, akivel néhány próbahét után 2013. 
július 1-jén vált hivatalossá az együtt-
mûködés.

„Zavialoff korábban hosszú éveken át 
Stanislas Wawrinkát segítette, na-
gyon hálás vagyok neki, hogy bízott 
bennem, és együtt dolgozhatunk. Sok 
edzô a férfiak után már nem akar 
nôkkel dolgozni, ô is gyakran elmond-
ja, hogy mennyire más vagyok, mint 
Stan. Egy nô fizikailag sohasem nôhet 
fel a férfiak szintjére.”

És Bacsinszky Tímea megkezdte 
szédületes menetelését. Tavaly két 
ITF-tornát nyert, elôdöntôs volt Ku-
angcsouban, negyeddöntôs Oeirasban 
és Vuhanban, és novemberre a 48. 
helyig tornázta fel magát.

Idén az Australian Openen szerepelt 
a leggyengébben, akkor a legjobb 32 
között esett ki. De Sencsenben döntôs 
volt (Simona Halep állította meg), 
majd egymást követô két tornán, Aca-
pulcóban és Monterreyben is nyert, 
mindkétszer a francia Caroline Gar-
ciát verve a döntôben.
Serena Williams is dicsérte
Utoljára Indian Wellsben lépett pá-

lyára, és sorozatban aratott 15 gyôzel-
me után a 19-szeres Grand Slam-gyôz-
tes amerikai Serena Williamstôl 
kapott ki. A meccs után Serena meg-
dicsérte, és úgy nyilatkozott róla, hogy 
nagy jövô áll elôtte.

„Egy ekkora bajnoktól ezt hallani 
nagy bók volt, bízom benne, hogy iga-
za lesz. Sokat kell még tanulnom és 
fejlôdnöm, hogy még jobb játékos le-
gyek.
De nincsen különösebb célom.
Csak azt szeretném, hogy jól érezzem 

magam a pályán, hogy jól menjen az 
edzés, a játék, és profiként viselkedjek. 
Nem tudom, hogy hol a határ. Majd ha 
befejezem a pályafutásom, akkor 
megmondom.”
Büszke a magyar származására
A minap a svájci Fed-kupa-csapattal 

Lengyelország ellen játszott. A válo-
gatott 3-2-re nyert, 2004 óta elôször 
feljutott a Világcsoportba.

„Annak nagyon örülök, hogy Martina 
Hingis visszatért a válogatottba, jó 
lesz vele együtt edzeni, tanulni tôle és 
végre beszélgetni” –-- mondta Tímea. 
A mérkôzést végül az ô klasszisa dön-
tötte el, Hingis ugyanis mindkét egye-
sét elveszítette. Bacsinszky ugyanak-
kor legyôzte Ursula Radwanskát (6:1, 
6:2), majd Agnieszka Radwanskát is 
(6:1, 6:1), párosban pedig Viktorija 
Golubic oldalán 2:6, 6:4, 9:7-re verte az 
Agnieszka Radwanska, Alicija Rosols-
ka kettôst.
Elégedett a jelenlegi életével
Hogy nem magyar színekben tenisze-

zik, arról csak annyit mondott: „Így 
alakult. Svájcban élek, de büszke va-
gyok a magyar származásomra.

Az ottani unokatestvérekkel és a 
nagyszülôkkel mindig tartottam a kap-
csolatot. Más volt Svájcban, jólétben 
élni és nyaranta Erdélybe járni. Lát-
tam a szatmári nagyszülôk szegény-
ségét, de mindig szerettek volna adni 
nekünk valamit. Például saját készí-
tésû lekvárt. Talán ezért nem vágyom 
most sem luxusra, nekem elég, ha az 
alattam lévô autó gurul.”

PINCÉSI LÁSZLÓ

mia FC)
Támadók: 9 Mervó Bence (Gyôri 

ETO), 11 Zsótér Donát (Puskás Aka-
démia FC), 14 Nagy Dominik (Ferenc-
város), 19 Popov Patrik (Ferencváros)

Biztonsági tartalékok: Bukrán Erik 
(Hull City –- Anglia), Korozmán Kevin 
(Ferencváros) 
U20-AS VILÁGBAJNOKSÁG
E-CSOPORT
Nigéria, Brazília, Észak-Korea, MA-

GYARORSZÁG
1. FORDULÓ (június 1., hétfô)
3.00 Nigéria–Brazília (New Plymo-

uth)
6.00Észak-Korea–Magyarország 

(New Plymouth)
2. FORDULÓ (június 4., csütörtök)
6.00 Nigéria–Észak-Korea (New Ply-

mouth)
9.00 Magyarország–Brazília (New 

Plymouth)
3. FORDULÓ (június 7., vasárnap)
7.00 Magyarország–Nigéria (New 

Plymouth)
7.00 Brazília–Észak-Korea (Christ-

church)

Zsarnok apát kellett 
legyôznie, hogy 
sikeres lehessen

Két éve majdnem visszavonult, és 
már egy szállodában dolgozott, jelen-
leg pedig a nôi tenisz-világranglista 22. 
helyén áll Bacsinszky Tímea. A 
Svájcban született magyar származású 
játékos nehéz gyermekkor után tel-
jesen megszakította kapcsolatát az 
édesapjával, és amióta Stan Wawrin-
ka egykori edzôjével, Dimitri Zavia-
loffal készül, sikert sikerre halmoz. 
Idén Acapulcóban és Monterreyben 
WTA-tornát nyert, Sencsenben döntôs, 
Indian Wellsben negyeddöntôs volt. 
Az Origónak adott interjút.

„Nagyon ritkán beszélek magyarul” 
–-- szabadkozott Bacsinszky Tímea a 
telefonban, noha végig akcentus nél-
kül, választékosan fejezte ki magát. A 
25 éves teniszezô 1989. június 8-án 
született Lausanne-ban, szülei mind-
ketten magyarok. Édesanyja, Zsuzsan-
na 19 éves korában Debrecenbôl, 
édesapja, Igor pedig Erdélybôl, Ma-
gyarország érintésével ment Svájcba, 
ott is ismerkedtek meg egymással.

