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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
The Counterpart, Az úr elköszön) több mint harminc díjat kapott száznál is több 
nemzetközi filmfesztiválon.

A francia Francois Chalais-díjat is elnyerte a film
A 1996-ban elhunyt francia kulturális újságíró és filmkritikus emlékére 

alapított díj fôvédnöke a francia kulturális minisztérium, a Francia Filmintézet 
(CNC), valamint a France Télévisions francia közszolgálati televízió, az RTL 
kereskedelmi rádió és a Le Parisien címû francia napilap.

A díjat egy héttagú francia újságírókból és filmes személyiségbôl álló zsûri 
--- amelynek idei elnöke Yves Boisset francia filmrendezô --- ítéli oda minden 
évben egy aktualitása miatt is fontos filmnek.

Az auschwitzi koncentrációs táborban játszódó Saul fia címû film fôszerepét 
Röhrig Géza, a Színház- és Filmmûvészeti Fôiskola filmrendezô szakán vég-
zett, tizenöt éve New Yorkban élô költô, amatôr színész alakítja.

A zsidók gázkamrákba terelésére és a holttestek eltakarításra kényszerített 
foglyokról, a Sonderkommando tagjairól szóló film végig a fôhôst követi úgy, 
hogy az áldozatokat nem mutatja, s a hanghatásokkal, halálkiáltásokkal, lövé-
sekkel, nyögésekkel a nézôk képzeletére támaszkodva idézi meg a megmutat-
hatatlant. A fesztivál legtöbb kritikusa szerint a magyar alkotás az elsô olyan 
film, amely választ ad arra a mûvészi kérdésre, hogyan lehet a holokausztot 
filmen ábrázolni.

A Saul fia forgatókönyvét Nemes Jeles László és Clara Royer írta, a film 
producere Sipos Gábor és Rajna Gábor volt, a fôszerepeket Röhrig Gézán 
kívül Molnár Levente, Urs Rechn és Zsótér Sándor alakította. A Laokoon 
Filmgrup gyártásában készült alkotást a Magyar Nemzeti Filmalap több mint 
320 millió forinttal támogatta. 

* * *
Vasárnap este adták át a Cannes-i Filmfesztivál díjait: az egyik legrangosabb 

európai filmes seregszemle versenyprogramjában mutatták be a fiatal magyar 
rendezô alkotását, a Saul fiát, amely elnyerte a fesztivál kritikusainak fôdíját, 
amely az Arany Pálmát, a fôdíjat követô második legrangosabb elismerés ezen 
a mustrán.

Francia film kapta az Arany Pálmát Jacques Audiard francia rendezônek 
a párizsi külváros erôszakos világával szembesülô Srí Lanka-i tamil menekül-
tekrôl szóló filmje, a Dheepan kapta a legjobb filmnek járó Arany Pálmát a 68. 
cannes-i filmfesztiválon.

A fiatal rendezô hatalmas sikere Cannes-ban többek között azért érdemel 
figyelmet, mert négy és fél évtizede nem volt rá példa, hogy magyar rendezô 
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Június 1.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Tünde nevû kedves olvasóinkat.

Tünde: Vörösmarty. Mihály alkotta 

a tündér szóból, az 1831-ben megje-

lent Csongor és Tündében.

Köszönthetjük még, Paméla, Ti-
bold, Konrád, Kunó, Gracia nevû 

barátainkat.

Június 2.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Irma nevû kedves olvasóin-kat.

Irma: A német Irm- kezdetû 

nevekbôl magyarosodott alakja.

Köszönthetjük még: Anita, Ábel, 
Annamária, Arisztid, Ármin, Kor-
nél, Karmennevû barátainkat.

Június 3.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Klotild nevû kedves olvasóinkat.

Klotild: A német Klothilde névbôl 

származik, ami a germán Chlothilde 

fejleménye. Jelentése: a dicsöségért 

harcoló nô.

 Köszönthetjük még Cecília, Célia, 
Cicelle, Zília nevû barátainkat.

Június 4.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Bulcsú nevû kedves olvasóinkat.

Bulcsú: Régi magyar személynév-

bôl. A magyar búcsú szóval azonos, 

jelentése ez esetben: kibocsátó, tud-

nillik a vérszerzôdésben vért kibo-

csájtó.

Köszönthetjük még Felicián, Fe-
renc, Kerény, Kerubina nevû bará-

tainkat.

Június 5.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Bán, Fatime nevû olvasóinkat.

Bán: Régi magyar méltóság névbôl 

származó keresztnév.

Fatime: Az arab eredetû Fatima 

név alakváltozata.

Köszönthetjük még: Bán, Bonifác, 
Ferdinánd, Reginald, Valéria nevû 

barátainkat.

Június 6.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Norbert, Cintia nevû kedves olvasó-

inkat.

Norbert: A német Norbert névbôl 

vettük át, mely a Nordbert-bôl jön, 

jelentése északi fény.

Cintia: ACynthya névbôl származik, 

ami eredetileg a görög Artemisz isten 

nôi mellékneve.

Köszönthetjük még: Fülöp, Klau-
dia, Klaudetta, Kolos, Norberta, 
Taksony nevû barátainkat.

Június 7.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Róbert, nevû kedves olvasóinkat.

Róbert: a német Robert névbôl 

ered. Jelentése:Fényes hírnév.

Köszönthetjük még: Robin, Ariad-
né, Arianna, Kocsárd, Oriána, 
Rrobertina, nevû barátainkat.

Guiness rekorder 
a Gyermekvasút

A MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút a világ leghosszabb olyan 
vasútvonala ---- 11,7018 kilométer --- amelyen a forgalmi és kereskedelmi 
szolgálatot gyermekek látják el a Guinness World Records (GWR) 
szerint.

A hitelesítési eljárás 2014-ben kezdôdött, 2015 májusában pedig megérkezett 
Budapestre a világrekordot igazoló tanúsítvány. A Széchenyi-hegy és Hûvös-
völgy állomás között közlekedô kisvasút elsô, 3,2 kilométeres szakaszát 1948. 
július 31-én adták át. Az elmúlt 67 évben több mint tizenötezren voltak úttörô- 
vagy gyermekvasutasok, jelenleg mintegy ötszáz gyerek váltja egymást a 
szolgálatokban. A 2014/2015. tanévben tanfolyamot elvégzô gyermekvasutasok 
júniusi avatási ünnepségén a világrekordot megörökítô emléktáblát állítanak 
Hûvösvölgy állomáson --- közölte a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. az MTI-
vel.

Nemzetközi kritikusok díját 
nyerte el a Saul fia

A világ egyik legjelentôsebb filmes seregszemléjére akkreditált kritikusok-
ból álló zsûri Nemes Jeles László elsô filmjét, a Saul fiát ítélte a legjobbnak, s 
a film egy neves francia díjat is elhódított.

A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetségének (FIPRESCI) díját a zsûri a 
hivatalos versenyprogramba meghívott tizenkilenc alkotás közül a legjobbnak 
választott filmnek ítélte oda.

Az auschwitzi koncentrációs táborban játszódó magyar versenyfilmek ítélt 
FIPRESCI-díjat szombaton, egy nappal a hivatalos díjkiosztó elôtt adták át a 
cannes-i fesztiválpalota egyik különtermében. A díjátadón a rendezô „nagyon 
nagy örömnek, büszkeségnek és megtiszteltetésnek” nevezte, hogy elsô szerep-
lését Cannes-ban a világ minden tájáról meghívott külföldi kritikusok ilyen jól 
fogadták. Emlékezetett arra, hogy a film elkészültét Magyarországon kívül 
egyetlen más ország sem támogatta, s jóllehet a filmben fél tucat országból 
szerepelnek színészek, az alkotás teljes egészében magyar film.

A rendezô elmondta: a kritikai elismerés azért nagyon fontos, mert új meg-
közelítésû alkotásról van szó, s számára az a legfontosabb, hogy minél többen 
megnézzék a Saul fiát.

A világ több száz filmkritikusát tömörítô szervezet díjának sorsáról kilencta-
gú nemzetközi zsûri döntött, amelyben Mario Abbade Neto brazil elnök mel-
lett Franciaország, India, Egyiptom, Dánia, Hongkong, Nagy-Britannia és 
Törökország vezetô filmkritikusai foglaltak helyet.

Az idén hetvenéves FIPRESCI-zsûri a cannes-i fesztivál hivatalos verseny-
programjából és az Un Certain Regard (Egy bizonyos nézôpont) válogatásból 
választott ki egy-egy filmet, valamint egy külön díjat megítélt a párhuzamos 
programok legjobbjának. A fesztivál kezdetén a versenyprogramban nagy 
sikerrel bemutatott, majd óriási visszhangot kapott magyar alkotás, a harminc-
nyolc éves Nemes Jeles László elsô filmje. Három korábbi kisfilmje (Türelem, 



elsô alkotása szerepelt a hivatalos versenyprogramban és versenybe szállhatott 
az Arany Pálmáért. A világ legrangosabb filmes seregszemléjének hivatalos 
versenyprogramjába meghívott magyar film legutóbb harminc évvel ezelôtt 
kapott díjat a nemzetközi zsûritôl: Szabó István a Redl ezredesért a zsûri díját 
vehette át 1985-ben.

Új nagyköveteket nevezett ki 
a kormány

Új nagyköveteket nevezett ki, többek portfólióján pedig módosított a kor-
mány a Magyar Közlönyben megjelentek szerint.A határozatok alapján vissza-
hívták a ljubljanai nagykövetség élérôl Szent-Iványi Istvánt, helyére 
Szilágyiné Bátorfi Edit kerül.

Mint ismert, Gruber Attila László kerül a canberrai nagykövetség élére és 
ellátja majd az ország képviseletét Új-Zélandon, Pápua Új-Guineában, a Fidzsi-
szigeteken, Tongán és Szamoán is. Ezt a posztot korábban Sikó Anna látta el. 
Czibere Csaba vezeti az ammáni nagykövetséget, amelyet eddig Jungbert 
Béla irányított.

Visszahívták László Bélát a pretoriai nagyköveti posztról, a diplomata 
korábban ellátta Magyarország képviseletét Szváziföldön, Mozambikban, 
Namíbiában, Zimbabwében, Lesothóban, Botswanában és Zambiában is. Ezt a 
pozíciót Király András László kapja meg, aki egyúttal Angolában, Mauritiuson 
és Madagaszkáron is képviseli majd Magyarországot.

Visszahívták Kocsis Sándort is a nairobi nagykövetség élérôl, eddig a 
diplomata látta el az ország képviseletét Etiópiában, Ugandában, Dzsibutiban, 
Tanzániában, Burundiban, Ruandában, a Közép-afrikai Köztársaságban és 
Szomáliában is. A nairobi nagykövetség vezetésére Máthé László Eduárdot 
nevezték ki, az ô portfóliójához Etiópia, Uganda, Dzsibuti, Tanzánia, Szomália és 
a Kongói Demokratikus Köztársaság tartozik.

Csuday Balázst nevezték ki a quitói nagykövetség élére, portfoliójához 
tartozik Magyarország képviselete Kolumbiában és Venezuelában is. Sándorfi 
Eszter athéni nagykövet látja el Magyarország képviseletét Cipruson is, miután 
az ottani nagykövetséget bezárták. Kiss Gábor ankarai nagykövet pedig Afga-
nisztánban is képviseli ezentúl az országot, miután Drágos Antalt visszahívták 
a kabuli nagykövetség élérôl.

Cséfalvay Zoltán, aki Magyarországnak a Gazdasági Együttmûködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) melletti párizsi állandó képviseletét vezeti, ezen-
túl az UNESCO-képviseletet is irányítja. A határozatok értelmében egyúttal 
felmentették megbízatása alól Kôrösi Csabát, aki Magyarország New York-i 
ENSZ-képviseletét vezette. Helyére Bogyay Katalin kerül, aki korábban az 
UNESCO-képviseletet irányította.

Hevesi Ágnest, Zalai Csabát és Kovács Barnabást rendkívüli és megha-
talmazott nagykövetté, Németh Zoltánt és Mezei István Gyulát pedig rendkí-
vüli követté és meghatalmazott miniszterré nevezték ki.

Duplájára emelték öt vörösiszap-
károsult kártérítését

Öt károsult esetében egymilliótól hárommillió forintig terjedôen a duplájára 
emelte csütörtökön a másodfokon eljáró Gyôri Ítélôtábla a Magyar Alumínium-
termelô és Kereskedelmi (Mal) Zrt. által fizetendô nem vagyoni kár összegét. 
Két olyan károsultnak pedig, aki az iszapkatasztrófa következtében elvesztette 
otthonát, ötszázezer forint kártérítést ítéltek meg.

A jogerôs határozat egyebekben helybenhagyta a Veszprémi Törvényszék 
elsôfokú ítéletét a felszámolás alatt álló Mal Zrt. és a Közép-dunántúli Környe-
zetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelôség jogutódja, a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal illetékes fôosztálya ellen indított kártérítési perben.

Ábrahám Éva tanácsa helybenhagyta az elsôrendû alperes Mal Zrt. felelôs-
ségére vonatkozó határozatot, mondván, nem vitatható, hogy a cég --– mûszaki, 
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technológiai és karbantartási hiányosságokkal –-- környezetet veszélyeztetô 
magatartást folytatott.

A tábla –-- és az elsôfokú ítélet –-- szerint a másodrendû alperes, a kormány-
hivatali fôosztály (illetve jogelôdje) az akkori jogszabályoknak megfelelôen 
ellenôrizte a Mal Zrt. tevékenységét, így nem terheli felelôsség az iszapkataszt-
rófa bekövetkeztéért.

A Mal Zrt. és a környezetvédelmi hatóság ellen 67 ember összesen 479 millió 
forint értékben indított kártérítési pert. Elsô fokon 18 millió 235 ezer forintnyi 
kártérítési összeget ítélt meg a Veszprémi Törvényszék kilenc felperesnek. 
Akkor 61 felperes adott be fellebbezést, amelyet idôközben 35-en visszavontak.

A Mal Zrt. Ajka melletti tározójából 2010. október 4-én kiömlô vörösiszap 
három települést öntött el: Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. A kataszt-
rófa következtében tíz ember meghalt, több mint kétszázan megsérültek, több 
száz ház pedig lakhatatlanná vált.

Magyar múzeum Európa 
legjobbjai között

Van élet a Louvre, a Prado és a Szépmûvészeti falain kívül is. A Guardian 
összeszedte a tíz legmenôbb kiállítóhelyet Európában, amelyek nem tartoznak a 
turisták legkedveltebb célpontjai közé. A brit lap toplistájába bekerült a buda-
pesti Vasarely Múzeum is.

„A tíz legjobb múzeum Európában… amirôl valószínûleg soha nem hallott”
--- ez a címe a Guardian cikkének, amiben a kisebb párizsi, bécsi, amszterdami 

tárlatok mellett egy magyar múzeumot is magasztalnak. Az op-art mozgalom 
atyjának, Victor Vasarelynek a nevét viselô intézmény szerintük ideális hely 
egy budapesti látogatás levezetésére, ha épp nem a zsúfolt turisztikai látványos-
ságokra hajtunk.

„A város egy békés negyedében, a Dunaparton helyezkedik el, több mint 400 
Vasarely-mûvet bemutatva, és emellett még kortárs mûvészeti kiállításoknak 
is helyet adva” –-- írja Will Coldwell az óbudai Szentlélek téren található 
tárlatról. „Miután végigizzadtunk egy napot a város fürdôiben, kifejezetten 
üdítô alámerülni ebben a csendes kis múzeumban, ahol hosszasan csodálhatjuk 
a színpompás vonalakat, hullámokat, négyzeteket és egyéb alakzatokat.”

A múzeumnak otthont adó Zichy-kastély a Mátyás-korabeli óbudai prépost-
sági Mária templom és a klarisszák kolostorának romjaira épült. Zichy István 
gyôri vicegenerális I. Lipót kegyeibôl 1659-ben megkapta Óbudát. A kastély 
építését Zichy Péter kezdeményezte a XVII. század második felében --– 
építôanyagul többek között a római falmaradványok szolgáltak. Az elsô tervet 
Jäger János Henrik kôfaragó mester készítette, ám ebbôl csak a fôépület 
valósult meg. Zichy Miklós halála után az épület a Kamara tulajdonába került, 
és gazdasági célt szolgált.
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Bomba
Márai Sándor írja egy helyütt a 

Pünkösd alcím alatt: „Bomba, virág-
csokorban”.

Nincs ennél találóbb elnevezés pün-
kösd idejére, s magára a virágra. Hús-
vét után az ötvenedik napon ünnepli a 
keresztény világ a szentlélek eljöve-
telét. A pünkösd az egyházi év harma-
dik legnagyobb ünnepe.

„Láng szárnyakon repül a nyár” --– 
vallotta Kosztolányi a pünkösdi vi-
rágról, a Paeonia officinalisról, a tövis 
nélküli rózsáról, amely a pogány Róma 
rózsaünnepeinek emlékeként támadt a 
középkorban. Délen a rózsaünnep be-
olvadása után a pünkösdöt gyakran a 
rózsák húsvétjának –-- Pascha rosarum 
–- is nevezték.

A pünkösdi rózsa tehát középkori 
eredetû egyházi kifejezés.

Kínában egyébként közel kétezer éve 
termesztik, s az egyik legrégebbi kul-
túrnövényünk. 

A pünkösdi rózsa frissessége, üdesé-
ge jelképezi a lélek megújulását, a kert 
kiteljesedését. Márai írja másutt: „A 
kertnek szalonspicce van a tavasztól.” 
A pünkösdi rózsa is teszi, ez a virág-
csoda. Legkedvesebb virágom. Írha-
tom így: íróasztalvirágom. Májusban 
ott kell lennie a sokféle iromány és 
jegyzet között. Tudniillik, ahogy ezt az 
író megfogalmazta: „bomba”. Csak-
hogy nem rossz, hanem jó értelemben 
vett bomba. A bomba szó különben a 
görög „bombosz” szóból ered. Hangu-
tánzó szó, amelynek jelentése nagyjá-
ból a magyar „bumm” szóval egyezik 
meg. A virág bimbójában kerül a vá-
zámba, és néhány nap múltával egy-
szer csak kinyílik, robban, és szirmai 
mintegy varázsütésre, egyszerre hull-
nak alá. De ami a lényeg: olyan erôt 
sugallnak, amelyet egyetlen virág 
sem! Mert az erôt az ember valamitôl 
vagy valakitôl kapja, meríti. Ismerünk 
gravitációs, súrlódási, mágneses, 
elektrosztatikus és elektrodinamikus 
erôket, a gázok nyomásából származó 
erôket, valamint a molekuláris vonzás 
és taszítás erôit, de nem ismerjük, 
hogy a pünkösdi rózsa milyen hatal-
mas erôt adhat a léleknek, amelyre 
ilyentájt nagy szükségünk van.
Sík Sándor sorai: „Szeretetét ránk 

lehelte: / ég a pünkösd izzó Lelke, / 
Zúgnak élô nagy szelek.” Szimbolikus 
növény a pünkösdi rózsa. Szirmaival a 
szentlélek tüzének lángnyelveit jele-
níti meg. A néphagyomány pünkösdkor 
köszönti az élet megújulását. „Áldott 
szép pünkösdnek gyönyörû ideje” --– 
ahogy Balassi Bálint is megénekelte.