„Gyerekként nagyon szépen beszél-
tem magyarul, mert a bejárónôinktôl 
rengeteget tanultam. Volt egy szegedi, 
egy kecskeméti és egy sátoraljaújhelyi 
is, nélkülük biztosan nem menne így a 
nyelv, de nem tudnék fôzni sem. Ôk 
mind nagy hatással voltak rám, azt hi-
szem, miattuk is vagyok az, aki. Fiatal-

koromban történhetett volna bármi, 
ihattam, dohányozhattam, drogozhat-
tam volna –-- de ôk figyeltek rám.”
Despota apa elnyomásában
Hároméves korában kezdett el teni-

szezni, és miután édesapja edzô volt, 
gyorsan eldôlt, hogy ezt a pályát szán-
ja majd a lányának. Tímea szerint 
azonban ez oda vezetett, hogy normális 
megszokott apa-lánya kapcsolat he-
lyett zsarnoki elnyomásként élte meg 
a viszonyukat --– a sportágnál marad-
va, hasonlóról számolt be többek kö-
zött Bernard Tomic és Jelena Dokic 
is.
Bacsinszky a márciusi, Indian Wells-

i, Serena Williams elleni negyeddöntô 
elôtti sajtótájékoztatón meglepô ôszin-
teséggel beszélt a gyermekkori trau-
májáról, arról, hogyan sikerült meg-
szabadulnia édesapja despotikus 
hatalma alól.

„A klasszikus elnyomott gyermek 
szindrómájában szenvedtem. Még egy 
nô sem megy szembe mindig az apjá-
val, nemhogy egy gyerek. Nekem sem 
sikerült. Nem tudtam menekülni a 
rabságból, nem volt se pénzem, sem-
mim. Sokáig úgy éreztem, az egyetlen 
lehetséges utam az, ha szabotálom a 
mérkôzéseket és szándékosan veszí-
tek.

Aztán rájöttem, maga a mérkôzés is 
esélyt kínál a lázadásra. Ha apám azt 
mondta, üssek keresztbe, csak azért is 
az egyeneseket választottam. De eze-
ket a meccseket meg kellett nyernem, 
különben nem lett volna igazán jó a 
helyzetem” –- mesélte.
A válás után egybôl levegôhöz ju-

tott
Gyerekként benne volt a vereség mi-

atti félelem, mert tudta, hogy bajba 
kerülhet, így a túlélési ösztön erôsebb 
volt, és arra késztette, hogy jobban 
játsszon.

„Azt hiszem, elég okos voltam a pá-
lyán, jól olvastam mások játékát. És 
nyernem kellett a családi béke miatt 
is.
Otthon úgy éreztem magam, mint 

egy börtönben.
Az iskolában mindig csodálattal bá-

multam a boldog gyereket és az ôket 
körülvevô családokat. Csak csodálkoz-
tam, vajon miért én vagyok az egyet-
len gyerek ebben az osztályban, aki 
nem érzi magát jól otthon?”

Egyszer aztán eljött az a pont, amikor 
kimondta, nem akarja folytatni. Közöl-
te, hogy nem teniszezik többet. „Sze-
gény édesanyám néha azt mondta, ha 
nem veszekszem apámmal, akkor 
vesz nekem farmert. De ez sem segít-
hetett. 15 éves koromban én erôltettem 
a válást. Azt mondtam anyukámnak, 
hogy ha elválnak, akkor vele maradok. 
Ha nem, akkor otthagyom mindkettô-

NB I 28. forduló

Díósgyôr-Gyôr 4-1
Paks-FTC 0-1
Újpest-MTK 1-0
Haladás-Nyíregyháza 3-1
Puskás-Kecskemét 4-0
Pécs-Dunaújváros 2-0
Honvéd-Videoton 1-1
Debrecen-Pápa 4-0

Az élcsoport:
1. Videoton 68 pont
2. FTC 58 pont
3. MTK 54 pont
4. Debrecen 50 pont
5. Paks 45 pont
6. Újpest 45 pont
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Tíz, 2. Vojvodina, 3. A piros 
alsón, 4. Brüsszelé, 5. Kamillának, 6. 
Csontritkulás, 7. Baján, 8. Azokat a 
katonákat, akiknek napi élelmét páro-
sával adták ki, kettejüknek járt egy 
kenyér, 9. Eisemann Mihályé, 10. Az 
altáji nyelvcsaládba.

E heti kérdéseink:

1.Melyik városunkban van a kámoni 

arbarétum?

2. Ki írta a Farkasok közt védtelen c. 

regényt?

3. Ki adta el elsôszülöttségi jogát 

egy tál lencséért a Bibliában?

4. Mi a szlovákiai Stúrovo magyar 

neve?

5. Mi a másik neve a nálunk is honos 

gyurgyalagnak?

6. Mi a neve a díszes ravatalnak?

7. Mi a fôvárosa Kenyának?

8. hogy mondjuk magyarul: fókusz?

9. Melyik ismert növényünk neve 

volt törökbors?

10. Mi a német neve Gyôrnek?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Mióta szokás újévi üdvözletet 

küldeni?
Azt hihetnénk, hogy ez újabb keletû 

szokás. Pedig ennek is nagy hagyo-
mánya van. Már a 14. és 15. században 
írásban üdvözölték az újév napján tá-
vollevô ismerôsöket. Az üdvözleteknek 
ez volt a legszokásosabb formája: 

„Isten adjon neked és mindnyájunk-
nak boldog, jó esztendôt és földi 
életünk után örök világosságot. 
Ámen.”

A könyvnyomtatás és a fametszés, 
rézmetszés feltalálása után az új tech-
nikák is részt kértek az újévi üdvöz-
letek mûfajában. Az elsô fametszetû 
üdvözlôlapok vallásos motívumúak 
voltak. Leginkább a gyermek Jézust 
vagy az angyalokat ábrázolták. Ugyan-
ebben az idôben, tehát a 16. században 
jöttek divatba a falinaptárak, amelye-
ket szintén szívesen küldözgettek egy-
másnak az ismerôsök újévi ajándékul, 
a címlapon többnyire ezzel a szöveg-
gel: „Boldog, jó új esztendôt...”