Kô András
(Magyar Hírlap)

A 19. század elején a kastélyt övezô 
teljes udvarterületet lezárták, és az 
épületegyüttes, beleértve a 18. 
században megépült Duna-parti 
szárnyat is --– amelyben a Vasarely 
Múzeum is található –-- 1945-ig katonai 
ruhatárként mûködött.

A hetvenes évektôl a Zichy-kastélyt 
Óbuda kulturális központjának 
szánták, elsô lépésként tehát sor került 
a fôépület helyreállítására. A 
Mûvelôdési Minisztérium a 80-as évek 
közepén építtette át a múzeumnak 
otthont adó dunai szárnyat. A Vasarely 
Múzeum megtervezésére Molnár 
Péter és Kóris János építészek 
(IPARTERV) kaptak megbízást. A 
múzeum végleges formáját 1986-ban 
nyerte el.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Rohrabacher azzal érvelt, hogy az 

Obama kormány kiválasztotta Ma-
gyarországot és kritikákkal illeti, pe-
dig nem is különbözik sok más USA 
szövetségestôl. Azt mondta, az Egye-
sült Királyság sem rendelkezik több 
fékkel és ellensúllyal, mint Magyar-
ország, akkor miért pikkelünk Ma-
gyarországra? 

Dana Rohrabacher, a meghallgatást 
megrendezô albizottság republikánus 
elnöke a meghallgatás összefoglaló-
jában azt a következtetést vonta le, 
hogy Washingtonban kettôs mércét 
alkalmaznak, és a konzervatív érté-
keket képviselô magyar kormányt 
politikailag motivált támadások érik.

Hungary Watch Institute
A világ vezetô hatalmának mindent 

kell tudni, mindent kell látni folyama-
tosan. Arra is van gondja, hogy a 
világ minden országában legyenek 
tudósítói. Feladatának tartja politikai 
és gazdasági elveinek más országok-
ban érvényre juttatását, olyan elneve-
zések szerint mint: demokrácia, libe-
ralizmus, szabad piac. Ehhez számára 
minden eszköz szent, semmi sem 
drága. 

Magyarországra rendkívül erôs 
nyomást fejt ki a számára megfelelô 
politikai légkör létrehozásáért. Ma-
gyarországon rendkívüli méretû tá-
mogatást kap politikai elvbarátoktól a 
nemzeti kormányt megbuktató törek-
vésekhez. 

Óriási aparátussal, a tudomány, a 
tájékoztató ipar, a politikai szervek, 
diplomáciai körök többezer személyt 
foglalkoztató felkészültség dolgozik a 
„magyar ügy” megoldásán. 

Egykor egy amerikai leány tudo-
mányos karrierje indult el azzal az 
életre szóló  feladattal, hogy foglal-
kozzon Magyarországgal. Így lett 
Kim Lane Scheppele tudományos 
szakértôje a magyar ügyeknek az 
amerikai politika számára.  A ma már 
jogászprofeszornô az amerikai Prin-
ceton Egyetem Magyarország-szak-
értôje Az 1990-es évek közepén több 
évet töltött Magyarországon az alkot-
mányos berendezkedést kutatva, és 
azóta is ez a fô szakterülete. Számos 
publikációja jelent meg a témáról 
szakfolyóiratokban, és jelenleg épp 
egy, a Szent Korona-tanról szóló 
könyvön dolgozik. Van róla elképzelé-
sünk...

Alkotmányellenesnek tartja az új 
magyar alaptörvényt Kim Lane 
Scheppele jogászprofesszor. Szerinte 
az alaptörvényt nem alkotmányosan 
fogadták el, nem a választópolgárok 
akaratán alapul, nincs összhangban a 
történeti alkotmánnyal, és nem érvé-
nyesülnek benne az általános liberális 
alkotmányos alapelvek. 

Ami a történeti alkotmányt illeti, 
számunkra arról Zétényi Zsolt az 
illetékes, ami pedig az általános libe-
rális alapelveket illeti, annak szárma-
zékait sajnos megismertük 1945 óta.

„Általában a magyar demokrácia 
gyászos helyzetérŒl írok, de ezúttal az 
amerikai demokrácia lehangolt álla-
potáról” – így kezdi legfrissebb írását 
a Hungarian Spectrum blog vendég-
posztjában Kim Lane Scheppele, a 
Princeton Egyetem alkotmányjogá-
sza, aki civil érdeklôdôként részt vett 
május 19-én az Amerikai Kongresszus 
albizottságának a magyar–amerikai 
kapcsolatok jövôjérôl szóló meghall-
gatásán. Szerinte Orbán a republiká-
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nusok segítségével gyôzött a bizott-
sági meghallgatáson, de gyôzelme 
egyben az amerikai demokrácia ku-
darca. Azért kudarc számára, mert a 
mai Magyaroszágot a jelenvolt politi-
kusok nem ítélték el, amúgy vonala-
san, ahogyan az politkailag korrekt 
lenne. Terjedelmes fölgerjedésének 
fontosabb részeit adjuk itt, mert na-
gyon tanulságos, és felvillantja a 
BudapestrŒl táplált magyarellenes 
politikai törekvések érvényesülését 
az amerikai politika felsŒ szintjén:

Innét kezdŒdik Kim Lane Schep-
pele terjedelmes írásából kiemelt 
részek közlése, aminek végét három 
csillaggal jelöljük.

– A republikánusok azt az állás-
pontot sulykolták, hogy Amerika 
igazságtalanul pikkel Magyarország-
ra, és ezt azért teszi, mert a magyar 
kormány konzervatív, amely ragasz-
kodik a keresztény értékekhez: az 
Alaptörvénybe bebetonozták Magyar-
ország elkötelezettségét a magzati 
élet védelme mellett a fogantatástól 
kezdve, továbbá a házasság hagyomá-
nyos intézménye és az Isten-hit mel-
lett – hangsúlyozták a republikánus 
képviselôk, arra utalva, hogy az Oba-
ma-kormány azért kritizálja a ma-
gyar kormányt, mert mások az elkö-
telezettségei. A bizottsági republiká-
nusok szerint Amerika a demok-
ratikus értékek súlyosabb sérelme 
fölött szemet huny más országokban, 
míg Magyarországot, mely az Egye-
sült Államok hû szövetségese, igaz-
ságtalanul kipécézte. Azt állították, 
hogy az Obama-kormány egyre kriti-
kusabb Magyarország-politikája nem 
több mint pusztán politikai okokból 
fakadó eljárás. Nem kell aggódni Ma-
gyarország miatt – állították – pusz-
tán az a helyzet, hogy konzervatív.

– A bizottsági republikánusok, úgy 
tûnt, megengedôek egy NATO-szövet-
séges ország autokratikus lecsúszásá-
val szemben mindaddig, amíg az 
adott autokratikus kormány keresz-
tény konzervatív értékeket vall, an-
nak ellenére, hogy az Egyesült Álla-
mok számos – demokrata és republi-
kánus – kormánya dolgozott korábban 
keményen azon, hogy támogassa a 
magyar demokráciát. ...

– Ugyanakkor a meghallgatásnak 
két fontos eredménye is van, melyek 
következménye hosszú távon fonto-
sabb:

– 1. Hoyt Yee helyettes külügyi 
államtitkár írásban is benyújtott kom-
mentárjában keményebb kritikát fo-
galmazott meg Magyarországgal kap-
csolatban, mint korábban bármely 
külügyi dokumentum. Ne feledjük, 
hogy az amerikai külpolitika megfo-
galmazása a külügyminisztérium dol-
ga, nem pedig a képviselôház külügyi 
bizottságáé, tehát Hoyt állításai tük-
rözik a jelenlegi politikát. Hoyt kap-
csolatba hozta a magyarországi belsô 
demokratikus gyengeségeket azzal, 
hogy az ország képes-e megbízható 
NATO szövetségesként mûködni: 
„Mivel a belsô gyengeségek gyaláza-
tos külsô befolyásoknak adhatnak te-
ret, a NATO-nak szüksége van arra, 
hogy minden tagja erôs legyen.” Ez 
az oka, hogy a magyar demokrácia 
állapota változatlanul nyugtalanítja az 
amerikai kormányzatot.

– 2. A Kongresszusi Kutató Szolgá-
lat elemzést készített a keddi meg-
hallgatásra, amely kiemelkedôen kri-
tikus volt Magyarországgal szemben. 

Kongresszusi meghallgatás Magyarországról
A Szolgálat pedig híres semlegessé-
gérôl, tényszerûségérôl és pártatlan-
ságáról. A kongresszus „tényfeltáró” 
szolgálata, úgy tûnik, azt találta, hogy 
a Magyarországot bírálóknak igazuk 
van. A keddi bizottsági tagok által 
elmondottaknál pedig lényegesen na-
gyobb hatású ez a dokumentum, 
ugyanis ezt fogja idézni bárki, aki ob-
jektív forrásból szeretne tájékozódni 
Magyarország jelenlegi állapotáról. 

– Ez két jelentôs eredménye a keddi 
meghallgatásnak. Nem szabad össze-
téveszteni a bizottsági tagok zavarba 
ejtô keddi mûsorát a valódi amerikai 
külpolitikai iránnyal, amely egyre ha-
tározottabban fontolgat komoly kö-
vetkezményeket Magyarországgal 
szemben. ... 

– Egy bizottsági tag ezek után  
idézte: „Isten, áldd meg a magyart”, 
majd elôadást tartott arról, hogy a 
kritikusok kifogásolták az Istenre 
való utalást, ami szerinte bizonyítja, 
hogy a Magyarországot érô támadsok 
politikai természetûek.

– Ezzel szemben szinte minden kri-
tika, ami ezzel a sorral kapcsolatban 
fölmerült, arra helyezi a hangsúlyt, 
hogy az Alaptörvény a „magyar” szót 
használja, vagyis csak az etnikailag 
magyar embereket fedi le, nem pedig 
minden magyarországi állampolgárt. 
Vagyis az Alaptörvény Preambulu-
mában említett Isten áldása ne érint-
se a zsidókat, a romákat és bármely 
más származású, szintén magyar 
állampolgárt, ugyanakkor magában 
foglalja azokat a magyar származású 
embereket, akik az ország határain 
kívül élnek, de nem állampolgárok. 
Ezt kifogásoltuk, többen is, az idézett 
mondattal kapcsolatban – nem pedig 
azt, hogy utal Istenre. 

[Nehéz megjegyzés nélkül hagyni 
ezt az ávéhás kihallgatásra emlékez-
tetô csapdát: ha valahol azt emleget-
nék például, hogy „láttunk a football 
lelátón magyarokat, zsidókat és cigá-
nyokat” felzúgna az egész liberális 
bel- és külvilág, hogy a tudósító kire-
kesztô, rasszista, antiszemita, fasiszta, 
kölönbséget tesz magyar és magyar 
között faji alapon. CsE.]

– Simonyi András korábbi ameri-
kai magyar nagykövet remekül szere-
pelt ebben a keddi, kirakatperre em-
lékeztetô helyzetben. Arra helyezte a 
hangsúlyt, hogy a magyar kormány 
nem tûri a hatalomkorlátozást, továb-
bá arra, hogy az Oroszországgal foly-
tatott átláthatatlan üzletek az európai 
szövetségek aláaknázásának kockáza-
tát hordozzák, ideértve az EU-t és a 
NATO-t. 

– Tad Stahnke-nek, a Human 
Rights First kutatóintézet alelnökének 
pedig sikerült egy pillanatra kibillen-
teni Rohrabachter elnököt, mikor a 
magyar kormánynak az egyházakat 
ért támadásáról beszélt, ugyanis úgy 
tûnt, az elnök errôl nem tud semmit. 
Annak ellenére sem, hogy több 
képviselôtársa is aláírta azt a levelet, 
amelyben 2011-ben tiltakozást fejez-
tek ki a magyar kormánynak címezve 
– egyetértve az amerikai külügymi-
nisztériummal – azért, hogy több száz 
egyházi szervezet jogi státuszát fel-
számolták Magyarországon.

 [Megjegyzés: üzleti alapon létreho-
zott szektákról van szó, amelyek a 
társadalom megbontása volt a céljuk, 
amerikai mintára. CsE.]

– Rohrabachter elnök sok ponton 
tényszerûen tévedett. Sokszor veszé-
lyesen súlyosan, de mivel ô volt az 

elnök, a meghívott felszólalók nem 
voltak a vitatkozó fél pozíciójában. 
Például Rohrabachter tagadta, hogy 
bármiféle bizonyíték lenne arra, hogy 
Magyarországon a kormány egy kö-
vet fúj az antiszemitákkal, vagyis 
ugyanazt mondta, amit a magyar kor-
mány szokott mondani: hogy a Fidesz 
nyitott és toleráns, kizárólag a Jobbik 
antiszemita. Válaszul arra, amikor 
Ted Stahnke a Human Rights First 
képviseletében megpróbálta elma-
gyarázni, miképp hamisít történelmet 
a kormány szobrok, tankönyvek és 
múzeumok segítségével, és állítja azt, 
hogy kizárólag a németek felelŒsek a 
magyarországi holokausztért, Rohra-
bachter gyúnyolódott Stahnké-n és 
azt mondta, számos zsinagóga mûkö-
dik Magyarországon – egyetlen bizo-
nyítékul arra, hogy az antiszemita 
vádak alaptalanok.

– A meghallgatás nyilvánvalóvá 
tette, hogy a külügyi bizottság albi-
zottsága egy párhuzamos univerzum-
ban él, ahol a tagok alkotják a ténye-
ket. Figyelembe sem vették a Kong-
resszusi Kutató Szolgálat elemzését 
és gondos megfogalmazásait. A há-
rom republikánus képviselô, aki 
végig bent maradt, (Rohrabachter 
elnök, Randy Weber és Ted Poe) nem 
adtak hitelt a tényeknek, amelyek 
szerint Magyarországon nô az autori-
tarianizmus és intolerancia, és ettôl a 
képviselôk Magyarország-képe olyan 
benyomást keltett, mint egyes párt-
társaik klímaváltozást tagadó vélemé-
nye, vagy másoknak a gazdaságpoliti-
kával vagy más témával összefüggô, 
alapvetô tényeket tagadó világképe. 

– Valójában ami történt, még annál 
is rosszabb, hogy Rohrabachter elnök 
és társai a kongresszus saját kutató 
szolgálatának a tényfeltárását is sem-
mibe vették: követték a magyar kor-
mány  forgatókönyvét, melyet a kriti-
kusai számára tartogat. Szó szerint 
megismételték a kormány ellenveté-
seit, ugyanazokat az összehasonlítga-
tásokat alkalmazták, ugyanazokat az 
érveket, amelyeket annyiszor hallot-
tam magam is a magyar kormány 
képviselŒitôl.

– Rohrabachter elnök azt állította, 
hogy az Obama kormány pikkel Ma-
gyarországra, mikor kritizálja, pedig 
az ország semmiben nem különbözik 
Amerika sok más szövetségesétôl. A 
képviselô azt mondta, az Egyesült 
Királyságban sincs több „fékekbôl és 
ellensúlyokból”, mint Magyarországon 
– akkor meg mi a baj az utóbbival? 
Az Egyesült Királyság egyébként a 
magyar kormány kedvenc példája.

– Rohrabachter elnök, akit ebben 
Weber képviselô is támogatott, azzal 
is elôjött, hogy demokrácia szempont-
jából Bulgária és Románia nagyjából 
ugyanabba a kategóriába tartozik, 
mint Magyarország, és azt kérdezték 
Yee helyettes államtitkártól, hogy 
Amerika rájuk miért nem pikkel.

– A kongresszusi képviselôknek 
ugyan igazuk volt abban, hogy Ma-
gyarország egyértelmûen nem jár 
már elôrébb, mint Bulgária és Romá-
nia, de az összehasonlítás félrevezetô. 
És sajnos nem azért, mert az utóbbi 
két ország olyan rohamosan fejlôdött. 
Hanem azért, mert a romlás Magyar-
ország esetében drámai. Mióta nem 
aggasztó hát az amerikai kormány 
számára, ha egy szövetséges ország 
távozik a makulátlan demokráciák 
halmazából?

***

Eddig tart az idézetek sora Schep-
pele írásából. Tényleg fárasztó olvas-
ni a tudós hölgy fölháborodását, de 
meg kell érteni, hiszen a kenyerét 
félti, azért fizetik, hogy tudományos 
nyomatékot fogalmazzon meg élete 
munkájával a nagypolitika számára, 
hogy hivatkozásul szolgáljon mindaz 
amit életében összehordott, és amiket 
napról napra megfogalmaz fŒállásban 
Magyarország ellen.

Megbízóinak nem az a fontos, hogy 
mi történik Magyarországon, hanem 
annak olyan megfogalmazása, ami 
felhasználható a magyarországi hely-
zet megváltoztatására irányuló törek-
vésekhez. A szövetségi rendszeren 
belül kötelezŒ a liberális kánon, ami 
nem tûr „túlhaladott értékeket”. Ez a 
viselkedés a magyar népben rossz 
emlékeket idéz, a Rákosi-terror ide-
jén reakciósnak nevezték azokat, akik 
nem fogadták el a bolsevizmust. A 
fokozódó türelmetlenség terrorura-
lomra vezetett. Az amerikai politika 
Magyarországgal szemben alkalma-
zott viselkedését a fokozódó türelmet-
lenség jellemzi, amit a washingtoni 
meghallgatáson felszólaló képviselŒk 
is említettek, amikor felvetették, 
hogy más országokkal szemben az 
amerikai politika nem kifogásol ha- 
sonló dolgokat. 

A meghallgatást Connie Mack egy-
kori republikánus képviselŒ szervezte 
meg, aki az esemény levezetésére fel-
kérte Dana Rohrabacher kaliforniai 
republikánus képviselŒt, a biztonság-
politikai albizottság vezetŒjét. 

Lehet hogy a szerepre nem volt a 
legjobb választás Rohrabacher sze-
mélye, aki ugyan a kommunizmus 
nagy ellenzŒje volt, ám Putyinnal 
megbarátkozott, amivel mindaddig 
nem volt baj, amíg el nem romlott a 
viszony USA és Oroszország között. 
Rohrabacher nem osztja a véleményt, 
ami szerint Amerikának feladata len-
ne a jelenlegi orosz kormányzatot 
megdönteni, akár háború árán is.

A meghallgatás tárgya a magyar–
amerikai viszony tisztázása, javítása 
megvitatása volt. A meghirdetett 
meghívón szerepelt Koszorus Ferenc 
az Amerikai Magyar Szövetség elnö-
ke és Teleki Maximilián, a Magyar–
Amerikai Koalíció elnöke. Ám azt kö-
vetŒen, hogy a liberálista baloldal 
nagy zajt csapott azzal a szöveggel, 
hogy botrányos a Putyint kedvelŒ 
Orbán kibékítási kísérlete egy Putyin-
barát amerikai képviselŒvel, a két 
amerikai magyar lemondta a részvé-
telt, nem jelentek meg a meghallgatá-
son. 

Koszorús szerint mindenki számá-
ra rejtély, miért hívták össze a meg-
hallgatást, annak idŒzítése pedig rossz, 
egyik félnek sem használ, éppen 
ezért nem is vállalta a személyes 
részvételt. A meghallgatást vezetŒ 
RohrabacherrŒl Œ is azt emelte ki, 
hogy régi barátság fûzi Putyinhoz és 
megkérdŒjelezte a NATO létjogosult-
ságát. Félelme szerint a meghallgatá-
son a magyar kormány ostorozását 
lehet majd csak hallani. 

*
Lehet hogy kár volt távol maradni-

uk, helyükbe olyanok léptek fel, akik 
valóban keményen csépelték a ma-
gyar politikát. Mi fontosnak tartottuk 
foglalkozni az eseménnyel, megis-
mertük derék amerikai politikusok 
véleményét is, és a miattuk felhábo-
rodott álságos, tudományos megfigye-
lŒ szerepét az amerikai politikában.
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Szívmedál a 

mocsárban

Könnyelmûség volna azt feltételez-
nünk, hogy az évszázadok óta megkö-
vült történelmi tények megingathatat-
lanok. A magyar történetírásban is 
hemzsegnek a megválaszolatlan kér-
dések, és jól el vagyunk látva titokza-
tos körülmények között odaveszett 
hôsökkel. Két orvos most az egyik 
legnevezetesebbet helyezte boncasz-
talra –-- a szó szoros és átvitt értel-
mében egyaránt.

Még ott lebeg az édeskés szag a 
hepehupás lapály fölött, betölt minden 
zugot, lehetetlen elmenekülni elôle. S 
ez a rettenetes szag csak erôsödik, 
amint a kis fegyveres különítmény 
mind mélyebbre hatol az ártéri erdô-
ben. Az emberek szótlanul kerülgetik 
a tócsákat, meggörnyedve cuppognak 
a sárban, arcukon ideges figyelem. Az 
élen haladó férfi egyszer csak megtor-
pan, felkiált, ujját elôreszegezi, majd 
szinte futni kezd. A többiek dermedten 
figyelik, ahogy beleveti magát a mo-
csárba, és derékig elsüllyedve, kaszáló 
mozdulatokkal tapogatózik a bûzös fe-
kete iszapban. De semmi.
Nem itt van.
Csak valaki más jön föl a sárból. Az-

tán megforgatnak minden halottat, 
akit a láp szélén találnak, de nem ô az, 
egyik sem ô… A különítmény vezetôje 
most a partszéli bozótost fésüli át, ami-
kor hirtelen megpillant egy alig észre-
vehetô friss dombocskát. Térdre rogy-
va tíz körmével kaparja a földhányást. 
A fegyveresek is mellé térdepelnek --
– és gyors mozdulatokkal napvilágra 
hozzák a fiatal férfi holttestét, akiért 
vállalták a veszedelmet, hogy átfésülik 
Mohács hullaszagú harcterét.

Ez a fiatalember, bizonyos II. Lajos 
e megrendítô perctôl fogva, lassan 
ötszáz éve kísérti a magyar történelem 
rejtvényfejtôit és összeesküvéselmé-
let-kovácsait. Valami ugyanis nincs 
egészen rendben a bucka alól elôka-
part holttesttel.

Kezdjük a legfontosabbal: ami a ha-
lottat rejtô helyszínen történt, az alap-
jaiban rengetett meg egy hajdan vi-
rágzó és félelmetes birodalmat, s 
nemcsak néhány évtizedre, de egész 
elkövetkezô történelmében is. A Ma-
gyar Királyság kisiklott pályájáról, 
elemeire hullott, gyilkos testvérhábo-
rúkba feledkezett, miközben területét 
menetrendszerûen dúlni kezdték a tö-
rök hadak, hogy végzetesen átformál-
ják nemzetiségi viszonyait is ---- ami 
egyenesen vezetett a XX. századi vég-
sô széthulláshoz. A mohácsi csata nem 
csupán egy volt a nagy magyar vere-
ségek közül, hanem méltán vált a meg-
semmisítô kudarc metaforájává. A 
csatát követô idôkben persze még 
nem volt belátható, de II. (Jagelló) 
Lajos halála történelmi lavinát indított 
el. Az ifjú király holtteste már a meg-
találása pillanatában jóval többet je-
lentett egy csatában elesett uralkodó 
porhüvelyénél.

Az sem kevésbé zavart keltô tény, 
hogy a királyt kutató különítmény tag-
jai között nem volt orvostudományok-
ban járatos ember, de még egy árva 
katonai felcser sem. Ezért az utókor, 
de már a kortársak is csak a szemtanúk 
„szakszerûtlen” beszámolóira hagyat-
kozhattak, amikor azt találgatták, ho-
gyan fulladhatott olyan nyomorultul a 
sárba a Magyar Királyság felkent ura, 
miközben a törökök elôl menekítet-
ték…

Nem csoda, ha azóta tart a találgatás 
és az elméletgyártás a mohácsi csata 
legismertebb mozzanata kapcsán. 
Legutóbb a szombathelyi Markusovsz-
ky Egyetemi Oktatókórház orvosai 
kezdeményeztek „perújrafelvételt”, 
akik elfogadhatatlannak tartották, 

hogy fél évezrede senki nem tanulmá-
nyozta orvosi szemmel ezt a legalábbis 
gyanús halálesetet. Vagy ha mégis, 
akkor abban --– szerintük --– nem volt 
sok köszönet. Nemes István szájse-
bész és Tolvaj Balázs patológus lepo-
rolta az aktákat, a korabeli forrásokat 
és a szemtanúk elbeszéléseit, hogy ki-
fejezetten az orvostudomány eszkö-
zeivel vizsgálja meg az ifjú király 
holttestét. Téziseiket tavaly publikál-
ták az Orvosi Hetilapban, majd idén a 
BBC History márciusi számában -– ez 
utóbbi már komoly sajtóvisszhangot 
vert, és egyre vehemensebb vitákat is 
gerjeszt.

A két szombathelyi orvos szerint 
ugyanis kétségbe vonható mindaz, 
amit II. Lajos haláláról állítanak a for-
rások. És ami azóta belekövült a törté-
nelemtankönyvekbe. Nemes és Tolvaj 
doktor ugyanis azt feltételezi, hogy a 
mocsárba behatoló különítmény nem 
a király holttestét kaparta ki a föld alól 
1526 ôszén…

Lássuk az állításokat! A két kutató 
úgy véli, már a tetem megtalálását 
megörökítô dokumentum is sántít. 
Sárffy Ferenc gyôri várkapitány 1526 
októberében kelt levelében, amelyet 
Brodarics István kancellárnak cím-
zett, beszámol a mocsárban tett kuta-
tóexpedíciójukról, amelyet a király 
halálának egyetlen szemtanúja, 
Czettritz Ulrik sziléziai származású 
udvari kamarás vezetett a helyszínre. 
Czettritz állítása szerint együtt mene-
kült a csatából a királlyal, amikor a 
harcmezôn végérvényesen rosszra 
fordultak a dolgok. A kamarás elöl lo-
vagolt, így gyakorlatilag páholyból 
nézhette végig, amint az ô nyomában 
vágtató II. Lajos király sebesült lová-
val belebukik a vízbe. Hiába ugratott 
utána hûséges embere, Aczél István, 
a nehéz fegyverzet lehúzta ôket a 
mélybe, és mindketten ott fulladtak 
meg az iszappal teli mélyedésben. Mi-
vel Czettritz Ulrik mindezt végignézte, 
majd sértetlenül továbblovagolt, csak-
nem másfél hónappal késôbb pontosan 
meg tudta jelölni a Sárffy vezette ku-
tatócsoportnak, hol veszett oda a ma-
gyar király. A várkapitány levelébôl 
tudható, hogy amikor kiásták a halottat 
a friss parti hant alól, „Czettritz meg-
ragadta a holttest jobb lábát, gondosan 
lemosta kétkalapnyi vízzel, s ekkor 
fölfedezte azt a jegyet, mely ôfelsége 
jobb lábán volt. Erre hangosan felki-
áltott: »Ez itten a király ôfelsége, ez 

egészen biztos…« Nem volt a felség 
testének legkisebb része sem feloszló-
ban, s nem volt rajta semmiféle seb, 
még egy tûszúrásnyi sem, csak egé-
szen kicsike az ajkán.” A halottat ki-
szabadították, lemosták, majd a fogai 
alapján kétséget kizáróan azonosítot-
ták – legalábbis errôl számol be Sárffy 
várkapitány (Mégsem fulladt a Csele-
patakba II. Lajos király? BBC History, 
2015. március).

Nos, Nemes István és Tolvaj Balázs 
szerint itt jelentkeznek a legnagyobb 
ellentmondások. A Markusovszky-
kórház arc-, állcsont- és szájsebészeti 
osztályának irodájában beszélgetünk, 
az asztalon a mohácsi csata szakiro-
dalma és egyéb hátborzongató doku-
mentumok. Nemes doktor szerint a 
derék Czettritz Ulrikot elôször is si-
mán ki kellett volna végezni, mivel 
cserbenhagyta a védelmére bízott 
uralkodóját --– de legalábbis tortúrá-
nak alávetni, hogy elmondja, mi tör-
tént valójában a fejvesztett menekü-
léskor, és mi lett II. Lajos sorsa. 
Ehelyett olyan mesét eszkábálhatott 
össze, amelyiknek semmiféle orvosi 
és biológiai alapja nincsen. De Nemes 
doktorék leginkább egy 1926-os szak-
véleményen lepôdtek meg --– amely a 
csata 400. évfordulójára napvilágot 
látott emlékkönyv Gyalókay Jenô-
féle tanulmányában jelent meg --–, 
mely megerôsítette ezt a mesét. Ke-
nyeres Balázs, kora hírneves törvény-
széki orvostani szakértôje ugyanis 
elképzelhetônek tartotta: egy hat-hét 
hetes, vízben-mocsárban ázott hulla 
olyan állapotban legyen, hogy egyér-
telmûen azonosítani lehessen.

–-- Hacsak nincs valami nagyon 
szembeszökô egyedi jegy a fogazaton, 
akkor még ma is korábbi röntgen-
felvételekre, fogászati nyilvántartásra, 
foglenyomatra van szüksége az igaz-
ságügyi orvos szakértônek, hogy meg-
határozza egy halott személyazonos-
ságát --– magyarázza Tolvaj Balázs 
patológus. –-- S a halott nem volt mély-
re ásva, ami kedvezett a felbomlás-
nak.

–-- Áthidalhatatlan ellentmondás az 
is, hogy ha nem oszladozik a halott --– 
hiszen a várkapitány ezt állítja levelé-
ben –--, akkor miért nem ismerték fel 
az arcáról –-- fûzi hozzá Nemes István. 
–-- Ráadásul az ajkon lévô kisebb seb 
vagy a lábon lévô „jegy” csak friss ha-
lotton észlelhetô…

Hogy állításukat igazolják, a követke-
zô nehéz percekben ötnapos és há-

romhetes vízi hullákról készült fotókat 
mutatnak a doktorok e sorok felké-
születlen lejegyzôjének. Valóban: az 
ötnapos halott rettenetesen felpüffedt 
arca, dagadt szemhéja, ujjnyi vastag 
szája azt sem teszi lehetôvé, hogy 
korát, nemét vagy akár a rasszát meg-
állapítsuk. Akit én idôsebb, fekete 
bôrû férfinak nézek, arról kiderül, 
hogy fiatal, fehér férfi volt. Aki pedig 
három hete van a vízben, az szétmálló 
húsával már a teremtés szörnyû kari-
katúrája…

A két szombathelyi kutató állítása te-
hát az, hogy képtelenség, ami a Sárffy-
levélben olvasható: egy hat-hét hetes 
halott, még ha csak néhány napig ázott 
is a vízben, mielôtt elhantolták volna a 
mocsár szélén, a nyárutói melegben a 
felismerhetetlenségig elrothadt volna. 
Ha pedig elrothadt, akkor nem azono-
sítható, bármit mondjanak is a szem-
tanúk. Ha meg nem rothadt el, akkor 
bizony friss halottnak kellett a dom-
bocska alatt nyugodnia.

Egyik nyugtalanítóbb állítás, mint a 
másik!

–-- Nem zárható ki, hogy a király való-
ban belefulladt a megáradt patakba 
1526. augusztus 29-én --– mutat rá 
Nemes doktor. –-- Ám a megtalált holt-
test nem lehetett II. Lajosé! És más 
oka is adódhatott annak, hogy nem 
találtak a holttesten külsérelmi nyo-
mokat: a nyaki csigolya eltörése, pár-
nával való megfojtás, mérgezés, agy-
vérzés vagy szívinfarktus…

A kutatók konklúziója, mely már túl-
mutat az orvostudományon: Czettritz 
Ulrik nem tudta bizonyítani tanúvallo-
mását, mivel II. Lajos holtteste nem 
került elô, ezért a történészeknek újra 
kell gondolniuk a merénylet lehetôsé-
gét.

Ezeket az állításokat --– mely vádak 
már a mohácsi csatát követô évtize-
dekben is felmerültek --– erôsen vi-
tatja B. Szabó János történész, a 
csata egyik legnevesebb szakértôje. 
Alapvetôen igen izgalmasnak tartja, 
hogy valaki orvosi szemmel nézi át a 
történetírás forrásait, nem egyre ô 
maga hívta föl munkájuk közben Ne-
mesék figyelmét. Ám szerinte a két 
szombathelyi orvos túl messzire me-
részkedett, amikor úgy fogalmaznak, 
hogy az a holtest, amelyet Mária ki-
rályné emberei megtaláltak, nem le-
hetett a csata után balesetet szenvedô 
királyé. Vizsgálatuk eredménye a tör-
ténész szerint egyike a lehetséges hi-
potéziseknek, ám nagyon bizonytalan 
ez a történet, amelyben sok a változó. 
Mára elvesztek II. Lajos földi marad-
ványai –-- bár a királyt ünnepélyesen 
eltemették Székesfehérvárott, de 
csontjai elkeveredtek a bazilikában 
talált összes többi emberi marad-
vánnyal --–, így nincs mit vizsgálni. 

Nem tudjuk, meddig és milyen vízben 
volt a halott, sem azt, mikor temették 
el elôször. Nem ismerjük az akkor 
uralkodó idôjárási körülményeket 
sem, amelyek jelentôs hatást gyako-
rolhattak a holttest bomlására. B. Sza-
bó János úgy véli, Nemes doktorék 
rendre azokat a tényezôket választot-
ták ki, amelyek az ô elméletüket 
támasztják alá.

–-- És az nem lehetséges, hogy a 
forrás valóban „hazudik”, és a halottat 
megtalálók kegyeleti-vallási okokból 
egyszerûen megszépítették a történe-
tet? A király teste már tényleg fel-
oszlóban volt, de valamilyen jegy 
alapján mégis felismerték?

–-- Természetesen ez is lehetséges! -– 
feleli kérdésünkre a történész. –-- A II. 
Lajos maradványainak megtalálásáról 
készült beszámolót átszôheti a korabeli 
szentkultusz egyházi hagyománya is, 
amely szerint a szentek holtteste nem 
rothad el, nem bûzlik, sôt illatos. A 
király testének felfedezésérôl késôbb 
olyan képek is születtek –- mint afféle 
világi témájú „szentképek” --–, mintha 
Krisztust találták volna meg. Ezzel 
együtt reális feltevés, hogy van orvosi 
magyarázat is e jelenségekre.

B. Szabó János szerint azonban a két 
orvos teóriájának legfôbb cáfolata, 
hogy a Szapolyai János és Habsburg 
Ferdinánd között dúló hatalmi harc-
ban, a polgárháborús helyzetben ke-
gyetlenül kihasználták volna a vetély-
társsal szembeni propagandában, ha 
merénylet, királygyilkosság történt 
volna. De nem éltek ezzel. Ha pedig 
holttestcsere volt, arról több ember 
tudott volna. Mária királyné, II. Lajos 
felesége élete végéig a nyakában 
hordta azt az aranyszív medált, össze-
tartozásuk jelképét, amelyet a halott 
királynál találtak --– mivel meg volt 
gyôzôdve arról, hogy az férjéé volt.

–-- Nem tartanak attól, hogy összees-
küvés-elméletek barkácsolásával vá-
dolják meg önöket? –-- kérdezem 
Nemes Istvántól és Tolvaj Balázstól.

–-- Nem, mert véleményünket eredeti 
és történészeink által hitelesnek tar-
tott dokumentumok, valamint Gyaló-
kay Jenô hadtörténész helyzetértéke-
lése alapján, az orvosi vonatkozásokat 
elemezve készítettük el –-- felel Nemes 
István. --- Az 1926-ban bezáródott tör-
ténelmi ajtót kinyitottuk, azon most 
már a történészeknek kell belépniük 
és továbbhaladniuk.

Ennek szellemében idén augusztus-
ban a budai várban orvos-történész 
konferencia vitatja meg az új tézise-
ket. És a két doktor következô „pá-
ciense” egy másik rejtélyes halott, 
Zrínyi Miklós lesz.

Margittai Gábor
(Magyar Nemzet)
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Egy brit történész különlegesen kód-
fejtés után fedezte fel Shakespeare 
egyetlen életében készült portréját 
egy 16. századi botanikai könyv cím-
lapképén.
Mark Griffiths néhány évvel ezelôtt 

kezdte tanulmányozni az I. Erzsébet 
korában élt botanikus, John Gerard 
munkáját és öt évvel ezelôtt bukkant 
rá Gerard egy 1598-as növénytani és 
növénytörténeti könyvében Shakes-
peare feltételezett portréjára. A képen 
egy szakállas férfi látható babérkoszo-
rúval, virág- és zöldségmotívumokkal 
körbevéve. Azonosításához Griffith-
nek egy sor Tudor-kori rejtvényt, 
titkosan írt monogramot és egyéb 
heraldikai motívumot kellett megfej-
tenie. A legfontosabb kulcs a kép alatt 
volt elrejtve.