Késôbb már nem elégedtek meg ez-
zel az egyszerû formával. Hosszú ver-
ses köszöntôket nyomtattak az üdvöz-
lôlapra, amelyek plakát nagyságúvá 
lettek. Az ilyen üdvözlôlapokat a szin-
tén divatos Házi áldáshoz hasonlóan a 
szoba falára szögezték.

Így ment ez a 18. századig, amikor is 
nagy változások történtek az újévi 
üdvözletben. Mindenekelôtt megszûnt 
az plakát lenni. Ezt a zsugorodási 
folyamatot nagymértékben támogatta 
az akkoriban divatossá lett névjegy 
vagy vizitkártya. De vallásos jellegét 
is elveszítette, mert a gyermek Jézus 
helyett virágot szóró amorettek, grá-
ciák és múzsák jelentek meg. A 18. 
század vége felé váltak divatossá azok 
az összehajtogatható és gyakran moz-
gatható alakokkal díszített, de nem 
túlságosan ízléses újévi üdvözlôlapok 
is, amelyek még Goethének is tetszet-
tek. 1809. január 16-án így ír egyik is-
merôsének: „A kedves, hajlongó, bó-
logató és tisztelgô kicsiny 
teremtmények szerencsésen megér-
keztek, és nemcsak nekem szereztek 
örömet, hanem az egész társaságnak 
is, amelynek tudományukat bemu-

tattam.”
Kazinczy viszont 1814-ben arról 

panaszkodik, hogy Bécsben október és 
január között alig lehet rézmetszôt 
kapni, aki könyvillusztrációk készíté-
sére hajlandó, mert mindegyik --- újévi 
üdvözlôkártyákat metsz.

Az újévi üdvözlôlap mindig tükre volt 
a kor ízlésének. A napóleoni háborúk 
nehéz éveiben vasból készült üdvözlô-
lapok is forgalomba kerültek, a bieder-
meier érzelgôsség virágkoszorúkban 
tombolta ki magát. A mi korunk vi-
szont megelégszik egy színes sokszo-
rosítással és négy betûvel: BÚÉK...

Mióta állítunk karácsonyfát?
Ez a szokás pár száz esztendôs. Elsô 

nyomát Strassburgban találjuk, ahol is 
minden valószínûség szerint 1605-ben 
díszítettek elôször karácsonyfát. Új 
dolog volt ez, és minden bizonnyal né-
pi eredetû. Igazolja ezt az a körülmény, 
hogy például a münsteri tiszteletes 
igen kemény hangon kelt ki az elsô 
karácsonyfák ellen. Persze a szokás 
elterjedésének már nem lehetett gátat 
vetni. Elindult hódító útján nyugatról 
kelet felé. Goethe 1773-ban még nem 
ismeri, Drezdában 1807-ben tûnik fel a 
piacon, Berlinben 1816-ban honosul 
meg, Bécsbe 1821-ben hozza be egy 
Anschütz Henrik nevû színész.

És Magyarországra mikor érkezik 
el? Podmaniczky Frigyes emléki-
rataiban olvashatjuk, hogy 1825-ben 
egyik osztrák nôrokona állított kará-
csonyfát elôször Magyarországon. In-
nen terjedt volna szét ez a szokás. Ez 
lehetséges; de nem bizonyos. Tény az, 
hogy a népi misztériumokban, betle-
hemes játékokban már korábban sze-
repel a „tudás fája”, az almával díszí-
tett karácsonyfa. Ez persze végsô 
soron rokona az ôsrégi mítoszokban 
szereplô „életfának”. Azt mondhatjuk 
tehát, hogy a karácsonyfa ôsi míto-
szokra emlékeztet, de mai értelmû 
használata újabb keletû, nyugatról 
elterjedt szokás.

 
Honnan ered a kegyeleti gyertya-

gyújtás szokása?
Az ember fejlôdésének egyik legje-

lentôsebb állomása a tûz meghódítása 
volt. A primitív ember már egészen 
korán kapcsolatot érzett az élôlény és 
a tûz között. Ahogyan az élô test meleg, 
táplálékot fogyaszt, majd kihûl, úgy a 
láng is mutat efféle tulajdonságokat. A 
primitív szemlélet számára van még 
egy, mondhatnánk döntô kapcsolat is, 
ez pedig a következô:

A test és a lélek két különbözô dolog, 
a test a kézzelfogható valóság, a lélek 
pedig nem test, nem anyag. Érthetô, 
hogy a primitív gondolkodás a tüzet és 
a lelket, illetôleg az életet kapcsolatba 
hozta egymással. A vallási hiedelmek 
szerint az életet az istenek teremtették. 
Így világos a kapcsolat az istenség és a 
tûz között, még olyan vallásoknál is, 
ahol már szó sem esik a tûzimádásról. 
Vagy maga az istenség megnyilvá-
nulási formája a tûz, mint pl. a mózesi 
csipkebokor esetében, vagy féltett 
kincsük az égieknek, amit az embe-
reknek el kellett lopni, mint ahogy azt 
Prométheusz tette, de lehet a tûz az 
isten ajándéka és tulajdona is, ahogy 
az kitûnik a Bibliából: „Isten gyertyája 
az emberi lélek.” Az eddigiekbôl tehát 
az derül ki, hogy a tûz a primitív elkép-

zelések szerint azonos az élettel, lé-
lekkel, illetôleg az istenséggel.

És ha a tûz közvetve az Isten, akkor 
az imádkozásnál, az áldozásnál is jelen 
kell lennie, így gondolta a mitológiai 
képzetek hatására az ókor embere. Sôt 
amit a tûz elfogyaszt, azt az isten maga 
ette meg, így az áldozati kultuszban 
jelentôs szerepet kapott a tûz. A római 
társadalmi életben például magas 
megtiszteltetést jelentett a szent tûz 
ôrzôjének lenni, a Vesta-szüzeknek 
olyan kiváltságaik voltak, amit maga a 
császár sem mert megbolygatni.

Volt-e valamilyen szerepe az ôsi 
magyar hitben a tûznek? 

Feltétlenül. 
Ezt bizonyítja, hogy a finnugor né-

peknél csak a tûz mellett, tehát az is-
tenség jelenlétében tett eskü volt ér-
vényes és kötelezô erejû. A vallási 
képzetek fejlôdése során a monoteiz-
mus, vagyis az egyistenhit is átvette a 
tûz és istenség azonosításának primi-
tív elképzelését. A fejlôdés útja itt a 
tûzáldozatból a gyertyaégetés felé ve-
zet. Így közeledünk a gyertyaégetés 
szimbolikája felé.

Ha a tûz az élet, akkor a tûz megszû-
nése, az élet megszûnése a halál. A 
láng kialvása ---- ez néprajzilag kimu-
tatható --- a néphiedelmek szerint a 
halállal van kapcsolatban. Erre mutat-
nak az olyan természetû mondásaink, 
mint pl. valakinek „kioltották a gyer-
tyáját”. A vallási liturgiák számtalan 
esetben írják elô híveiknek a gyertya-
gyújtást, e ténykedés különbözô cere-
móniák során kerülhet sorra; de ere-
dete mindig visszavezethetô a primitív 
ember hitéhez. A halottakról a megem-
lékezés, a hálaadás a szenteknek vala-
mely vélt segítségért el sem képzel-
hetô gyertyaégetés nélkül.

 
Mióta ünneplik a születésnapot?
A primitív népek egyáltalán nem 

ünneplik meg a születésnapot, egysze-
rûen azért, mert nem ismerik a nap-
tárt.

Az elsô naptárakat az egyiptomiak 
készítették, és ôk már meg is ünneplik 
a születésnapokat. Plutárkhosz például 
leírja, hogyan ünnepelte Antonius szü-
letésnapját Kleopátra. A régi görögök 
csak a férfiak és az istenek születés-
napját tartották számon, az asszonyo-
két és a gyermekekét nem. Emellett 
szokásos volt megemlékezni az el-
hunyt nagy emberek születésnapjáról 
is. Az istenek születésnapját minden 
hónapban megünnepelték. Artemisz 
istennô oltárára minden hónap 6-án 
mézet és hold alakú süteményt he-
lyeztek.

A római császárok gladiátorokkal és 
cirkuszi játékokkal, nagy pompával 
ünnepelték születésnapjukat. Caligula 
állítólag mindenkinek megbocsátott, 
aki születésnapján köszöntötte.

És a születésnapi torta? Gyer-
tyákkal? 

A mai születésnapi szokások a ger-
mánok hagyományaiból maradtak 
fenn. Germán gyakorlat volt az ünnepi 
asztalt földíszíteni. A legfôbb dísz a 
születésnapi torta volt, amelyre 
gyertyákat állítottak. A gyertyákat 
meg is gyújtották, és ha az ünnepeltnek 
sikerült egyszerre valamennyit elfúj-
nia, ezt jó elôjelnek tekintették további 
életére.

Régimódi apuka dicsekszik az eladó 
lányával egy társaságban:

--- Az én Marikámnak kétmillió forint 
a hozománya.

Mire valaki megjegyzi:
--- Az nem hozomány, hanem kár-

térítés.
* * *

Egy idôs úriember évek óta hallási 
problémákkal kûzködött. Elment az 
orvosához akinek sikerült számára 
egy olyan készüléket felszerelni, mely 
100%-os hallást biztositott. Egy hónap 
múlva elment ellenôrzésre az orvoshoz 
aki azt mondta: 

--- Az Önhallása tökéletes. Gondolom 
a családja is nagyon örül ennek.

Az idôs úr válaszolt: 
--- Még nem mondtam meg a csalá-

domnak. Csak ücsörgök, és hallgatom 
a beszélgetésüket. Már háromszor 
irtam át a végrendeletemet!

* * *
Két idôs ember egy öregek otthonából 

egy fa alatt üldögél és beszélget. Az 
egyik azt mondja a másiknak:

--- Slim, én már 83 éves vagyok és 
mindenem fáj. Tudom, hogy Te is az 
én koromban vagy, Te hogy érzed ma-
gad?

--- Én, mint egy újszülött!
--- Tényleg?
--- Igen!. Se fogam, se hajam és azt 

hiszem éppen bepisiltem. 
* * *

 Egy idôs házaspár vacsororázott egy 
baráti párnál. Vacsora után a feleségek 
a konyhába vonultak. A két férj az 
asztalnál beszélgetett. Az egyik azt 
mondja a másiknak:

--- Tegnap egy nagyon jó étteremben 
vacsoráztunk. Nagyon ajánlom Nek-
tek is.

A másik kérdezi: 
--- Mi a neve az étteremnek?
Az elsô férj sokáig gondolkodik, 

végül megkérdezi: 
--- Mi a neve annak a virágnak, amit 

szeretteidnek adsz ajándékba? Tudod 
az ami piros és szúr?”

--- Rózsára gondolsz?
--- Igen, ez az! --- kiált fel az ember. 

Ekkor a konyha felé fordul és bekiált:
--- Rózsa, mi volt annak az étteremnek 

a neve ahol tegnap este vacsoráztunk?
* * *

Kórházi szabályok szerint minden 
távozó betegnek tolószékben kellel-
hagynia a kórházat. Mikor még tanuló 
nôvérként dolgoztam, egy idôsbácsit 
találtam az ágy szélén felöltözve, kis 
börönddel a lábánál, aki közölte, hogy 
ô neki nem kell tolószék.

Egy idô után meggyôztem a szabá-
lyokról, és végre megengedte, hogy a 
liftig eltoljam. A liftben megkérdez-
tem, hogy várja-e a felesége a kórház 
bejáratánál? 

Erre azt válaszolta: „
--- Nem tudom, szerintem még min-

ding fennt van a fürdôszobában ahol 
átöltözik a kórházi hálóingbôl.