Felfedezése óta majdnem öt év telt el, 
azonban Griffith eddig titokban tartot-
ta elméletét, mivel elôször minden le-
hetséges módon cáfolni próbálta felté-
telezését, miszerint ez az egyetlen 
olyan kép a drámaíróról, amely még 
életében készült. Miután kimerített 
minden lehetôséget, most nyilvánosság 
elé állt és a szakértôk máris „az 
évszázad irodalmi felfedezésének” 
nevezik a portrét.

Griffith mindössze annyit reagált, 
hogy „nehéz elhinni, hogy valaki, aki 
ilyen híres és világszerte ismert, még-
is ilyen hosszú ideig rejtve maradha-
tott.”

* * *
Az ukrán toborzóirodák alaposan 

megkeseríthetik a frissdiplomások 
örömét azzal, hogy akár az ünnepélyes 
diplomaosztó helyszínén kézbesítik a 
behívókat.

Kezdetben egy fôiskolai hallgató által 
terjesztett kacsának vélte mindenki, 
de a minap már a Hadkiegészítô Pa-
rancsnokságok illetékesei is megerôsí-
tették az interneten terjedô rémhírt. 
Eszerint a ukrajnai fôiskolák és egye-
temek végzôsei akár közvetlenül a 
diplomájuk „mellékleteként” is meg-
kaphatják a sorkatonai behívójukat 
vagy a mozgósítási parancsot.

A diplomaosztóval egybekötött behí-
vóosztás jogosságát a Kárpátalja Me-
gyei Hadkiegészítô parancsnokhelyet-
tese azzal indokolta, hogy a végzôs 
fiatalemberek a tanulmányaik befeje-
zésének pillanatában automatikusan 
elveszítik a kötelezô katonai szolgálat 
alóli mentességüket. Az ünnepség 
alatt vagy közvetlenül utána kézbesí-
tett behívók azonban nem jelentenek 

azonnali besorozást, csupán tájékozta-
tó jellegûek –- állítja.
Petro Neveszelij ôrnagy elmondta, 

hogy semmi kivetnivalót nem lát ab-
ban, hogy a hadsereg a lehetô leggyor-
sabban próbál információkat szerezni 
a hadköteles személyekrôl. A fôiskolák 
végzôseinek egyébként is tisztában 
kell lenniük azzal, hogy az oklevelük 
átvételét követôen mihamarabb és 
önként kell jelentkezniük a lakhelyük 
szerint illetékes katonai nyilvántartó 
irodában –-- közölte a parancsnokhe-
lyettes.

* * *
Miközben az Európai Unió tagállamai 

az új migrációs kvótákon vitáznak, az 
Európai Bizottság a harmadik orszá-
gokból származó, magasan kvalifikált 
szakemberek hatékonyabb idecsábítá-
sán dolgozik.

Az európai ember egyre hosszabb 
ideig él, viszont kevesebb gyermeke 
születik. A következô évtizedekben a 
nyugdíjasok száma jelentôsen növek-
szik, az aktív korúak aránya csökken. 
Míg ma négy munkavállalóra jut egy 
nyugdíjas, 2060-ra már éppen ennek a 
fele, két aktív európai munkavállaló 
tart majd el egy 65 éven felülit. A má-
jus elején megjelent, „Jelentés a né-
pesség elöregedésérôl” címû uniós ki-
advány legfontosabb megjegyzései 
ezek, rávilágítva arra, hogy az európai 
fejlôdés jelenlegi üteme nem fenntart-
ható. A következô negyvenöt évben 
ugyan három százalékkal, vagyis 507-
rôl 523 millió fôre nô az unió lakossága, 
a munkaképesek aránya azonban 4,4 
százalékkal csökken. Egyértelmû, mi-
lyen hátrányosan érinti mindez az eu-
rópai gazdaságot, amelynek egyre na-
gyobb szüksége lenne magasan 
képzett szakemberekre. Nem véletlen, 
hogy a napokban Jean-Claude Jun-
cker, az Európai Bizottság elnöke 
hangsúlyozta, az unió tagállamai mun-
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Európai szolidaritás
 (Elsô rész)
65 évvel ezelôtt a francia külügymi-

niszter Robert Schuman egy Dekla-
rációt olvasott fel, ami az Európai 
Unió születésének nevezhetô. Ahogy 
erre Ashora Mody a Bruegel „think 
tank” munkatársa rámutat az európa-
iak a második világháború borzalmai 
után megint megtanultak együtt dol-
gozni és egymással beszélni.

Ma a görög probléma egy kihívás az 
európai együttmûködés és összhang 
számára. Egyesek szerint ez nem egy 

európai gond, hanem egy görög gond,- 
ez elôbb utóbb megoldódik, és minden 
vissza a régibe.

De Mody szerint ez egy hibás felfo-
gás. A görög probléma nem fog eltûn-
ni, de a legnagyobb baj az, hogy az 
euró az európai egyesülést egy nem 
kezelhetô pályára helyezte. Azok a 
„megoldások”  --- további megszorítá-
sok, elbocsátások, fizetés és nyugdíj 
csökkenések, privatizáció, és adó eme-
lések amiket a hellén állam hitelezôi 
követelnek a hosszú távon nézve he-
lyesek, de az adósság-deflációs spirál 
rövid idôn belûl megsemmisiti a görög 
gazdaságot.

Görögországot soha nem lett volna 
szabad beengedni az euró zónába, de 
az igazi probléma az eurózóna szerke-
zete.

Schumant idézve: „Európát nem lehet 
egy csapásra megteremteni, egyszer-
re, egy egyszerû terv szerint. Ez csak 
kézzelfogható vívmányokkal építhe-
tô.”

Ez a felfogás nagy sikerrel járt 1957-
ben amikor a Római Szerzôdés alapján 
az európai nemzetek megnyitották a 
határokat és tömegével jöttek létre a 
kereskedelmi kapcsolatok a cégek és a 
polgárok között. A Római Szerzôdés 
sikerült mert összehangolta a nemzeti 
érdekeket --- a nemzetek és polgáraik 
mind nyertek az erôsített kereskede-
lembôl.

De, Mody szerint az euróval a nem-
zeti érdekek összeütköztek. A közös 
pénzügyi politika egyeseknek kedve-

zô, másoknak nem. Ugyanakkor min-
dig fennállt az a kockázat, hogy egy 
nemzet kénytelen egy másik nemzet 
számláját kifizetni.

A Római Szerzôdés egy „vízszintes 
pályát” hozott létre ahol a játékosok 
egyenlôk voltak. Az euró zónában 
egyes játékosok „egyenlôbbek” mint 
mások, --- a pálya felbillent.

Ha minden marad a régiben a görög 
helyzet romlani fog, és hasonló krízi-
sek más eurózóna országokban is vár-
hatók.

De Mody tanácsa szerint most vissza-
felé kell egyet lépni, és fel kell lazítani 
az európai kapcsolatokat. Ahogy Schu-
man mondta: „Európát nem lehet csak 
egy egyszerû terv szerint felépíteni.” 
A feladat egy tényleges szolidaritás 
megteremtése és nem egy törékeny 
ölelés kierôszakolása. Az új elrende-
zésben vissza kell szorítani az ellenôr-
zô központosított hatalmi kapcsolatok 
korrozív hatalmát. Engedjék meg 
minden nemzetnek, hogy maga hatá-
rozza meg priorításait.

Üzenni kell azoknak a magán hitele-
zôknek, pénzintézeteknek, hogy a fele-
lôtlenül kibocsájtott kölcsönök veszte-
ségeiért csak ôk és nem az adófizetôk 
felelôsek.

Az euró bevezetésének hátterétés 
megvalósítását Phillip Bagus spanyol 
történész „The tragedy of Euró” címû 
könyvében írta meg. De errôl majd 
legközelebb.

(Folytatjuk)
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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kaerô-piaci szempontból igen nehéz 
idôszaknak néznek elébe, ezért szük-
ség van a legális bevándorlás támoga-
tására. Miként az sem lehet véletlen, 
hogy a múlt héten közzétett --– azóta 
sokat kritizált –-- új európai migrációs 
stratégia is keresi erre a megoldást.

A jól képzett munkaerô Európába 
csábítására már 2009-tôl folynak erô-
feszítések: ekkor fogadták el --– az 
amerikai zöldkártya mintájára --– a 
kékkártyarendszert. A cél világos, a 
versenyképesség növelése érdekében 
megkönnyíteni az EU-n kívülrôl érke-
zô jól képzett munkavállalók belépését, 
illetve munkavállalását. Kék kártyát 
szigorú kritériumokkal (például felsô-
fokú végzettséggel, megkötött munka-
szerzôdéssel) az Európában hiányszak-
mának számító területekre lehet kapni 
legfeljebb négy évre (ami meghosz-
szabbítható), s ezzel együtt különleges, 
a családtagokra is kiterjedô jogosít-
ványok járnak.

A rendszer ma is mûködik, igaz, meg-
lehetôsen alacsony hatásfokkal. Az 
Eurostat adatai szerint 2013-ban az 
Európai Unióban mindösszesen 12 854 
kék kártyát adtak ki, ebbôl több mint 
11 ezret Németországban (tegyük hoz-
zá, Nagy-Britannia, Írország és Dánia 
úgy döntött, kimarad e szabályozásból). 
Ugyanakkor számos tagállam, így pél-
dául Görögország, Ausztria, Svédor-
szág vagy Ciprus egyetlen esetben 
sem fogadott így harmadik országból 
érkezô munkavállalót, míg Magyaror-
szágon 2012-ben egy, rá egy évre pe-
dig négy kékkártya talált gazdára. 
Szakértôk már a kékkártya szabályo-
zásának elôkészítésekor figyelmeztet-
tek, túlzottan visszafogott terv készül. 
Miként Arnaldo Abruzzini, az Európai 
Kereskedelmi és Iparkamarák Szö-
vetségének (Eurochambres) fôtitkára 
hangsúlyozta: „Egyértelmû bizonyíték 
van arra, hogy a versenyképesség és 
az innováció alapvetô feltétele a ma-
gasan képzett munkaerô. A jelenlegi 
adatok azonban azt mutatják, a Mag-
reb-országokból a magasan képzett 
bevándorlóknak csupán 5,5 százaléka 
jön az unióba, 54 százalékuk Kanadát 
vagy az Egyesült Államokat választja. 
Ha meg akarjuk fordítani ezt a folya-
matot, sokkal ambiciózusabb tervre 
van szükség.”

Ennek jegyében az Európai Bizottság 

május végéig nyilvános konzultációt 
indít. A cél az, hogy a kék kártyáról 
szóló irányelvet akként alakítsák át, 
hogy lehetôvé tegye minél több kép-
zett szakember érkezését. Sôt, az eddi-
giekkel ellentétben, Európában befek-
tetni szándékozó vállalkozókra is 
kiterjesztenék a hatályát, illetve meg-
könnyítenék az eddigi kékkártyások 
EU-n belüli mozgását.

Hogy mindez Magyarországon majd 
milyen fogadtatásra talál? Szembe kell 
nézni a ténnyel, a már jó ideje tartó 
nyugat-európai „agyelszívás” korában 
nem mellékes, milyen szakembergár-
dával felvértezve várja az ország a jö-
vô kihívásait. A már idézett statisztika 
szerint 2060-ra Magyarország lakos-
sága 9,2 millió fôre apad, az idôsek 
aránya és ezzel együtt a népesség elö-
regedésének költségei (egészségügy, 
tartós ápolás-gondozás, illetve egyéb, 
korral összefüggô közkiadások) jelen-
tôsen növekednek. Miközben az aktív 
munkavállalók (15–64 év közöttiek) 
aránya több mint 10 százalékkal csök-
ken.

* * *
Kína eddig is igyekezett új építészeti 

rekordokat beállítani, hamarosan még 
eggyel bôvülhet a lista. A Csangcsia-
csie-kanyonon átívelô üvegpadlójú híd 
ugyanis a leghosszabb és a legmaga-
sabb lesz, ha megnyílik júliusban.

A két sziklafal között átívelô híd hosz-
sza 430 méter lesz, és 300 méteres 
mélység felett feszül majd, így való-
ban szédítô érzés lesz lenézni a 6 méter 
széles üvegpadlóról. A hidat meglehe-
tôsen masszívra tervezték, hiszen egy-
szerre 800 turista haladhat rajta végig. 
Itt lesz a világ legmagasabb bungee 
jumping bázisa is, lepipálva a Makaó-
tornyot, ahol 233 méterrôl lehet leug-
rani. Ha valakinek tériszonya van, ne 
próbálja ki.

* * *
Vlagyimir Putyin orosz elnök tisz-

tább, idegen szavaktól mentes orosz 
köznyelv mellett kardoskodott.

Az orosz elnök az etnikumközi kap-
csolatok tanácsának és az orosz nyelv 
tanácsának együttes ülésén bírálta azt 
a jelenséget, hogy az orosz internetes 
felületeken és a televízióban egyre 
több idegen eredetû szót használnak.

„Nyilvánvaló problémák vannak az 
orosz nyelv általános állapotát illetôen” 

--- mondta, hangsúlyozva, hogy feltét-
lenül meg kell találni az egyensúlyt 
egyfelôl a hagyományos értékek és 
identitás megôrzése, másfelôl a glo-
bális kulturális folyamatoktól való el-
szigetelôdés elkerülése között.

Vlagyimir Putyin kijelentette azt is, 
hogy az általános nyelvi környezetet 
ma elsôsorban a média, az internet és a 
televízió határozza meg, ahol mind 
gyakrabban elhanyagolják a nyelvi 
normákat, az alapvetô nyelvtani szabá-
lyokat, és túlzott mértékben vesznek 
át szavakat idegen nyelvekbôl, gyak-
ran szükségtelenül.

Vlagyimir Putyin a tanácskozáson azt 
is elmondta, hogy Oroszországban 193 
etnikum és nemzetiség él, amelyek 
csaknem 300 nyelvet és dialektust be-
szélnek.

A nyelvi sokszínûség ellenére a lakos-
ság több mint 96 százaléka beszél oro-
szul --- jegyezte meg, utalva arra, hogy 
sok régióban több állami nyelv létezik, 
az Ukrajnától tavaly elcsatolt Krímben 
például három, az orosz, az ukrán és a 
krími tatár.

* * *
Kihozták a sodrából a Kárpátalján lá-

tott kétnyelvû feliratok az ukrán koa-
lícióban részt vevô Radikális Párt el-
nökhelyettesét.

Az Oleg Ljasko nevével fémjelzett 
ukrán radikálisok alvezére a Facebook-
oldalán fejezte ki a megdöbbenését a 
beregszászi állami hivatalokon látott 
magyar nyelvû feliratok kapcsán.
Andrij Lozovij fôleg azon akadt ki, 

hogy még a járási rendôrkapitányság 
bejáratánál is feltüntették magyarul 
az intézmény megnevezését.

A kormánypárti politikus szerint nem 
elég, hogy a kapitányságnak otthont 
adó épület az Osztrák-Magyar Monarc-
hia idején nyilvánosházként üzemelt, 
és a helyiek szerint azóta is legfeljebb 
csak a cégér változott, az már minden 
határon túlmegy, hogy egy ukrán álla-
mi intézményen még magyar felirat is 
szerepeljen.

„Felôlem mindenki beszéljen azon a 
nyelven, ami neki jólesik, sôt akár az 
üzleteken is lehetnek magyar feliratok. 
De egy UKRÁN állami hivatalon --– ez 
abszurdum” –-- fogalmaz a politikus, 
aki pártjának frakcióvezetô-helyettese 
is.

Lozovij bevallotta, hogy a helyi közös-

ség képviselôivel folytatott beszélge-
tései során igyekeztek meggyôzni ôt 
arról, hogy ez a kérdés lényegtelen, 
nem érdemes feszegetni, nem jelent 
ugyanis problémát. „De hasonlóan 
kezdôdött a Krímen is. Ugyanezek 
voltak az érvek. Mindenütt két tábla 
volt. Azután az ukránt egyszer csak 
levették…” –-- tette hozzá.

Az ukrán törvényhozás 302 tagú 
kormánypárti koalíciójában a radikáli-
sok 21 képviselôvel vannak jelen, de 
rendszerint ôk provokálják ki a botrá-
nyos jelenetek és verekedések több-
ségét.

* * *
Dánia egy lépéssel közelebb kerülhet 

ahhoz, hogy a világ elsô készpénz nél-
küli országává váljon, ugyanis a kor-
mány bizonyos kiskereskedôk számá-
ra nem tenné kötelezôvé e fizetési mód 
biztosítását.

Azt szeretnék elérni, hogy a ruhabol-
tokat, az éttermeket és a benzinkutakat 
ne lehessen jogilag arra kötelezni, 
hogy készpénzt is elfogadjanak --- írta 
a The Independent brit napilap.

A javaslat egy gazdaságélénkítô cso-
mag része, melynek az lenne a célja, 
hogy a dán vállalkozások csökkentsék 
a költségeiket, valamint növeljék a 
termelékenységüket, és felgyorsítsák 
az elektronikus fizetési módokra való 
átállást. Bjarne Corydon dán pénz-
ügyminiszter hangsúlyozta: azzal, 
hogy kötelezik a vállalatokat a kész-
pénz elfogadására, „felesleges admi-
nisztratív és pénzügyi terheket rónak 
rájuk”.
Czelleng Ádám, a GKI Gazdaságku-

tató Zrt. kutatásvezetôje a javaslattal 
kapcsolatban az MNO-nak elmondta: a 
skandináv országok alapvetôen élen 
járnak a készpénz fokozatos kivezeté-
sében. Kiemelte, hogy ez egyrészt 
azért fontos, mert óriási tranzakciós 
költségük van, így azonban – különösen 
a benzinkutakat, boltokat és étterme-
ket tekintve --– több hátránytól is men-
tesülhet a gazdaság.

„Az intézkedésnek –-- rövid távon is, 
de különösen hosszú távon --– fontos 
elônyei lennének, hiszen egy készpénz 
nélküli országban csökken a feketegaz-
daság, és a monetáris politikának jóval 
nagyobb tere van beavatkozni --– ma-
gyarázta a szakértô. --– Dánia esetében 
nulla százalék közeli a jegybanki 
alapkamat, így beszûkült a monetáris 
politika mozgástere, melynek további 
tágítását a készpénz fokozatos vissza-
vonása segítheti.”