* * *
Egy nyugdijas ember mondja a 80 

éves barátjának:
--- Szóval megnôsülsz?
--- Igen.
--- Ismerem a hölgyet?
--- Nem.
--- Ez a hölgy, csinos?
--- Nem nagyon.
--- Jól fôz?
--- Nem igen.
--- Sok pénze van?
--- Nem. Olyan szegény, mint a tem-

plom egere.
--- Akkor jó az ágyban?
--- Nem tudom.
--- Akkor miért akarod elvenni 
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SZOKÁSAINK feleségül? 
--- Mert neki még van érvényes jogo-

sitványa. 
* * *

A férj elutazik.A felesége élvezi a 
helyzetet és a férj barátjával „tölti az 
idôt”.

Megcsörren a telefon, a nô rohan 
felvenni. Beszélgetés után visszajön, a 
férfi megkérdezi:

--- Ki volt az?
--- A férjem. Azt mondta, hogy most 

épp veled horgászik, és hogy most 
fogtál egy hatalmas pontyot...

* * *
--- Hallom, drágám, meghalt a fér-

jed!
--- Képzeld, drágám, alig négy nappal 

az esküvô után...
--- Szegény ember! Legalább nem 

szenvedett sokat!
* * *

--- Hallom megnôsültél.
--- Igen, már sehogy sem ízlett a 

vendéglôi koszt.
--- Na és most?
--- Most már ízlik

* * *
Bemegy egy férfi a kocsmába, rendel 

öt konyakot, majd gyors egymás 
utánban lehúzza.

A csapos együttérzôn megjegyzi:
--- Nehéz napja volt, ugye?
--- Hajjaj, ma tudtam meg, hogy 

homokos a fiam...
Másnap ismét bejön, rendel megint 

öt konyakot, megissza ôket.
A csapos megkérdi:
--- Még mindig a tegnapi dolog miatt 

iszik?
--- Hát.., ma megtudtam, hogy az 

öcsém is a fiúkat szereti.
Harmadnap már eleve részegen jön, 

és tíz konyakot rendel.
A csapos szánakozva kérdezi:
--- Hát maguknál senki sem szereti a 

nôket?
---  Dehogynem, a feleségem...

* * *
A rendôr szomorúan sétál az utcán.
--- Veled meg mi van? --- kérdezi a 

barátja.
--- A feleségemet kórházba vitték, 

valami gond van a méhével.
--- És melyik osztályra került?
--- Azt hiszem, a méhészetre.

* * *
Elmegy az ember a szemészetre:
--- Doktor úr! Gond van a szeme-

immel, nem jól látok távolra.
--- Jöjjön ide az ablakhoz, és mondja 

meg, mit lát!
--- A Napot.
--- Akkor mondja már meg nekem, 

hova a francba akar maga messzebbre 
látni?!

* * *
Ketten támasztják a pultot a kocs-

mában.
--- Látom üres a poharad. Kérsz még 

egyet?
--- Dehogy kérek! Mi a francot 

kezdjek két üres pohárral?!
* * *

Pasas bemegy a kocsmába, a pultos 
kérdezi:

--- Jó napot! Mit szeretne?
--- Egy nagyobb házat, jobb autót, 

több fizetést.
--- Nem úgy értem. Mit kíván?
--- Világbékét, magamnak egy szebb 

feleséget, milliókat.
--- Félreértett, mit szeretne inni?
--- Miért nem ezzel kezdte? Mi van?
--- Semmi különös, itt állok a pult 

mögött.



00:00 Himnusz  
00:00 Angol nyelvű hírek   
00:15 Család-barát  
01:45 Hazajáró Bélai-
Tátra 
02:15 Ízőrzők Pusztavám 
02:45 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat VI./4. Képtelen képes-
ség
03:40 Angol nyelvű hírek  
03:55 Ridikül - Női talk-
show Mit ér a családi 
minta?
04:40 Hagyaték Isten 
ajándéka - Vizek, források 
a magyar hagyományban 
05:15 Szerelmes földrajz  
„Örömöm sokszorozódjék 
a te örömödben" (Gryllus 
Dániel) Gryllus Dániel ze-
neszerző, előadóművész, a 
legendás Kaláka együttes 
vezetője 
05:50 Kívánságkosár  
07:50 Család-barát  
09:10 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat 36/29.: Perszóna 
10:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:20 Szabadság tér ́ 89   
11:00 Kárpát expressz  
11:25 Ízőrzők Felsőnyék. 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Roma Magazin  
12:30 Domovina. Szlovák 
nyelvű nemzetiségi ma-
gazin
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár    
15:20 Útmutató   
15:45 Új nemzedék  
16:10 Élő örökség   
16:40 Velünk élő Trianon - 
Egy majdnem betiltott 
filmsorozat 14/1. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat   
17:35 Határtalanul magyar 
35 éves a Tanyaszínház 
18:05 Szerelmes földrajz 
Székelyföldi gyökerek -  
Gergely István Tiszti 
18:40 Hazajáró Zoboralja - 
" A csitári hegyek alatt" 
19:05 Szeretettel Holly-
woodból   
19:35 Öt kontinens    
20:05 Hogy volt?!  
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal 
22:20 Ridikül  
23:15 Kárpát expressz    
23:40 Tálentum (2003)  
Molnár Edit fotóművész. 
Molnár Edit fotóit néze-
getve, a pillanatképeket, 
amelyek egy egész életet, 
sorsot rajzolnak meg, az 
ember úgy érzi, kimaradt 
valamiből – és ezt sajnálja. 
Ugyanakkor boldog, hogy 
legalább ennyire részese 
lehet. Ha pedig beszélni 
halljuk, még inkább ezt 
érezzük. Ahogyan csillogó 
szemekkel mesél fiatal ko-
ráról, pályájáról, Kondor 
Béláról, Nagy Lászlóról, a 
művészetek forradalmi 
pezsgéséről… azután a 
sok sztori, emlék, kudar-
cok, pofonok, simogatá-
sok, könnyes-szép pilla-
natok, amikben része 
volt… szinte elámulunk. S 
közben tanulunk. Hogy 
mit? Emberséget, türelmet, 
elhivatottságot, alázatot és 
szakmai igényességet, 
lelkiismeretességet. Szépen 
élni tanulunk…
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00:05 Záróvonal  
00:10 Himnusz   
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:25 Család-barát  
01:55 Hazajáró 
02:25 Ízőrzők 62/33. 
Felsőnyék 
02:55 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat VI./ 5. Perszóna 
03:50 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
04:00 Ridikül  
04:50 Hagyaték Az igaz-
ságos - Mátyás király 
emlékezete 
05:20 Szerelmes földrajz 
(2014)  Pici (Pesti) piacai - 
Presser Gábor
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát  
09:15 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat VI./ 6. Nyolc órás hírek 
10:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:25 Szabadság tér ́ 89  
11:05 Minden tudás 
11:30 Ízőrzők  Zengővár-
kony 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Srpski ekran. Szerb 
nyelvű nemzetiségi magazin
12:30 Unser Bildschirm. 
Német nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár    
15:20 Evangélikus magazin 
15:45 Ortodox Örömhír  
16:15 Útravaló  
16:30 Velünk élő Trianon - 
Egy majdnem betiltott 
filmsorozat 14/2.   
17:25 Határtalanul magyar  
...itt a szabad Európa rádi-
ója, a szabad Magyaror-
szág hangja... - László 
László a Szabad Európa 
Rádióról 
17:55 Szerelmes földrajz 
Minden perc csoda - 
Szárszón, Csukás Istvánnal 
18:30 Magyar klassziku-
sok új köntösben: Katona 
József 
19:00 Hazajáró  Fogarasi-
havasok 
19:30 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora: 
Miller tábornok elrablása 
20:00 Hogy volt?! (2014)
Szakácsi Sándorra 
emlékezünk 
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal  
22:20 Ridikül  
23:15 Minden tudás   
23:35 Tálentum  Molnár 
Piroska. Egyszer egy in-
terjúban megkérdezték 
Molnár Piroskától: „ Mitől 
lehet legjobban félni ezen a 
pályán?” A válasz: „Attól, 
hogy az ember bele ne me-
revedjen a dologba. Min-
dig nyitott legyen arra, 
hogy mások által megújít-
sa magát. Ne zárkózzon el 
attól, hogy kipróbálják őt, 
vagy kipróbálja önmagát. 
Borzasztó fontos ezen a pá-
lyán a teljes nyitottság. 
Hogy az én életkorommal és 
a már elért színházi tekinté-
lyemmel ne telepedjek rá se 
a partnereimre, se a rendező-
re, se a közönségre. A közön-
ség is érezze, hogy én mindig 
megküzdök a szeretetéért, az 
elismeréséért.” 

00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:20 Család-barát  
01:50 Hazajáró  Csukás-
hegység 
02:20 Ízőrzők 62/35. 
Révfülöp 
02:50 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zatVI./7. Egészség mindhalálig 
03:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
04:00 Ridikül  
04:50 Hagyaték FEHÉR 
BARÁTOK - Pálos sors, 
magyar sors 
05:20 Szerelmes földrajz 
Szívhez közel. Luka Enikő 
fiatal soproni borász, a hí-
res-neves Luka Pincészet 
tulajdonosa így vezeti be 
„szerelmes földrajzát”: „A 
szívemhez legközelebb ál-
ló helyen vagyunk, Fertő-
rákos és Balf között, Sop-
ron történelmi borvidékén. 
Azon a helyen, ahová há-
rom nap elteltével a világ 
bármely részéről hazatér-
nék. Innen ne messze ta-
lálhatóak a szőlőink, mö-
götte ott a nádas, a Fertő tó 
hatalmas víztükre. Ezt a 
sok csodát és szépséget 
szeretném én sorra bemu-
tatni, de úgy, hogy legyen 
benne valami Sopron zeg-
zugos utcáiból is, legyen 
benne egy kis kenuzás is, 
és lássunk valamit Fertőrá-
kosból is. Természetesen a 
végén ott lesz a bor is. Mi-
nél közelebb áll a szíved-
hez egy hely, annál jobban 
összefonódik vele az egész 
lényed. Sopron és szőlőt 
adó dombjai, a Hely, a mi 
sorsunk. 
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát 
09:15 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat VI./8. Hamis remények 
10:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:25 Szabadság tér ́ 89 
11:10 Élő egyház  
11:30 Ízőrzők Kiskunhalas 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Slovenski utrinki Szlo-
vén nyelvű nemzetiségi 
magazin
12:30 Alpok-Duna-Adria  
13:00 HÍRADÓ
13:15 Kívánságkosár   
15:10 Így szól az Úr!  
15:15 Engedjétek hozzám  
 15:25 Önkéntesek  
16:00 Velünk élő Trianon - 
Egy majdnem betiltott 
filmsorozat 14/4. 
16:55 Hosszú búcsú – 
portré Halmos Béláról  
18:15 Határtalanul magyar 
18:55 Magyarok Latin-
Amerikában  
19:30 Hazajáró Pádis 
20:00 Szenes Iván írta. 
Slágerműsor
20:45 Ybl 200 (2014)  
Danubius-kút, Gloriette, 
Ganz-mauzóleum. 
Magyar dokumentumfilm   
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal 
22:20 Ridikül  
23:15 Élő egyház 
23:40 Tálentum: Király 
Ernő 