A hosszú távú cél nyilván az, hogy 
késôbb a többi szektorból is kivonják a 
készpénz használatát --– mondta Czel-
leng Ádám. A szakember fontos po-
zitív hatásként értékelte, hogy ezzel 
mentesülnének a készpénz tartásának 
–-- egyébként igen jelentôs --– költsége-
itôl. „Hosszú távon ez feltétlenül meg-
térülne egy esetleges válsághelyzet-
ben, hiszen egy készpénz nélküli 

gazdaságnak könnyebb kilábalnia a 
válságból. Így a döntéshozók számára 
több lehetôség nyílik meglépni azokat 
a gazdaságpolitikai intézkedéseket, 
melyek a növekedés beindítását ered-
ményezhetik” –-- tette hozzá.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a 
javaslat elfogadása milyen szinten len-
ne hatással a különféle bûnözési for-
mák visszaszorítására, elmondta: a 
feketegazdaság és az illegális kereske-
delem mindenképpen szûkülne, hiszen 
egy elektronikus rendszeren keresztül 
könnyebb nyomon követni a fizeté-
seket. Ráadásul ha nincs készpénz egy 
adott üzletben, az nyilván kevésbé lesz 
fontos a bûnözôk számára is.

Ugyanakkor mindenképpen számolni 
kell az új típusú bûnözési formák meg-
jelenésével, mivel az innovatív fizetési 
technológiák esetében még akadhat-
nak olyan rések, melyek elôsegítik 
ezeket. „Mindemellett pedig növelni 
kell ez eszközök felhasználásának a 
körét is, figyelembe véve, hogy bizo-
nyos csoportok –-- iskolázottságukból 
vagy életkorukból adódóan --– kiszorul-
hatnak.”

Bár mindez elsôre igen drasztikus 
lépésnek tûnhet, a dánok valójában 
már elkezdtek eltávolodni a papír- és 
fémpénzzel való fizetéstôl. Az ország-
ban szinte minden nagykorú rendelke-
zik bankkártyával, és a tavalyi év so-
rán négybôl három alkalmazta is netes 
fizetéshez.

Emellett a lakosság közel egyharmada 
használja a Danske Bank nevû appliká-
ciót, mely összekapcsolja a telefont 
más felhasználók készülékével vagy 
éppen a pénztárnál lévô szenzorral, és 
ezen keresztül erôsíti meg a kifizeté-
seket. Hasonló technológiákat alkal-
maznak egyébként az Egyesült Király-
ságban is: a Paym nevû szolgáltatás 
lehetôvé teszi, hogy pénzt utaljanak át 
mások mobilszámának a megadásá-
val.

A változásokat a dán parlamentnek 
kell jóváhagynia, a szavazás pontos 
dátumát még nem tûzték ki. Czelleng 
Ádám az MNO-nak azt mondta: elkép-
zelhetônek tartja, hogy a jövôben Dá-
nia teljesen készpénzmentes országgá 
váljon.

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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KönyvpiacAz életre keltett 
tegnapelôtt

Egy freudinak is mondható sajtóhibá-
val indul A mi magyar adásunk kötet 
(Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 
2014): 1985–1969. Igen, így, fordítva.

A mi Magyar Adasunk_bEz a tudata-
latti baki, mivel a szerzôhármas --– 
Józsa Erika, Simonffy Katalin és 
Tomcsányi Mária –-- saját és egykori 
kollégáik emlékeinek megidézésével 
valójában életre keltik Csipkerózsika-
álmából a tegnapelôtt –-- számunkra -– 
egyik legfontosabb mozzanatát, A 
MAGYAR ADÁST.

1969-ben kezdôdött, aki akkor szüle-
tett, az már a középkorúság éveit kop-
tatja. Mi, régebbiek viszont nagyon jól 
tudjuk, mit jelentett a futótûzként ter-
jedô hír, hogy az ország egyetlen 
tévéadója magyarul is fog sugározni. 
Sokan nem is hittek benne, gondolták, 
ez is afféle álhír, hogy nyugtatgassák a 
kedélyeket.

Másfél évvel azelôtt, 1968 májusában 
sepert végig Európán és alig-alig ha-
gyott érintetlenül bárkit is a Párizsból 
indult diákmozgalom: a legendás 
Charles de Gaulle tábornok kormá-
nya belebukott –-- nálunk inkább csak 
összehajló fejek pusmogtak ezt-azt.

Gondoltak volna valami veszélyre a 
magyar adást (is) kiötlô elvtársak? Ôk 
tudják, de tény, hogy beindult. Elôbb 
heti két alkalommal, csütörtök délután 
és vasárnap délelôtt, összesen háromó-
rányi mûsorral, késôbb viszont áttér-
tek a hétfô délutáni adásblokkra.

Ez lett aztán az --– a szó szoros ér-
telmében vett –-- „égi” manna, ami az 
antennákon keresztül képernyôre va-
rázsolva beteljesítette a Királyhágó és 
a Keleti-Kárpátok közt élô magyarok 
álmát: a tévében anyanyelvükön hall-
hatták mindazt, amit a cenzúra kegyes-
ségének jóvoltából meghallaniuk en-
gedtetett. A partiumi-bánsági tévézôk 
aránylag ritkán szegezôdtek hétfô dél-
után a karosszékhez, hiszen minimális 
erôfeszítéssel a budapesti adást néz-
hették. De ez most nem a „kivételekrôl” 
szól, ahogy annak idején sem ôk voltak 
az elsôdleges célközönség, hanem 
azokról, akik számára készült a mûsor.

A kötet hátsó borítóján a három szer-
zô nagyon találó gondolatait idézik: 
„Heti háromórás intézmény –-- a hete-
dik magyar hetilap, a hetedik erdélyi 
magyar színház, vagy a romániai ma-
gyar panasziroda, vagy a nép ügyvédje, 
vagy erdélyi magyar koncertiroda, 
vagy inkább mindez együtt akart lenni 
és részben volt is a Román Televízió 
1969-tôl sugárzott magyar nyelvû mû-
sora (nekünk és akkor mindenkinek A 
MAGYAR ADÁS).

Hát legalábbis Bodor Pál azt hitte, 
akarta és vele együtt mi mindannyian, 
akik ideig-óráig, évekig vagy hónapo-
kig a csapatában játszhattunk” – 
emlékszik vissza Tomcsányi Jakab 
Mária. Simonffy Katalin inkább 
kérdezgeti régi önmagát: „A nézôk 
bizalmát és szeretetét élveztük. Hittük, 
hogy bajba jutott embereken tudunk 
segíteni, hogy beleszólhatunk a rázós 
ügyekbe... Történelmet írtunk képpel-
hanggal? Úttörôk voltunk, sors- és 
ízlésformálók? Nagyon különbözôek 
és mégis összeillôk, békülékenyek és 
haragtartók, hangyaszorgalmúak, bo-
hémek, megfontoltak, szálakat össze-
bogozó és kioldó bûvészinasok, közös-
ségi és egyéni érdekek között 
egyensúlyozgató kötél–tánco–sok.”

Bemondó (is) lévén, Józsa Erika volt 
az egyik legismertebb arca az adásnak 
és az már a városi legendáriumhoz 
tartozik, hogy talán miatta lett divatnév 

a Székelyföldön az Erika. Nem vélet-
len, hogy ô a következôket írta: „Nem 
hiszem, hogy sokszor fordult elô a vilá-
gon hasonló eset, hogy egy kis tévémû-
sor, mely egy országon belül egy 
kisebbségnek sugároz heti pár órás 
mûsort, ekkora befolyással lett volna 
sajátos kulturális értékeinek nemcsak 
megmaradására, de sok esetben már a 
kialakulására is. Ez volt a mi adásunk, 
a Magyar Adás!”

A három szerzô írásain kívül a kötet 
tartalmazza Aradits László, Bodor 
Pál, Boros Zoltán, Csáky Zoltán, 
Csép Sándor, Fischer István, Gal-
bács Pál, Gálfalvi Zsolt, Huszár Ir-
ma, Huszár Sándor, Illés József, 
Killár Kovács Katalin, Kovács Le-
vente, Labancz Frida, Mag Péter, 
Máthé Éva, Miklós Pataky Georgi-
na, Rostás Zoltán, Rostás Emilia, 
Sugár Teodor és Tömöry Péter 
vallomásait --– aki régebbrôl vagy 
újabban hallott róluk, azoknak azért 
ajánlom olvasásra, akinek maga A 
MAGYAR ADÁS már tegnapelôttöt 
jelent, annak pedig éppen azért hívom 
fel rá a figyelmét. És nem utolsó sor-
ban a holnapi könyvtechnikát megelô-
legezô, a hírtévék bréking nyúzához 
hasonlóan „futó” lapalji jegyzetek-
megjegyzések újdonsága miatt is.

A mi magyar adásunk. Kriterion 
Könyvkiadó, Kolozsvár, 2014

Molnár Judit 

A Helikon neve a magyar könyv-
piacon egyet jelent a hagyománnyal és 
a humán ismeretterjesztéssel, vala-
mint a jó értelemben vett konzervatív 
értékmentéssel és értékközvetítéssel. 
A kiadó ma a dinamikus Libri kiadói 
csoport tagjaként mûködik, és tovább-
ra is olyan kultúrtörténeti csemegéket 
kínál, amelyek egyedi pozíciót jelölnek 
ki számára. Márai Sándor, Kós Ká-
roly és Mindszenty József kapcsán 
számos meglepetés várható a követke-
zô idôszakban is, ezekrô beszélgettünk 
a kiadó szépirodalmi vezetôjével, Ko-
vács Attila Zoltánnal.

–-- Nemrég ért véget a nemzetközi 
könyvfesztivál. A mai könyvpiaci és 
gazdasági helyzethez mérten sikert 
vagy kudarcot hozott a kiadónak az 
esemény?

–-- Sikeres volt számunkra, de tény, 
hogy visszafogottabb volt a kereslet, 
mint tavaly vagy tavalyelôtt. A feszti-
váli visszaesés egyébként a teljes 
kiadói csoport kínálatában nem feltét-
lenül mutatkozik meg, hiszen a Libri-
csoport idén nagyjából ötszáz címet 
jelentet meg. A Helikon is több könyv-
vel jön ki idén, ráadásul van új soro-
zatunk is, a Helikon Zsebkönyvek, az 
ennek keretében kiadott címek száma 
a könyvhétre el fogja érni a tizenkettôt. 
A klasszikus életmûvek kiadása sem 
áll meg, és ugyanúgy kínálunk idén is 
mûvelôdéstörténeti kuriózumokat, de 
az biztos, hogy óvatosan kell tervezni a 
mostani piaci viszonyok között, vagyis 
nem minden irodalmi szenzáció, felfe-
dezés vagy nóvum lesz automatikusan 
könyv is, lévén el kell adni aztán.
Köszvény és közélet a Márai-

házaspár életében
–-- Közel három éve vált a Helikon a 

Libri-csoport részévé. Mennyire sike-
rült átmenteni az új viszonyok közé a 
régi kiadói arculatot?

–-- Annak idején létezett egyfajta tel-
jesség a kiadó kínálatában, különös 
tekintettel az ismeretterjesztés, szebb 

nevén az általános mûvelôdéstörténet 
terén. Hozzávetôlegesen ez ma is meg-
van, és a kimutatások szerint még 
mindig mi adjuk ki a legtöbb könyvet 
az egészséges értelemben vett nem-
zeti-konzervatív oldalon. Ezzel a meg-
fogalmazással is vigyázni kell azonban, 
hiszen épp az egyik kiadatlan Márai-
szöveg kapcsán fogalmazta meg nem-
rég egy irodalomtörténész ismerôsöm, 
hogy az a fajta nemzeti konzervati-
vizmus, amely a Márai-életmû most 
kiadott, korábban nem olvasható da-
rabjai kapcsán körvonalazható (Hall-
gatni akartam; helyreállított Egy pol-
gár; Föld, Föld!; Fedôneve: Ulysses), az 
nem azonos a mostani mindenféle 
nemzeti apostolok vesszôfutásával. A 
Helikon egyébként a Libri-csoport leg-
idôsebb tagja, és ez a hagyomány sok 
mindenre is kötelez is bennünket. Ez 
persze kötöttséget is jelent, amit a 
tervezés során mindig figyelembe kell 
venni. Mi az, amit az olvasótáborunk 
befogad, és mi az, amit nem? Hol 
vannak a megújhodás pontjai? Mi az, 
ami már elhanyagolható? Afféle Szent 
Ágoston-i dolog ez: megszüntetve meg-
ôrizni. Persze nyitunk mi is részlegesen 
a kortárs irodalom felé, a külföld felé, 
elég csak említeni, hogy mi adtuk ki 
például Pion István kötetét is, most 
készül Térey-mûfordításkötet, s lesz 
Sissi-életrajz a tengerentúlról és vadi-
új Baricco innen, az öreg kontinensrôl. 
A legnagyobb elônyünk azonban 
továbbra is a nagy hagyatékok gon-
dozása terén van.

–-- A kiadó egyik védjegye a Márai-
életmûsorozat. Mennyire erôs ma a 
hazai Márai-kultusz?

–-- Ismét erôsödik. Ennek az egyik 
oka, hogy viszonylag sok az új anyag, 
hiszen gyakorlatilag most elôször tör-
tént meg, hogy filológiai értelemben 
valaki belenyúlt az életmûbe, vagyis 
engedélyem van kutatni a hagyatékban. 
Másrészt nem olyan régen újult meg 
maga a Márai-sorozatunk is, amely 
miatt eleinte kaptunk hideget-meleget. 
Az eltelt másfél év viszont megmutatta, 
hogy mégiscsak jó lépés volt ez, és azt 
jelzi, hogy idônként tényleg szükség 
van ilyen megújulásra. A helyreállított 
Márai-kötetek, az új kiadások vagy a 
bédekkersorozat komoly érdeklôdést 
váltottak ki. A publicisztikai részt le-
zártuk, ilyen kötetet már nem szándé-
kozunk kiadni, viszont folytatódik a 
Szabad Európa Rádióban megjelent 
írásait tartalmazó Fedôneve: Ulysses 
kötet, és hátravannak még a Candidus 
álnéven publikált mûvek publikálása, 
ahogy vannak még füveskönyv-ötletek 
is a tarsolyban. Sôt, nemrég otthon 
voltam Erdélyben Márai 1942-es anya-
gaiért is.

–-- A következô Márai-kötetek tar-
togatnak meglepetéseket, módosíthat-
nak az író közismert portréján? --– 
Irodalmi szempontból biztosan 
érdekes kiadvány lesz a levelezést 
tartalmazó kötet. Jelenleg 204 levél 
található a hagyatéki dobozokban. Kér-
dés, hogy milyen megoldást válasz-
szunk: megkeressük-e például a párle-
veleket is? Ami igazi egy nagy dobás 
lehet, az a felesége, Matzner Ilona, 
vagyis Lola naplójának a közzététele. 
Ez a napló nem kevesebb mint 299 
füzetbôl áll, ami elsôre ijesztô meny-
nyiségnek tûnhet, de Lola nagy betûk-
kel írt, így összességében befogad-
hatónak tûnik. És az övé egy külön 
történet, hallatlanul sok olyan infor-
mációt hordoz, amely az olvasó számá-

ra is érdekes lehet. Már az elsô szó, 
amelyet az egyik találomra felütött 
füzetben láttam, Illés Endre, a Szépi-
rodalmi Kiadó igazgatójának a neve 
volt, úgyhogy már innen tudtam, ezek 
a feljegyzések nem csak a privát 
ügyekrôl szólnak. Persze ilyen részek 
is vannak, hiszen Lola ír köszvényrôl, 
veszekedésrôl, a mindennapokról is. 
Az emigrációs évek megörökítésérôl 
van szó, hiszen a napló 1948-cal indul. 
Számtalan esetben ráadásul a napok 
egyeznek a Márai-napló dátumaival, 
ami érdekes nézôpontot és kiegészítést 
kínál. Viszont sokáig tart majd a feldol-
gozás, mert nehezen olvasható szöve-
gekrôl van szó, de alakul a csapat a 
Kassa–Helikon-tengelyen. És még egy 
Lola-érdekesség van készülôben: már 
idén ôszre a Lola-bédekker, miután 
Kassán elôkerült a családi fotóalbum, 
és Ötvös Anna feldolgozta a Matz-
nerek történetét.
Elôször itthon: Mindszenty teljes 

önéletrajza
–-- Szintén jelentôs visszhangot vált-

hat ki a tervezett Mindszenty József-
életrajz is. --– Ez a könyv annyiban 
kötôdik a Márai-szálhoz, hogy az egész 
ötlet Torontóban vetôdött fel Gaál 
Csaba, a Márai-örökös lakásán. Az az 
1974-es kiadás, amelyet a világ és rész-
ben a magyar olvasóközönség ismerhet 
–- hiszen elôször szamizdatként jutott 
el hozzánk, majd a rendszerváltás 
környékén ki is adták -–, a Vörösváry 
Kiadónál jelent meg elôször, Gaál 
kiadásában. Aki felvetette, miközben a 
kiadatlan Márai-szövegeket rendezget-
tük, hogy ezt a Mindszenty-életírást ki 
kellene adni, de csak abban az esetben, 
ha sikerül megtalálni a csonkítatlan 
változatot. Aztán idén tavasszal elju-
tottam a Mindszenty Alapítványhoz. A 
könyvhétre megjelenô kötetet nyugodt 
szívvel lehet kritikai kiadásnak is ven-
ni, hiszen a nyolcszáz oldalas szöveghez 
mintegy ezerháromszáz lábjegyzet 
tartozik, hozzuk az összes szövegva-
riánst –-- ahogy a Márai-szövegek 
kapcsán --–, káprázatos fotóanyag 
kíséretében, ami szintén elsô közlés.

–-- Kós Károly életmûvét is gon-
dozzák. Mennyire sikerült visszahozni 
az ô személyét a köztudatba?

–-- Úgy érzem, hogy teljes mértékben. 
Kós esetében szét kell választani az 
életmûvet az ismeretterjesztô és a 
szépirodalmi mûvekre. Ami a könyv-
piacon megjelent az utóbbi húsz évben 
tôle, Magyarországon és Erdélyben 
párhuzamosan, azok fôként szépirodal-
mi mûvek. Tavaly jelentettük meg az 
életrajzot, amelyet korábban csak Er-
délyben adtak ki, a rendszerváltás kö-
rüli idôszakban, igaz a mendemondák 
szerint ebbôl jutott be az anyaországba 
is, de ettôl még lényegében a mostani 
volt az elsô magyarországi kiadás. Ez 
az újdonság erejével hatott tavaly, és 
sikeres kiadványnak bizonyult. Most 
következik az Erdély kiadása, ebben 
hatvan eredeti litográfiát és színes 
rajzot is talál majd az olvasó. Ez a 
könyv 1929 óta, az Erdélyi Szépmûves 
Céh kiadása után egyszer sem jelent 
meg. Ôszre készül a Sztambul, amely 
szintén soha nem volt még kiadva az 
1918-as elsô közlés óta –-- nem csoda, 
hogy antikváriumban várólistán is sok 
tízezer forintért lehet csak hozzájutni 
–--, hasonlóképp a Kalotaszeg és a 
Kalotaszeg néprajza címû kötetekhez. 
És természetesen nem marad ki a Var-
ju nemzetség és Az országépítô sem.

–-- Nemrég egy örvendetes megle-
petés sikert is elkönyvelhetett a kiadó, 
hiszen annak ellenére, hogy A honfog-
lalók viselete szakmunka, népszerûnek 
bizonyult a szélesebb olvasóközönség 
körében is. A könyv egy sorozat része, 

mi lesz a következô kiadvány? --– Ez 
valóban sikertörténet, amelyben a kia-
dó az MTA Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont ôstörténeti témacso-
portjával osztozik. Különösen annak 
fényében öröm ez a pozitív visszajelzés, 
hogy –-- fôleg a politika „jótékony” 
hatására –-- a tudomány területére is 
betette a lábát a bulvár és a végzetes 
megosztottság. A honfoglalás-soroza-
tunk a legújabb kutatásokat kívánja 
felmutatni. Következô kötete a könyv-
hétre fog megjelenni, és jó eséllyel 
már a többértelmû címe is ki fogja 
verni sokaknál a biztosítékot: Magya-
rok a honfoglalás korában. A sorozatot 
életre hívó vezérelv egyébként a kö-
vetkezô: a legfrissebb kutatások men-
tén publikálni a hitelt érdemlôen legin-
kább bizonyított magyar ôstörténetet.

Megkóstolni Erdélyt
–-- A Helikon Zsebkönyv ötlete ho-

gyan merült fel? --– Ha az olcsó 
könyves szegmensét nézem a könyv-
piacnak, akkor nagyon szomorú az 
összkép. Rossz fordítások, hevenyé-
szett szerkesztés, kérdéses jogdíjak, 
önkényesen csonkolt alapmûvek és 
klasszikusok, vállalhatatlan antológiák 
s a többi. A célunk ezzel a sorozattal 
éppen az, hogy kicsit rendet vágjunk 
ebben a káoszban. A zsebkönyveinkkel 
azt kínáljuk, hogy az olvasó verseny-
képes áron, nagyon szép kivitelben, 
gondosan válogatott szövegeket vihet 
haza egy doboz cigaretta áráért. A 
címlista összeállítása okozta a legna-
gyobb nehézséget, hiszen nem könnyû 
meghatározni, mi tartozik például az 
alapmûveltséghez tartozó szövegek 
körébe, ráadásul a terjedelmi korlá-
tokat is figyelembe kell venni. Nem 
akarom lelôni elôre a poénokat, de 
többféle újszerû antológia is készül a 
sorozatban, egyebek között magyar 
szerzôk mûveibôl is, ahogy „kortárs” 
nagyágyúk egy-egy mûve is megtisz-
teli a sorozatot (Márai, Hesse, Baricco, 
Tamási).

–-- Milyen meglepetésekre számíthat-
nak még a közeljövôben az olvasók?

–-- Kiemelném a hamarosan megje-
lenô Verses könyvet a Márai-élet-
bölcsességek sorozatból, amelyet a 
diktatúra rögtön bezúzatott 1945-ben. 
Ez elég lehangoló látleletet ad mind-
arról, ami a háború alatt zajlott. Er-
délyhez és némiképp Bánffyhoz kötô-
dik a másik érdekesség is, ez nem más, 
mint báró Bornemissza Elemérné 
Szilvássy Karola könyve, amely szin-
tén elôször jelenik meg Magyarorszá-
gon: Receptek --– Az erdélyi fôúri 
konyha titkai. Az egész erdélyi fôúri 
gasztrokultúra kapcsán ugyanis egyet-
lenegy szakácskönyv jelent meg annak 
idején. A szerzôt egyébként olyan 
alakként ôrizte meg az emlékezet, mint 
aki nélkül fû nem nôtt Erdélyben, va-
gyis egy igazi nagyvilági, mûpártoló 
díváról van szó. A szakácskönyv egy 
füzet, amely az egyes erdélyi kastélyok 
szakácsainak és a társaság elbeszélé-
seinek az alapján állt össze. Azaz ezek 
tényleg megfôzhetô ételek. A könyvet 
míves díszkötetként, élfestett gerinc-
cel jelentetjük meg. Jön a Hankiss–
Lengyel Kétszög párhuzamos önélet-
rajzkötet, s a kitelepítések története 
sem elhanyagolható munka: az Ame-
rikában élô Széchenyi Kinga mintegy 
hétszáz oldalas kötete, a Megbélyeg-
zettek egyszerre kordokumentum és 
dráma, amely nem hagyja szó nélkül 
az olvasót. Jurij Poljakov fergeteges 
szatírája, a Bukottak égboltja és Mir-
cea Eliade erotikus regénye, a Mait-
reyi is újdonság szó szerint, mivel elsô 
kiadások.
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MAGYAR SZEMMEL AZ ÍREK SORSTRAGÉDIÁJÁRÓL – 1837-BEN 
Poverty in Ireland 1837 --– A 

Hungarian’s View --- Szegénység 
Irlandban by Baron József Eötvös. 
Translated from the Hungarian 
Paul Sohar and László Bakos. For-
eward by Tamás Magyarics. PHAE-
TON Publishing Ltd. Dublin, 2015. 
XX +180 p. ISBN: 978-1-908420 --
20-6.  

Több, mint 170 év múltán --– a PHAE-
TON Kiadó és a MAGYAR NEMZETI BANK 
jóvoltából –--  megjelent báró Eötvös 
József: Szegénység Irlandban c. köny-
ve teljes angol --–, illetve elsô két-
nyelvû kiadása Írországban. A vonzó 
borítóval fedett, keménykötésû, szép 
kiadványban a korabeli ír-magyar köl-
csönhatásokról –-- a szerzôt és életútját 
bemutató kitûnô elôszavában –-- Ma-
gyarics Tamás történész, nagykövet 
tájékoztatja az olvasót. Figyelmet ér-
demel az eligazodást segítô gazdag 
illusztráció is; Eötvösrôl, családjáról, 
kortársairól, munkáiról....

A kétszáz oldal terjedelmû könyvbôl 
160 kétnyelvû oldalt tesz ki maga az 
Eötvös-mû „Poverty in Ireland 1837 -– 
A Hungarian’s View --–”, illetve az ír 
szegénységet elemzô társadalomrajz-
nak eredeti magyar változata. Páratlan 
bravúr e kétnyelvû megoldás, hiszen a 
két fordító: Paul Sohar és Bakos 
László Eötvös olykor retorikai jelle-
gû, archaikus stílusát --– a Kiadó köz-
remûködésével, széleskörû olvasótá-
bor megnyerésére törekedve --– köz-
érthetô, mai angolra ültette át, kiváló-
an. Nyereség ez a kétnyelvû könyv, 
amely az angol nyelvterületen élôk, 
kiváltképp a hetvenmilliós ír diaszpóra 
számára, hiszen történelmükrôl, elô-
deikrôl, múltjukról fontos tényeket, 
tanulságokat hordoz. De hasznos e két-
nyelvû kiadás az angolul tanuló ma-
gyaroknak is, oly gondosan tördelt, 
harmonikus, jól követhetô mindkét 
szövegtükör. 

Eötvös írása drámai erôvel, tudósi 
alapossággal, a szenvedô ír katolikus 
szegénynép iránti szolidaritással ábrá-
zolja az évszázadok óta regnáló angol-
szász uralom nyomorúságot teremtô 
és termelô hatását Irlandban. Rendkí-
vül gazdag forrásanyagra, valóságis-
meretre épül.

Az írót, aki a börtönviszonyok tanul-
mányozása miatt nyugati tanulmányút-
ra kelt 1836 nyarán, az Európa-szerte 
ismert Daniel O’ Conell fáradhatatlan 
küzdelme vonzotta a távoli szigetre. 
Az ír politikus –-- aki 300 év után elsô 
katolikus képviselôként 1829-ben be-
került az angol parlamentbe --–, az 
erôszakot elutasítva, jogszerûen har-
colt az ír katolikusokat sújtó diszkrimi-
natív törvények visszavonásáért, mó-
dosításáért. A torz birtokviszonyok, 
embertelen kizsákmányolás, igazság-
talan adók elleni tiltakozása támoga-
tókra talált Európában. Eötvöst is 
megnyerte a „szegény, elmés, jószívû” 
ír nép pártfogójának. Megírta róluk e 
mûvét, amelyben --– fölhasználva az 
irlandi szegénység helyzetét vizsgáló 
bizottság friss jelentését, idézve sok-
sok sajtóhíradást --– diagnózist készí-
tett az ottani állapotokról. Keresi; hon-
nan ered a nagy különbség  „a két 
testvérország” között, amely egy kor-
mány alatt él? „Anglia a közjólét képét 
mutatja az idegennek, Irlandban a 
nemzet koldul.” A történelmet, fôleg 

az angol hódítás hatását áttekintve: a 
VIII. Henrik által 1536-ban megszállt, 
szuverenitásától megfosztott ország 
elnyomását, az ír asszimilációs hajlan-
dóság hiányát, a kiváltságos brit pro-
testánsokat, a kizsákmányoló földbir-
tok- viszonyokat, a túlnépesedést, az 
írek, katolikusok kirekesztését a közi-
gazgatásból, az ellenük hozott törvé-
nyeket jelölte meg az ottani szegény-
ség fô okaiként. Bemutatja ezek té-
nyadatait, szociológiai jellemzôit, tár-
sadalmi megnyilvánulásait. Elemzi és 
indokolja az írek szabadságküzdelmét, 
lázadásait. 

Érzékletes kontrasztokkal ábrázolja 
az Anglia és Írország közötti különb-
ségeket. Így pl. az évszázadok óta tartó 
angol földrablás után Írország földte-
rületének alig egytizede maradt ír tu-
lajdonban. Az ír földmûvesek zöme 
éhbérért dolgozik, az angol nagybir-
tokos kaszt nyomasztó árnyékában 
vegetál. Az angol iparvárosok munká-
sainak 70%-a akkortájt ír menekült 
volt. Az angol munkás évi 33 fontot 
keresett, míg ír társa csak 5 fontot 
kapott. Jövedelmüket tekintve az írek 
háromszor annyi adót fizettek, mint az 
angolok. Lehangoló a növekvô nyomor 
és a gazdagok hivalkodó fényûzése, 
amely együtt van jelen Dublin utcáin; 
s feszültséget kelt a kiváltságos ré-
tegek szociális érzéketlensége is. A 
tömeges kivándorlás és az erkölcsi 
züllés miatt az írországi szegénység 
helyzete egyre nyomasztóbb, de vég-
zetessé a „Nagy Éhinség” idején --– az 
1845-47-es burgonyavész és a pusztító 
járványok esztendeiben –-- vált. Ekkor 
a nyolc és félmilliónyi ír szigetlakó 
egyötöde éhenhalt, egyhatoda fagyha-
lált szenvedett, járvány áldozata lett, s 
egynegyedük a nyomorból külföldre, 
fôleg az USA-ba menekült... A XIX. 
század végére az ír sziget népessége 
feleannyi lett, mint amikor az ifjú Eöt-
vös föltárta a helyzetet, s idôtálló mû-
vében a közelgô sorstragédia az eredô-
it is megírta.

A reformkor alkotója --– a diagnózis 
mellett –--, terápiát is javasolt a bajok 
orvoslására. Hiába... 

Eötvös József író, tudós- államférfi, a 
magyar szabadságharc és a polgári 
nemzetté alakulás úttörôinek kiemel-
kedô alakja, ezzel az ifjúkori mûvével 
beírta nevét az ír kultúrtörténetbe. 

Igen kevés példa van arra, hogy Íror-
szág e korszakát külsô (azaz nem ír, 
vagy angol) szemlélô mutassa be a tu-
dós alaposságával, írói érzékenységgel, 
kitûnôen. 

Ajánlott olvasmány lehetne az Euró-
pai Unió felelôs polgárai számára is e 
könyv, hiszen számos ismeretet, tanul-
ságot hordoz kontinensünk történeté-
rôl és mai gondjainak gyökereirôl. 

Filológiai szempontból példás kiad-
vány, mivel ez az elsô annotált válto-
zata Eötvös mûvének. Minden általa 
idézett munka, szerzô megfelelôen -– 
lábjegyzetben hivatkozva– lett feltün-
tetve, s az idézetek szöveghûen szere-
pelnek benne, ahogy az eredeti forrá-
sokban. A Nagy Éhinséget megelôzô 
korszak és az ír történelem kutatóinak 
is hasznára válik, hiszen rendkívül 
gazdag a forrásanyaga, idéz francia és 
amerikai szerzôket is, s olyan összeí-
rásokat, melyek --- az ír kiadó szerint -
-- késôbb mintegy „feledésre ítéltet-
tek”. Elismerésre méltó e húsz oldalnyi 
háttéranyag, amely szemléletesen iga-
zolja az író széleskörû tájékozottságá-
nak, korrajzának hitelességét.

A külcsín és a belbecs csodás össz-
hangban van e nemes kivitelû kiad-
ványban, amely híven tükrözi Eötvös 
szellemiségét, szociális érzékenységét 
és emberi szolidaritását az elnyomott, 
szegénységbe taszított katolikus írek-
kel. A kettôs borítású címlap jelképes: 
a szép papírfedél Eötvös írói világá-
nak ---, a zöld keményfedél --– arany 
hárfával --–, az ír léleknek a szimbó-
luma.  

A könyv illusztrációit a kiadó páros, 
Sheila Jones és John D. O’Dwyer és 
gyûjtötték össze.    A rajzok, rézkarcok, 

illusztrációk általában a korabeli Íror-
szág (18. sz. végétôl a 19. sz. közepéig) 
nyomorúságos oldalát mutatják meg, 
vagy a szövegben idézett történelmi 
személyeket, csoportokat ---- pl. a föl-
desurakat rettegésben tartó, White-
boys elnevezésû haramiacsapatot --- 
ábrázolnak, segítvén felidézni a kor 
hangulatát, s elképzelni az Eötvös-szö-
veg által megidézett világot. Emellett 
igyekeztek a fülszövegben, s az illuszt-
rációkban megtalálni mindazt, ami 
Eötvös emlékezetébôl megmaradt, le-
gyen az film, vagy szobor, stb. 

Öröm, hogy e nemes vállalkozás a 
Dublini Magyar Nagykövetség vezetôi 
(Magyarics Tamás nagykövet, vala-
mint helyettese Bakos László) és a 
Phaeton Publishing House munkatár-
sainak összefogásával, a Magyar 
Nemzeti Bank támogatásával megva-
lósult, így Eötvös József 1837-es 
üzenete az írekrôl, az angolul beszélô 
világ számára is hozzáférhetô.

EPILÓGUS: 
A két rokon-sorsú nép XIX. századi 

kapcsolataira is hatott e mû, jobban 
figyeltünk egymásra. Eötvös 1848 
elôtt az írek nyomorától féltette or-
szágunkat. Az ír vezetôk  a magyar 
kiegyezést, a születô osztrák-magyar 
monarchiát, Deákot tekintették példá-
nak függetlenségi harcukban. Ez 
inspirálta a Sinn Fein (Mi magunk) 
mozgalom szellemi atyját Arthur 
Griffith-et, aki 1904- ben: „The re-
surrection of Hungary- a parallel of 
Irland” címmel, nagysikerû pamfletet 
írt a dualizmus korabeli Magyaror-
szágról és vezetôirôl. Ô és társai a 
„Nyugat Magyarországát” akarták a 
Brit Birodalom keretében –-- független 
ír kormánnyal és közigazgatással, 
szabad vallásgyakorlással --– létrehoz-
ni, amelynek nyomatékot adott az 
1916-ban alakult félkatonai szervezet, 
az IRA. Az I. világháború befejezése 
után, véres harcokba torkollott az au-
tonómia követelése, míg végül a hábo-
rúban gyôztes Nagy Britannia vezetôi 
tárgyalóasztalhoz ültek.  

Az írek szabadságküzdelme --– az Ír 
Szabadállam létrejöttével –-- , 1921 ka-
rácsonyára sikeres véget ért. A mege-
gyezésnek azonban nagy ára volt. Az 
Ír sziget Ulster tartományát –-- Észak-
Írország (14 ezer km2, másfélmillió 
lakos) néven –-- 1921-ben, az Egyesült 
Királyság részévé tették, s az maradt 
mindmáig, hiába háborognak az írek, s 
akciózik véres merényletekkel az 
IRA.  Emiatt pl. ír önkéntesek részvé-
telével –-- de Írország hadbalépése 
nélkül --–, zajlott a pusztító II. világ-
háború. Aztán a hatalmas Brit gyar-
matbirodalom is lépésrôl, lépésre 
összeomlott, ill. felszámolták. 1949- 
ben Írország a Brit Nemzetközösségbôl 
is kivált; 1973-ban csatlakozott az Eu-
rópai Gazdasági Közösséghez. Az Eu-
rópai Unió alapító országai közé tar-
tozik, annak haszonélvezôje volt és 
maradt a „Kelta Tigris”....

Az írek 94 éve kivívták létjogukat Eu-
rópában, s 170 éve lezajlott sorstragé-
diájukon úrrá lettek.

Vessünk egy történelmi pillantást a 
parallel Magyarhonra, a „Kelet Íror-
szágára” is. 

Magyarország és a magyarok sorst-
ragédiáját 95. éve Versaillesben, a 
Nagy-Trianon palotában pecsételték 
meg. A Németországgal harcoló Oszt-
rák-Magyar Monarchiát az I. Világhá-
ború gyôztes hatalmai megsemmisítet-

ték.  A legyôzött Németországot is 
büntették; területének 12%-át, lakos-
ságának 10%-át vették el.  A legsúlyo-
sabb csapást a „Békeszerzôdés” szülôi 
–-- az Antant hatalmak --–, 1920. jún. 4-
én ezeréves Magyar Királyságra mér-
ték; területének kétharmadától, lakos-
ságának több, mint a felétôl megfosz-
tották. A „parallel” magyar sza-
badállamot --– a hungarofób indulatok 
vezérelte szövetséges hatalmak veze-
tôi –-- 93 ezer négyzetkilométeren, 8 
millió lakossal hozták létre. Az eltu-
lajdonított 190 ezer km2 területet –-  10 
millió lakosával (amelynek egyharma-
da magyar nemzetiségû volt) együtt --
-–, szétosztották az általuk kreált új 
államok: Cseh-Szlovákia, Jugoszlávia 
(Szerb- Horvát- Szlovén Királyság), ill. 
a német Hohenzollern- dinasztia uralta 
fiatal Románia, meg a régi Ausztria 
között. A végzetes csonkítás torz és 
hiteltelen indokok, hamis adatok alap-
ján, igazságtalanul történt. 

A megalázó békediktátummal --– 
amelyet a magyar állam félszeg képvi-
selôi kényszerbôl szignáltak --–   tartós 
békétlenséget teremtettek a térség-
ben. Szent István ezer éve ható öröksé-
gét eliminálták. 