00:05 Himnusz   
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:20 Család-barát  
01:20 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Jászai Mari 
. Magyar ismeretterjesztő  
01:55 Hazajáró Borzsa ha-
vasok - és a bojkók Verho-
vinája 
02:20 Ízőrzők 62/36. Kis-
kunhalas 
02:55 Nemzeti Összetarto-
zás Napja 
03:50 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
04:00 Ridikül  
04:50 Hagyaték Végtelen 
víztükör - A Balaton a ma-
gyar lélekben 
05:20 Szerelmes földrajz 
"ÉLNI, MÍG ÉLÜNK" 
Balog Zoltán. Borsodi 
barangolásra, a gyermek-
kor emlékeinek felidézésé-
re indulunk Balog Zoltán 
református lelkésszel, az 
Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának vezetőjé-vel.
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát  
08:45 Mesélő cégtáblák 
(1996)  Ház a Checkpoint 
Charlie-n 1996. Ez a film a 
világ egyik legkülönösebb 
múzeumába kalauzolja a 
nézőt. Furcsa tárgyak, ké-
pek töltik meg a termeket 
ebben a házban, amely az 
egykori Nyugat- és Kelet-
Berlin határán áll, az ameri-
kaiak által Checkpoint 
Charlie-nak nevezett átke-
lőhely mellett. A múzeum 
dokumentumai a rosszem-
lékű berlini fal évtizedeit 
idézik fel, a határ 1961-es 
lezárásától kezdve. 
09:15 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat (2014) VI./ 9. Megbo-
csáthatatlan 
10:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:25 Szabadság tér ́ 89  
11:05 Profit7   
11:25 Ízőrzők Sülysáp 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Életkerék 
12:30 Hazajáró 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár   
15:20 Katolikus Krónika  
15:45 Új nemzedék
16:15 Velünk élő Trianon - 
Egy majdnem betiltott 
filmsorozat 14/5. Magyar 
dokumentumfilm
17:10 Határtalanul magyar 
"Túl az Óperencián..." Ma-
gyarok Los Angelesben 
17:40 Szerelmes földrajz 
Fogja kezem a gyerekkor - 
Felvidéki "szép csavargá-
sok" Szarka Tamással. A 
27 éves Ghymes egyik 
alapítójával Királyrévtől 
Galántán és Nyitrán át 
Gimesig, a Felvidéken 
csavarogtunk.
18:30 Hazajáró Erdővidék 
I.- Fehér karácsony 
19:05 Egynyári kaland 
6/6.: A nagy meccs Ma-
gyar tévéfilm  
20:05 Ausztria-Magyaror-
szág női kézilabda VB 
selejtező mérkőzés. Élő 
közvetítés Stockerauból  
22:30 Ridikül  
23:40 Profit7   
23:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok

00:05 Himnusz  
00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:20 Család-barát  
01:50 Hazajáró Baj-
hegység 
02:15 Ízőrzők 62/37. 
Sülysáp 
02:50 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat VI./ 9. Megbocsáthatatlan 
03:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:55 Ridikül  
04:45 Hagyaték "Eskü-
szünk, mi székelyek" - 
Székely Határőrség 
05:15 Szerelmes földrajz 
"Kék órák" - Szántó 
Piroska 
05:50 Szálka - avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán  
06:45 Hazajáró  
07:30 Család-barát  
09:00 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat VI./10. Rózsák és 
fegyverek 
09:55 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:10 Hogy volt?! 
11:05 Itthon vagy!   
11:25 Ízőrzők Sándorfalva 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Nótacsokor (2005)   
Bihari János Koncert 
Cigányzenekar, prímások: 
Johan János és Yukako 
Furudate 
12:30 Csendül a nóta 
(1993) Csanádi György, 
Kutasi Katalin, Lakatos 
Miklós és zenekara 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Magyar elsők  Az 
első magyar tévéadás 
13:35 Aranymetszés  
14:30 Emberek a havason 
(1941)  Magyar film . 
Rendezte: Szőts István. 
Szereplők: Görbe János 
(Gergely), Szellay Alice 
(Anna), Ferenczi Péter 
(Gergő), Bihari József 
(Üdő Márton), Makláry 
János (kalauz), Borovszky 
Oszkár (intéző) 
16:05 Novum  
16:35 Csodabogár   
17:00 "Áldom a Terem-
tőt..." - Portréfilm László 
Gyuláról (2015) 2/1.:  
17:55 Szabadság tér ́ 89  
18:40 Van képünk hozzá - 
Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei
19:35 Régimódi történet 
(2006) 6/6.:Magyar teve-
filmsorozat   Rendezte: 
Bereményi Géza
20:25 Hazajáró   
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik... 
(2014) Irodai piac. Rendez-
te: Lőrinczy Zoltán. 
Milyen lehet, amikor piac 
költözik egy irodába? A 
Gasztroangyal megmutatja 
a nézőknek, hogyan vándo-
rolnak irodaházakon ke-
resztül a Budapest környéki 
termelők, akiktől az ott dol-
gozók rögtön friss árukat 
vásárolhatnak. Marcsi 
megismerkedik az árusok-
kal, és a portékáikból főz is 
néhány finomságot.
22:20 Ridikül - Női talks-
how 
23:10 Itthon vagy!   
23:30 kult.hu  

00:00 Himnusz  
00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:15 Család-barát
01:50 Hazajáró (2013)  
Gömörország - Advent a 
Sajóvölgyében 
02:15 Ízőrzők 62/38. 
Sándorfalva 
02:50 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat  VI./10. Rózsák és 
fegyverek 
03:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:55 Ridikül - Női talks-
how Családi gazdálkodj 
okosan! 
04:40 Hagyaték  Az élet 
úttörői - Magyar orvosok 
öröksége 
05:20 Építészet XXI
05:50 Muzsikál a mozi. 
Szereplők: Dajka Margit, 
Dobay Lívia, Jávor Pál, 
Karády Katalin, Makláry 
Zoltán, Nagykovácsi Ilona, 
Pelsőczy Irén, Szabó Miklós, 
Szeleczky Zita, Tabody 
Klára, Uray Tivadar
06:30 Hagyaték  
06:55 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora: 
Miller tábornok elrablása 
07:30 Család-barát  
09:00 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat VI./ 11. Szemrebbenés 
nélkül 
09:55 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:10 Önök kérték 
11:05 Rúzs és selyem  
11:25 Ízőrzők: 
Békésszentandrás 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Nótacsokor (2004) 
Tolnay András, Bangó 
Margit, ifj. Sánta Ferenc és 
zenekara 
12:25 Nótacsokor (2005) 
Bihari János Koncert 
Cigányzenekar, prímások: 
Rózsa Zoltán, Horváth 
Gyula és Rácz Lajos 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Szabadság tér ́ 89   
14:00 Szenes Iván írta 
Slágerműsor  
14:45 Nemzeti Összetarto-
zás Napja   
15:45 Hétköznapi kifutó 
16:10 "Áldom a Terem-
tőt..." - Portréfilm László 
Gyuláról (2015)  2/2.:  
17:10 Térkép  
17:35 Öt kontinens   
18:05 Hazajáró 
18:35 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 17/9. A 
folyó a tóban. A ma már 
Tiszafüredhez tartozó 
Örvény Tisza-partján van 
egy műszaki érdekesség, a 
300 méter hosszúságú, 
lábakon álló csatorna, 
amely 1940-ben épült és 
50 kilométerre szállítja a 
tiszai öntözővizet. Innen 
vágunk neki, hogy keresz-
tülszeljük a tavat
19:30 Ízőrzők Tótkomlós 
20:05 Évszakok Balázs 
Fecóval (2000)  
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik...
Zala 
22:20 Ridikül - Női talk-
show: Nagyszülők  
23:10 Rúzs és selyem   
23:30 HUNGARORING 
magazin  