Következményeit elszenvedték a 
nemzet tagjai, akár az angol protestáns 
uralmat a katolikus írek. 

A XX. században a történelmi viha-
rok csapásaitól magyarok milliói me-
nekültek határon túlra, Nyugatra. A 
tengeren túlra kivándoroltak és szám-
ûzöttek zöme a „melting pot” áldozata, 
anyanyelvét elvesztette, óhazához kö-
tôdése csekély --–, az emigráció nem-
zethûsége, szolidaritása elismerést ér-
demel. 

Milliókat --– idegen elnyomásba --–
,„határon túl” rekesztett az ország 
szétdarabolása. Az utódállamokhoz 
csatolt nemzetrészek asszimilációs 
hajlandósága kisebb, mint az íreké, 
mivel identitásukat anyanyelvükkel 
hordozzák. A Kárpát-medencében ôr-
lôdô küzdelem, folyamatos etnikai-
nyelvi háború folyik, a nemzetiségek 
„homogenizálására” törekvô naciona-
lista új birtokosok és a nyelvi-kultu-
rális örökségüket védô ôslakosok kö-
zött. Következménye a magyar nem-
zetrészek tartós sorvadása, fokozatos 
térvesztése az elcsatolt országrészek-
ben. Magyarhon szegénysége ma 
nagyobb az Irlandinál. 

Trianon utóhatásától nem tud sza-
badulni a létharcát vívó, csonka kis 
Magyarország... Pedig száz év alatt 
sok víz lefolyt a Dunán. Európa térké-
pe megváltozott. A szövetségesek kre-
álta utódállamok, a Szovjetunióval  
együtt fölbomlottak, a kényszer- pak-
tumok érvényüket vesztették. Birodal-
mak szûntek meg, új országok szület-
tek. Trianoni sorstragédiáján hazánk 
túljutni még nem tudott. A döntés ha-
szonélvezôi, az ítélkezôk utódai ma-
napság az EU- vádlottak padjára 
idézik vezetôinket. Igaztalanul!

„Légy hû, s bízzál jövôdbe nemze-
tem!” --– biztat Arany János a nagy 
magyar költô. Ezt sugallja  Eötvös 
József életmûve, a szegény írekrôl 
szóló hajdani munkája is, amely biz-
tató példa az emberi szolidaritás idôn 
és téren át ható jelenlétére. Köszönet 
érte a szerzônek; köszönet mai éltetô-
inek!  
Buda, 2015. május 24-én, 
Pünkösd napján. 

Bakos István   
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Az Ausztráliai Magyar 

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2015. június 7-én vasárnap de. 

11 órakor ISTENTISZTELET   

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

Vasárnap iskola oktatás a megszokott idôben!
 Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

SPRINGVALE (VIC.) 2015. június 7-én vasárnap du. 3 órakor 
 Istentisztelet 

 Igét hírdet: Incze Dezsô
Springvale Lutheran Church.  (3. Albert Ave Springvale.)

NSW. SYDNEY 2015. június 7-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. június 7-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. június 7-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
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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). 

Szép és megható alkalmon vettünk részt vasárnap a Bocskaiban, ahol Gueth Imre testvérünk 90. születésnapját 

ünnepeltük a gyülekezeti közösségben.

Imre és családja hosszú évtizedeken át hûséges tagjai voltak a gyülekezetnek, fia, Imre a gyülekezetben nôtt fel, 

itt konfirmált, tagja volt a tánccsoportnak és az Ifjúsági csoportnak.

Egypár éve Imre sajnos elvesztette szeretett feleségét Erzsikét, de úgy érezte, hogy a gyülekezet második ott-

hona lett.

Kedves Imre, jó volt veled együtt ünnepelni. Isten éltessen sokáig.

Születésnap a Bocskaiban
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Oltalom 
alatt

Katolikus búcsúnak indult, ma is erôs 
a vallásos tartalom, de annál több lett: 
összmagyar ökumenikus ünnep, ösz-
szetartozásról szóló tanúbizonyság, 
erôt adó találkozás valamivel, ami 
nem írható le a racionalitás eszköz-
rendszerével. A csíksomlyói zarándok-
lat nem politikai termék, nem okos 
kampánystratégák által kitalált brand, 
amit jól fizetett marketingguruk hir-
detnek kereskedelmi tévék drága 
reklámidejében azért, hogy egyben 
tartsák a tábort, hanem egy belsô 
igénybôl fakadó, önkéntes cselekedet.

Ha úgy tetszik, egy keresztény gyö-
kerû nép kiállása a saját, pénzben nem 
kifejezhetô értékei mellett egy egyre 
jobban elanyagiasodó és hatalomcent-
rikus világban.

Felemelô élmény látni, hogy akár he-

tekkel pünkösdszombat elôtt elindul-
nak emberek gyalog, szerte a Kárpát-
medencébôl, de jönnek szekérrel, 
lovon, biciklivel, motorral, autóval, bu-
szon vagy zarándokvonattal a Szé-
kelyföldre, a csíksomlyói nyeregbe, 
hogy ott több százezer zarándoktár-
sukkal egyetemben szerényen, befele 
fordulva hitet, tartást és szellemi út-
ravalót nyerjenek a következô esz-
tendôre. Test és lélek edzése ez – ezen 
a gyönyörû, de megélhetésre csak ke-
mény munka árán alkalmassá tehetô 
vidéken van valami, ami felemeli és 
megtisztítja az embert. Nagyon sokan 
jönnek – öregek és fiatalok, vallásosak 
és keresôk, katolikusok és más hitet 
gyakorlók, és egy ideje már románok 
is, akik ugyan sokat nem értenek a 
prédikációból, de szívükkel megérzik 

a csodát. Jó arcú, jó szándékú embe-
rekkel találkozhatunk, betegekkel és 
egészségesekkel, csodavárókkal és 
belsô békét megtaláltakkal, és végül 
mindenki elégedetten távozik még ak-
kor is, ha jókora zivatart vagy netán 
jégesôt kap a nyakába a szabadtéri 
mise alatt. Idén az idôjárás nem za-
varta a zarándoklatot, amelynek mot-
tója – Oltalmad alá futunk – jól jelzi a 
legnagyobb magyar közösségi ese-
mény lényegét.

Bár a Csíkszeredából felfele vezetô 
út egy bazársoron vezet, a hegynyereg-
be felkapaszkodva lehámlik rólunk az 

anyagi világ, és megmarad az ember 
és a természet harmóniája. Ami egy 
vásárban vagy fesztiválon elviselhetet-
len tömeg lenne, az itt egységbe olvadó 
közösség. A több százezer ember által 
halkan elmormolt ima hegyeket tudna 
megmozgatni, a közösen elénekelt 
Himnusz pedig olyan élményt ad, 
amibe hetek múlva is beleborzongunk. 
A szentmise után a dombról össze-
kapaszkodva, fegyelmezetten levonuló 
tömeg pedig egy civilizációs vizsga is 
– a megbocsájtást és feloldozást nyer-
tek nem egymást letaposva mennek 
haza, mint a többségi nemzet hasonló 
eseményein.

És immár évszázadok óta mindig 
megérkeznek az ünneplôbe öltözött 
csángók is, hogy legalább évente egy-
szer anyanyelvükön, magyarul hall-

gathassák meg a misét, és a hajnalig 
tartó virrasztás után a napba nézve, 
hitük szerint megpillanthassák a ga-
lamb képében megjelenô Szentlelket. 
Idén volt egy különlegessége is az 
eseménynek: abból az alkalomból, 
hogy most ötszáz éves a csíksomlyói 
Mária-kegyszobor, és az idei zarán-
doklatra az ebbôl az alkalomból meg-
hirdetett jubileumi Mária-évben ke-
rült sor, a csíksomlyói búcsú 
zarándokai a szentmise végén teljes 
búcsúval járó pápai áldásban ré-
szesültek. Ôszintén remélem, hogy 
nem kell még ötszáz évnek eltelnie 
ahhoz, hogy egyszer maga a pápa is 
ellátogasson a két Somlyó-hegy közötti 
nyeregbe.

Lukács Csaba 
(MagyarNemzet)

A csíksomlyói Szûzanya hazavárja gyer-
mekeit – ez az állandó mottója az idén immár 
448. alkalommal megrendezett zarándoklat-
nak, amelyre most is keresztények százezrei 
látogattak el az egész világból. A pünkösdi 
zarándoklat a Kárpát-medencei magyarság 
legnagyobb búcsújáró eseménye.

Idén tökéletes idôjárás fogadta a búcsú ven-
dégeit Székelyföldön, bár az sem lett volna 
tragédia, ha elveri ôket az esô a két Somlyó-
hegy közti nyeregben. Böjte Csaba ferences 
szerzetes pár éve úgy fogalmazott: zarán-
doklásra soha nincs rossz idô, legfennebb 
gyenge ember.

Évrôl évre hatalmas tömeg indul útnak 
pünkösd elôtt – immár nemcsak katolikusok, 
hanem reformátusok és más vallásúak is. 
Jönnek görög katolikus románok és mélyen 
vallásos lengyelek is, akik bár a mise szö-
vegét nem értik, megtapasztalnak valamit 
abból az élménybôl, amelyet csak több 
százezer ember csendje tud létrehozni. Már 
napokkal szombat elôtt magyar rendszámú 
személygépkocsikkal, autóbuszokkal és mo-
torkerékpárokkal telnek meg a székelyföldi 
utak, és mindenki ugyanabba az irányba, 
Csíksomlyó felé igyekszik. Csíkszeredába 
befut több vonat is Budapestrôl, zsúfolásig 
tömve imádkozó magyarokkal.

Az idei zarándoklat a 448. volt a sorban, a 
legelsôt 1567-ben István gyergyóújfalusi plé-
bános vezetésével tartották annak emlé-
kezetére, hogy Csík és Gyergyó katolikus 
székelyei a Tolvajos-tetôn gyôztes csatával 
álltak ellen János Zsigmond erdélyi feje-
delem erôszakos hittérítési kísérletének.

Ceausescu diktatúrájában nem lehetett 
szervezetten részt venni a pünkösdi búcsún, 
de akkor is sokan vállalták a munkahelyrôl 
való kirúgás kockázatát, és elmentek a kegy-
templomba megérinteni a hársfából kifa-
ragott, ötszáz éves Mária-szobrot, meghall-
gatni a szentmisét. A zarándoklat a romániai 
rendszerváltás után lett hatalmas tömeg-
rendezvény és a Kárpát-medencei magyar-
ság találkozóhelye – a kilencvenes évek 
elején hamar kinôtte a kegytemplomot és 
szabadtérre váltottak, a két Somlyó-hegy 
közti nyeregben felépített Hármashalom-ol-
tárhoz.

A zarándoklatnak különben kialakult ha-
gyománya és szigorú rendje van. A falvakból 
gyalogosan induló keresztalják jó elôre ki-
jelölik – a feladat komoly megtiszteltetést 
jelent – a zászlóvivô férfiakat és nôket, 
eldöntik, kik legyenek a csengettyûs fiatalok 
és az elôimádkozó-elôéneklô emberek. A 
gyaloglókat az érintett falvak lakói ivóvízzel 
és kaláccsal kínálják, majd az ô keresztaljuk 
is csatlakozik a csoporthoz. Székelyudvar-
helyrôl az idén például több mint hatszáz 
fiatal és idôsebb zarándok tette meg gyalo-
gosan oda-vissza a százhúsz kilométert meg-
haladó távot, és a város a vasárnap délután 
hazaérkezô búcsúsokat ünnepi misével 
köszöntötte.

Mindenki Csíksomlyó felé igyekezett
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Pécset, Baját és 
Szegedet is elvette 

volna a csetnikvezér

 Az állam területét meg kell tisztítani 
a nemzeti kisebbségektôl és a nemzet-
ellenes elemektôl –-- írta 1941-ben 
Draza Mihailovic, akit most rehabi-
litált a belgrádi felsô bíróság. Ma már 
kevesen tudják, hogy a csetnikvezér 
Pécset, Baját és Szegedet is elcsatolta 
volna Magyarországtól.

Élesen megosztotta a szerb társadal-
mat Dragoljub (Draza) Mihailovic re-
habilitálása. Vojislav Seselj, a radiká-
lisok vezére és Vuk Draskovic, a 
Szerb Megújhodási Mozgalom elnöke 
kitörô örömmel fogadta a döntést, 
ugyanakkor tizennégy civil szervezet 
levélben követelte az ítélet visszavo-
nását. A csetnikvezér körüli legenda 
ma is él, de arról már kevesen tudnak, 
miféle állam kialakításán dolgozott.
Homogén Szerbia
Mihailovic élete már a felemelkedése 

elôtt sem volt egyhangú: az elsô világ-
háborút megelôzôen a Ferenc Fer-
dinánd és Chotek Zsófia meggyilko-
lásában szerepet vállaló Fekete Kéz 
nevû titkos szervezet tagja volt. Ezu-
tán a jugoszláv királyi hadsereg vezér-
kari ezredeseként szolgált, majd a 
második világháború kitörése után 
egysége maradékával visszavonult 
Szerbiába, ahol 1941 júliusában Ravna 
Gora hegyén megalapította a Ravna 
Gora-i csetnikmozgalmat.

A csetnikek Stevan Moljevic Homo-
gén Szerbia címû mûvébôl merítették 
az ideológiájukat, amely azután, hogy 
Mihailovic megismerte a tervezetet, a 
mozgalom iránytûjének számított.

„Ezt a hibát ki kell javítani”
Moljevic már programja elején le-

szögezte: a szerbeknek alapvetô kö-
telességük, hogy megszervezzék a ho-
mogén Szerbiát, amely felöleli a 
szerbség által lakott területeket, és 
azokat is, melyekkel örök idôkre biz-
tosítható az ország gazdasági, politikai 
és kulturális fejlôdése. Úgy látta, hogy 
a királyi Jugoszlávia szétrobbanásának 
oka abban keresendô, hogy 1918-ban 
nem rajzolták meg Szerbia határait az 
államon belül, ezért „ezt a hibát ki kell 
javítani, most vagy soha”. Tervei sze-
rint e cél érdekében még olyan terüle-
tek is igénybe vehetôk lettek volna, 
melyen a szerbség (még) nincs több-
ségben.

A szerb politikus még egy hevenyé-
szett térképet is készített a mûvéhez, 
melyen megállapította Nagy-Jugosz-
lávia, ezen belül Nagy-Szerbia határa-
it. Az új Jugoszláviában Szerbia már 
magában foglalta volna a két háború 
közötti Jugoszlávia területének mint-
egy hetven százalékát, emellett továb-
bi területekre is igényt tartottak volna 
a szomszédos országoktól. Magyaror-
szág sem úszhatta volna meg: bennün-
ket a Pécs–Baja–Szeged-vonalban rö-
vidített volna tovább a tervezet.

A totalitárius állam
De nem csak a megszerezni kívánt 

területekrôl szólt a program: egy 
olyan állam- és társadalomszervezési 
modellt állított fel, melyben a fasizmus 
és a fajelmélet elemeit elegyítette. 
Moljevic szerint a szerbség nem tago-
zódhat osztályokra, így az eljövendô 
Szerbiában mindenkinek a munkában 
kell majd meglelnie életének alapját, 
célját, értelmét is. A megálmodott or-
szágban a tôke arra szolgált volna, 
hogy a szerbség betölthesse történelmi 
küldetését a védelem, a gazdaság és a 
kultúra területén. A koncepció szerint 
a magántôkének is a szerb nép érdekét 
kellett volna szolgálnia, amelyet állami 
ellenôrzés alá helyeznének. Moljevic 
tehát központosított monarchiát irá-
nyozott elô, politikai pluralizmus nél-
küli társadalmat, egy ember vezetésé-
vel –-- ez lett volna Mihailovic. A 
tervek szerint az új, homogén Szerbi-
ában csak a szerb pravoszláv egyház 
ténykedhetett volna szabadon.
Nem lett volna férfi-nôi egyenjogú-

ság
Mihailovictól sosem voltak idegenek 

az efféle gondolatok, így már az elôtt, 
hogy megismerte volna Moljevic mû-
vét, 1941 végén megírta a montenegrói 
csetnikek vezetôjének, hogy „az állam 
területét meg kell tisztítani a nemzeti 
kisebbségektôl és a nemzetellenes 
elemektôl”.

A második világháború idején a Rav-
na Gora-i csetnik ideológia tovább 
formálódott. A montenegrói és szand-
zsáki csetnik ifjak 1942-es konferen-
ciáján elôirányozták, hogy a megna-
gyobbított Jugoszlávia központosított 
királyság lesz, ahol a horvátok és a 

szlovének saját területeket kapnak, 
Szerbiában pedig nem lesznek nemzeti 
kisebbségek. Az így létrejövô állam-
ban már a csetnik szervezet lett volna 
minden hatalom hordozója. Az állami 
szerveket csetnik irányítás alá akarták 
helyezni, de a magántulajdonnal sem 
kívántak kesztyûs kézzel bánni: „köz-
érdekbôl” korlátozni akarták oly mó-
don, hogy az egész gazdaságot állami 
szövetkezetekkel tartották volna fenn.

Kizárólag állami iskolákban látták a 
jövôt, ahol a nemzeti megújulás céljá-
ból nemzeti és erkölcsi oktatást ter-
veztek bevezetni. Kijelentették azt is, 
hogy a hadsereg a szerbség nemzeti és 
erkölcsi szilárdságot nyújtó iskolája-
ként mûködik majd, a nôk pedig nem 
lesznek egyenjogúak a férfiakkal.
Nagy barátból nagy ellenség
Mihailovic nézetei kezdetben nem 

zavarták különösebben a londoni ju-

goszláv emigráns kormányt, így 1942-
ben kinevezték vezérkari fônöknek, 
amivel minden szerb fegyveres alaku-
latot a parancsnoksága alá rendeltek. 
Azonban a lelkesedés fokozatosan 
csökkent, miután azt tapasztalták, 
hogy a csetnikek nem szívesen bonyo-
lódnak katonai összetûzésekbe -– in-
kább a civilek elleni atrocitásokban 
jeleskedtek --–, pedig a kormánynak 
éppen az lett volna a célja, hogy Miha-
ilovicék a németek és a partizánok 
ellen harcoljanak.

A szövetségesek sem nézték már jó 
szemmel Mihailovic ténykedését. Míg 
1943-ban az amerikaiak --– egy évvel a 
foai vérengzés után, ahol 2000 muzul-
mánt gyilkoltak meg a csetnikek --– 
filmet készítettek Mihailovicék hôsi-
ességérôl, hamarosan fordult a kocka. 
Ugyanis konstatálták, hogy Mihailovi-
cék inkább arra játszanak, hogy a szö-
vetségesek szabadítsák fel az országot, 
ami után majd ôk lesznek az egyetlen 
talpon maradt erô. Ezek után, 1944-
ben Mihailovicot az emigráns kor-
mányból is eltávolították. Ezt csak te-
tézte Tito amnesztiája, amitôl kezdve 
a csetnik egységek tagjai folyamatosan 
álltak át a partizán erôkhöz.
A bíróság elôtt
A világháború után a Tito által veze-

tett ország hatóságai mindent megtet-
tek azért, hogy lehetôség szerint élve 
kerítsék kézre Mihailovicot. Az akkori 
újságok szerint a csetnikvezért egy 
harcostársa árulta el, azonban ma már 
azt a verziót valószínûsítik, hogy a 
kommunista titkosszolgálat csalta tôr-
be a politikust.