00:05 Himnusz  
00:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:20 Család-barát  
01:50 Hazajáró  Dél-Bácska 
02:20 Ízőrzők 62/34. 
Zengővárkony 
02:50 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat (2014) VI./ 6. Nyolc 
órás hírek 
03:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
04:00 Ridikül  
04:50 Hagyaték Az őrállók 
földje - Az Őrség 
05:15 Szerelmes földrajz A 
magyar Adria álmai - Zel-
nik József . Borsodi baran-
golásra, a gyermekkor em-
lékeinek felidézésére indu-
lunk Balog Zoltán refor-
mátus lelkésszel, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériu-
mának vezetőjével. 
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát
09:15 Hacktion Újratöltve 
- Magyar akciófilm-soro-
zat VI./7. Egészség mind-
halálig 2013
10:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:20 Szabadság tér ́ 89  
11:05 Magyar gazda  
11:25 Ízőrzők Révfülöp 
12:00 Déli harangszó  
12:00 Hrvatska Kronika  
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
12:30 Ecranul Nostru  Ro-
mán nyelvű nemzetiségi 
magazin
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Nótacsokor Gyulai 
Erzsébet, ifj. Sánta Ferenc 
és zenekara 
15:35 Rome Reports - 
Vatikáni híradó  
16:00 Isten kezében
16:30 Velünk élő Trianon - 
Egy majdnem betiltott 
filmsorozat 14/3. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
17:25 Határtalanul magyar 
(Cserkésztábor, Kanada
17:55 Szerelmes földrajz 
Szigetköz: A Duna aján-
déka  " Emlékutazás Koz-
ma atyával " Kozma atya, 
irgalmasrendi szerzetes, a 
Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat vezetője gyer-
mekkori barangolásai hely-
színeire invitálja a nézőt. 
18:30 Magyar klassziku-
sok új köntösben  Tamási 
Áron I. 
19:05 Hazajáró (2012)  
Nagy-Fátra 
19:35 A nagy háború 
emlékezete 
20:05 Önök kérték  
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal -  
(2014)  Liptód 
22:20 Ridikül  
23:15 Magyar gazda   
23:40 Tálentum: Gyimesi 
látomások - Antal Imre. A 
gyimesi és a moldvai csán-
góság huszadik századi mű-
velődéstörténetének egyet-
len hivatalos festője, grafiku-
sa Antal Imre. A csángó va-
lóság ugyan megköti a ke-
zét, mégis az elvonatkozta-
tás merészsége, a folklorisz-
tikus ihletettség az erdélyi 
művészet élvonalába 
emelte.

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak 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 (duda-
cserepeit) átcementezem, a törött cse-

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

karítást is végzek (szükséges ez a tûz 
veszély esetén). Padlás forgó levegôzôt is 

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

vagy mobilon 0422-770-957. Ha nem je-

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

HÁZAK, hozzáépítések, beázott 
tetôk, stancok javítását, bejárati ajtók 
(fixing lock up), konyhák, fürdô-
szobák átalakítását vállaljuk. Hívja 
Józsit a 9547-2453 (Melbourne) tele-
fonszámon.

Magyarországról 
hozott 

és Ausztráliában 
megrendelésre 
készûlt bútorok 

a legjobb felajánlott 
árért elvihetôek. 

A részletek 
megtalálhatóak a
MAGYAR ÉLET 

március 19-ik száma 
hetedik oldalán. 

Melbourne 
0418 394-098

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.

VÍZ- és GÁZVEZETÉK szerelô. Ed 
Wettenhall. Gyors, pontos, olcsó.

Wettenhall Plumbing Lic. No. 
102602 Mobile: 0400 059-290

KERESEM PATYI TIBORT vagy 
akinek tudomása van róla.

Havran György vagyok, Szôcén 
megvettem Bese Judit házát. A 
mellette álló ház sorsáról szeretnék 
egyeztetni vele.

Email: havran.gy@hakone.hu
Cím: Budapest 1047 Fóti út 69. 

Hungary
Tel.: +36 30 952 6568

KIADÓ budapesti lakás –– 3 percre 
a Nyugatitól. Mérsékelt bér. Hívja a 
(03) 9578-4640 számot.

GONDOZÓ diplomával rendelkezô 

házaspár idôs személyek gondozását 

vállalja saját otthonában, vagy a gon-

dozott személy otthonában, bárhol 

Sydneyben. Telefon 8807-0318 (Syd-

ney)  üzenetrögzítô van.

SYDNEYBEN élô egyedülálló 

magyar nô keres 30-40 év közötti fér-

fit. Csak komoly szándékúak írjanak, 

késôbbiekben szentségi házasságkötés 

céljából. Válaszokat erre a címre vá-

rom: bizalom03@gmail.com

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

Sólet –– csípôs kolbásszal ––, 
Töltöttkáposzta stb.)

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

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

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

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