Mihailovic bírósági tárgyalását óriási 
érdeklôdés övezte, a rádiók élôben 
közvetítették a beszédeket. A perben 
–- sok más vádlott mellett --– Stevan 
Moljevicet is bíróság elé állították, de 
ô megúszta börtönbüntetéssel. Mihai-
lovic ugyan mindent megtett a maga 
védelmében, de ez már nem sokat 
segített a helyzetén: az ítélet szerint 
hazaárulást és népirtást követett el, 
amiért halálbüntetést szabtak ki rá.

Ugyan a mostani bírósági döntéssel 
tulajdonképpen ezt az ítéletet helyez-
ték hatályon kívül --– így a rehabilitálás 
szó nem pontos --–, annyi bizonyos: 
Mihailovic tettei és gondolatai aligha 
lennének ma szalonképesek Európá-
ban.

Majláth Ronald
(Magyar Nemzet)

Valódi, országos szintû politikai 
üggyé dagadt Szerbiában, a vajdasági 
kis –- fôként magyarok lakta -– faluban, 
Martonoson történt, szokatlan brutali-
tása miatt is megdöbbentô családirtás. 
Mint megírtuk, egy falusi menyegzô 
másnapján zajlott a tragikus ese-
ménysor, amikor a násznép fejfájósan 
tulajdonképpen még fel sem ébredt, a 
zenészek hangszerei még „ki sem hûl-
tek”, s a fejek sem tisztultak ki igazán. 
Különösen nem a gyilkosé, Rade Se-
feré, aki örömapa lehetett volna ebben 
a történetben, amelyben örömöt végül 
senki sem lelt.

Az elsô tudósításokra rácáfolva utóbb 
kiderült, hogy az ötvenöt éves ámok-
futó végül mégsem lett öngyilkos, 
hanem az egyik francia vendég, bizo-
nyos Emmanuel Danjon leütötte ôt. 
Úgy illett volna, hogy lelôje, mint egy 
kutyát. Bár e hasonlat miatt az állat-
védôk teljes joggal tiltakozhatnak. De 
ô másképp rendezte a helyzetet: a bon-
colási jegyzôkönyv szerint az ámok-
futó fejére mért ütés végzett vele, 
aminek következtében vér került a 
légcsövébe, és megfulladt.

A szerb lapok értesülései szerint egy 
székkel csapta le a megvadult férfit a 
francia vendég… Mint egy legyet! 
Csak hogy kitartsunk a hasonlatunk 
mellett. Addigra azonban Rade Sefer 
már megölte volt feleségét, Sefer 
Rózsát –-- aki épp azért vált el tôle né-
hány éve, mert a férfi verte --–, annak 
szüleit, valamint a saját menyét és 
annak szüleit, vagyis a martonosi Baj-
tai családot. És rálôtt menye franci-
aországi nagybátyjának a feleségére 
is, akinek a vállát találta el, súlyosan 
megsebesítve ôt. Az áldozatok föld-
mûveléssel foglalkoztak, az egyébként 
messze földön híres martonosi piros-
paprika termesztésével keresték ke-
nyerüket, a fiatal pár pedig Franciaor-

szágban élt és dolgozott, csak az 
esküvô és a lagzi miatt utaztak haza.

A tragédia nyomán azonnal megszó-
lalt Nikola Selakovic, Szerbia igaz-
ságügyi minisztere, aki közölte: felül-
vizsgálják a büntetô törvénykönyv 
családon belüli erôszakra vonatkozó 
részét. Mint mondta, az ilyen esetek az 
egész rendszer mûködését megkérdô-
jelezik, „de idônként a legjobb rend-
szer sem képes megakadályozni az 
ilyen bûncselekményeket”.

Tény, hogy a rendôrség megakadá-
lyozhatta volna a tragédiát, ugyanis 
már szombaton a lagziban is botrányt 
csinált a késôbbi gyilkos, megverte 
volt feleségét, s kétszer is kihívták mi-
atta az egyenruhásokat, akik elôállítot-
ták ugyan, de miután kihallgatták és 
feljelentést tettek ellene családon be-
lüli erôszak miatt –-- szabadon enged-
ték. Sefer a vadászegyesület tagja 
volt, fegyverét engedéllyel tartotta. A 
közvélemény most megdöbbenéssel 
áll az elôtt, hogy habár a rendôrség 
huszonnégy órára bent tarthatta volna 
az ittas férfit, rögtön kiengedte. Tény, 
hogy az elmúlt évtizedek délszláv há-
borúi és az utódállamok gazdasági 
mélyrepülése miatt Szerbiában is 
szinte teljesen leépült a családvédelmi 
hálózat, de ebben az esetben a tragédia 
megelôzhetô lett volna, ha csak egy 
kicsit is komolyabban veszik a fenye-
getést, amit Sefer jelentett. Ellenzéki 
politikusok így azt üzenték Selakovic 
miniszternek, hogy nem a törvénymó-
dosítás a legfontosabb, az is elég lehet, 
ha betartatják a már meglévôket.

Szabó Palócz Attila
(Magyar Hírlap)

Örömtelenapa

(Már megjöttünk ez helyre, 
Anyánk köszöntésére.
Anyám, légy reménységben,
Köszöntlek egészségben!
Amennyi a zöld fûszál,
Égen ahány csillag jár,
Májusban a szép virág: 
Annyi áldás szálljon rád!
népköltés)

Mindegy, hogy hol élünk a világban 
Anyák Napja olyan ünnep, ami nem 
csak családi hanem közösségi ünnep 
is. Melbourne-ben is, különbözô helye-
ken és napokon, Anyáknapi ünnepsé-
get tartottak a magyar iskolák, közös-
ségek.

A Regnum Szövetkezet meghívója, 
vasárnap, május 3-án, ANYÁKNAPI 
EBÉDRE hívta-várta Melbourne kö-
zösségét. Az ünnepség Ökumenikus 
Istentisztelettel kezdôdött, melynek 
végén közösen elmondtuk az étkezés 
elôtti/utáni asztali áldást is. A díszes 
teremben közel kétszázan voltunk 
jelen. A finom ebédet, Anyáknapi 
mûsor követte, Balázs Delinke 
rendezésében. Négy apróság, Dem-
jén József, Kleman Maxi, Kleman 
Zack és Pál Lea, Anyáknapi kö-
szöntôket mondtak-énekeltek, a 
legszebb magyar kiejtéssel, melyért 
szüleiknek dicséret jár. Büszkék 
lehetnek gyermekeikre. Az ünnepi 
mûsor után Pál Zsuzsanna (Sue), Reg-

num Szövetkezet egyik igazgatója, 
üdvözölte a vendégeket, ezután 
FAYEZ ASSAF atyának, szerény 
ajándék átnyujtásával, a magyar kö-
zösség nevében megköszönte kisegítô 
lelkészi szolgálatát. Válaszul Fayez 
atya ezekkel a szavakkal köszönt el 
magyar híveitôl: „God bless these 
people, they deserve it”.

Az ünnepség befejezôjéül az Édesa-
nyák, Nagymamák, Dédnagymamák 
egy-egy szál virágot kaptak ajándékúl. 
A nap tombolahúzással ért véget.

Köszönetet mondunk mindenkinek, 
aki bármivel hozzájárúlt a nap sikeré-
hez!

Az emberi természet igen furcsa, akkor 
figyelünk fel embertársainkra, amikor 
tevékenységeiket abbahagyják, vagy 
éppen szüneteltetik. Így vagyunk 
Hortváth Richard, „Ritchivel” is. 
Fiatal ember kora óta, rendszeresen, 
kötelességteljesen orgonált a Szent 
István Ökumenikus templomban. 
Mostmár meglett családos ember 
és egy apának a gyermekeivel kap-
csolatos dolgokban is helyt kell állni, 
így a fenti elkötelezettséget egyenlôre 
nem tudja vállalni. Megbecsülést és 
dícséretet érdemel a sok éves pél-
daadó magaviseletéért. Köszönjük 
és minden jót kivánunk neki és csa-
ládjának.

Atyimás Erzsébet

Anyák napja
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SPORT
Az MU-veréstôl 
a totális csôdig

Többek között futballistáinak és az 
adóhatóságnak ki nem fizetett követe-
lései miatt annyi pontot vontak le a ro-
mán bajnokságban szereplô Kolozsvá-
ri CFR-tôl, hogy a román élvonal 
utolsó helyére került. Innen nagyon 
kevés klubnak sikerült a visszakapasz-
kodás a múltban. Igazi kelet-európai 
történet.

1907-ben indult a kolozsvári vasuta-
sok futballcsapatának története, ami 
könnyen lehet, hogy néhány napon be-
lül örökre véget is ér. Az elmúlt hét 
évben háromszor bajnokságot nyerô, 
a Bajnokok Ligája fôtáblájáig, és az 
Európa Liga legjobb 32 csapata közé 
eljutó, sôt a Manchester Unitedet ide-
genben legyôzô klub a csôd szélén áll.

A CFR 108 éves történetében a hetve-
nes évek aranykorszakát leszámítva -- 
ekkor hét szezonon át volt élvonalbeli 
Kolozsvár csapata, egy ötödik hely 
volt a legjobb eredmény --– komoly 
eredményt nem ért el a klub. Egészen 
a milliárdos Pászkány Árpád 2001-es 
szerepvállalásáig.

Románia leggazdagabb magyarja va-
gyonát 30-40 millió euróra becsülték 
néhány éve. A kolozsvári Pászkány a 
még a harmadosztályban szereplô klu-
bot 2002-ben kezdte el szponzorálni, 
2004 tavaszán már sikerült is az élvo-
nalba jutniuk, kezdésnek a 11. lett a 
csapat.

Pászkány azonban nem egy középcsa-
pat kedvéért ölt bele milliókat a fut-
ballvállalkozásba, Európa-hírû egye-
sületet akart, amelyhez 2008-ban a 
román bajnoki cím elnyerésével az el-
sô lépéseket meg is tették.

A CFR 2010-ben és 2012-ben is bajnok 

lenségét, Magyarország legnépsze-
rûbb csapata az NB II.-ben húzott le 
három idényt. Az 1995-ös BL-szereplô 
Fradi végül 2009-ben került vissza a 
magyar élvonalba.

 • A háromszoros szovjet bajnok, a 
Torpedo 2006-ban esett ki az orosz elsô 
osztályból, két évvel késôbb csôdbe 
ment a klub és egészen a negyedik li-
gáig sorolták vissza. Innen csak 2014-
ben, a másodosztályú rájátszás végén 
sikerült visszakapaszkodnia a legjob-
bak közé.

 • A Dukla Praha a cseh rendszerváltás 
legnagyobb vesztese. A prágai katona-
csapat 1955 és 1991 között a csehszlo-
vák csapatok közül a legtöbb európai 
kupameccset játszotta. 1994-ig már 
csak vegetált, majd a szezon végén ki-
esett és gyakorlatilag megszûnt (ma-
radványai a másodosztályú FK Príb-
rammal egyesültek). 2001-ben az 
ötödik ligának megfelelô, Prága városi 
bajnokságban tûnt fel ismét a neve. A 
lengendás klub 2011-ben tért vissza az 
élvonalba.

* * *
CFR: visszakapták a pontokat, 

a 3. helyre jöttek elôre
A nemzetközi Sportdöntôbíróság 

(CAS) eltörölte a Román Labdarúgó-
szövetség (FRF) fegyelmi bizottságá-
nak februári döntését, amelynek értel-
mében a szövetség 24 pontos 
levonással büntette a CFR-t. A kolozs-
váriak ezzel a kiesô helyrôl a harmadik 
pozícióig ugrottak elôre.

Mint ismert, a román szövetség fe-
gyelmi bizottsága azért büntette 24 
pontos levonással a kolozsvári CFR-t, 
mert elmulasztotta kifizetni öt játé-
kosa felé felhalmozott tartozását, és 
folyamatosan pénzügyi problémákkal 
küszködik. Ezzel a CFR a második 
helyrôl a tabella végére zuhant vissza. 
Azóta ugyan visszajött a 16. pozícióba, 
de ez a létszámcsökkentés miatt még 
mindig kiesô helynek számít.

A CFR arra hivatkozott, hogy a má-
sodfokú ítélet meghozatalakor a klub 
már csôdvédelem alatt állt, így nem 
kellett volna azonnal fizetnie. A CAS 
helyt adott a kolozsváriak fellebbezésé-
nek, és megsemmisítette a büntetést. 
A CFR ezzel a harmadik helyre jött 
elôre. A szövetség közölte, gondolkodik 
a további jogi lehetôségeken.

NB I 29. forduló
Négy gólt lôtt a Puskás Akadémia, 

de nem volt elég
Gólzáporos mérkôzésen 4-5-re kapott 

ki az otthon pályára lépô Puskás Aka-
démia az Újpesttôl. Az MTK Torghelle 
Sándor duplájával verte meg a kiesés 
ellen küzdô Haladást a labdarúgó OTP 
Bank Liga huszonkilencedik fordulójá-
ban.

Gólzáporral indult a Puskás Akadé-
mia-Újpest mérkôzés, negyedóra le-
forgása alatt négyszer is betaláltak a 
csapatok. Tischler Patrik kezdte a 6. 
percben, majd az ô találatával lett 2-2 
is a 18. percben, miután az Újpest Jo-
nathan Heris és Nemanja Andric 
révén átvette a vezetést.

Közvetlenül a szünet elôtt Tischler 
mesterhármas birtokosává lépett elô, 
majd --- már a második félidôben --- a 
duplázó Andric fejesére válaszul ne-
gyedszer is ô következett, nagyszerû 
cselsorozat végén véve be a vendégek 
kapuját.

A 4-3-as hazai vezetés azonban vere-
ségbe fordult át, mert elôbb Renato 
Kelic öngólt rúgott, a 79. percben pe-
dig Loic Nego volt jókor jó helyen, és 
közelrôl a kapuba lôtt. Ezzel lett 5-4 az 
Újpest javára, a lilák sorozatban hato-

dik bajnoki meccsüket nyerték meg.
Jobban kezdett a Haladás, voltak 

helyzetei is, de gólt végül a félidô kö-
zepén feléledô MTK szerzett.

A fordulás után nem tudtak felpörög-
ni a vendégek, inkább a fôvárosiak 
irányítottak, akik a hajrában ismét 
betaláltak, s megérdemelten szerezték 
meg a három pontot.

Komoly rendôri készültség mellett, a 
szurkolótáborok parázs szópárbajával 
rajtolt a mérkôzés Nyíregyháza-Diós-
gyôr mérkôzés, amelyet a hazaiak 
kezdtek jobban. Több mint negyedóra 
játék és egy kihagyott helyzet után 
megszerezte a vezetést Mátyus János 
csapata. A közönség által hajtott nyír-
ségiek támadtak többet, a Diósgyôrnek 
nem sikerült kihasználnia a lehetôsé-
geit.

A második félidôt a vendégek kezd-
ték jobban, a Nyíregyháza visszavett 
korábbi tempójából. Az aktívabb tá-
madójáték révén kiegyenlített a Diós-
gyôr, sôt, a hajrában a vezetést is 
megszerezte egy letámadásból. A 
nyírségieknek a hátralévô idôben már 
nem sikerült kiegyenlíteniük, így ve-
reséggel búcsúztak közönségüktôl az 
utolsó hazai mérkôzésükön.

A Gyôri ETO hazai környezetben ma-
gabiztos gyôzelmet aratott.

A Pécs a tizenkettedik percben bün-
tetôhöz jutott, de Márkvárt elhibázta a 
lehetôséget, illetve a gyôri kapus ki-
védte a próbálkozást, s a hazaiak ezu-
tán feléledtek. Elôbb helyzetekig és 
kapufáig, majd a játékrész lefújása 
elôtti pillanatban gólig is eljutottak, 
így elônnyel vonulhattak az öltözôbe.

A fordulás után kiegyenlítettebbé 
vált a mérkôzés, a hajrá azonban ismét 
a Gyôrnek sikerült sokkal jobban: a 
nyolcvannyolcadik percben Pátkai 
egyéni megmozdulása révén kétgólos-
ra duzzadt a különbség, a kegyelem-
döfést pedig a duplázó Priskin adta 
meg, miután --- már a hosszabbítás 
perceiben --- értékesített egy büntetôt.
Búcsúzott a Pápa
Hazai pályán vereséget szenvedett 

szombaton a Pápa a Pakstól.
A sereghajtó Pápa, amely az elôzô 

kilenc fordulóban sem tudott nyerni, 
pontszámban még utolérheti a Dunaúj-
várost és a Szombathelyt, de utóbbit a 
gyôzelmek számát tekintve már nem 
tudja befogni.

A Paks a megszerzett három ponttal 
továbbra is versenyben van az Európa 
Liga-indulást érô negyedik helyért.
Eredmények:
Dunaújváros---DVSC 0-0
Puskás---Újpest 4-5
MTK---Haladás 2-0
Pápa---Paks 0-4
Gyôr---Pécs 3-0
Nyíregyháza---Diósgyôr 1-2
Videoton---Kecskemét 1-0
FTC---Honvéd 1-0

lett, 2008 és 2010 között háromszor ro-
mán kupát, kétszer Szuperkupát 
nyert. A nagy álom, a Bajnokok Ligá-
ja-szereplés 2008-ban teljesült, a ro-
mán futball koefficiense alapján egy-
bôl fôtáblán kezdett a csapat, de ekkor 
még a Roma, a Chelsea és a Bordeaux 
mögött csak a negyedik lett.

2010-ben sem sikerült ennél elôrébb 
lépni, de két évvel késôbb megtérült a 
befektetett munka és pénz. A selejtezô 
harmadik körében léptek elôször pá-
lyára, és a cseh Slovan Liberec, majd 
az FC Basel kiverése nem okozott gon-
dot. A csoportkörben ezúttal 10 pontot 
sikerült gyûjtenie ---- a Bragát oda-
vissza legyôzve, és bravúros 1-0-s gyô-
zelemmel Manchesterben, az Old 
Traffordon --–, az harmadik helyet, 
ami pedig EL-t ért. A nyolcaddöntôbe 
jutásért az Inter jelentette a végállo-
mást

2012 végére Pászkány durván 200 
millió eurót fektetett a klubba (31,5 
milliót csak az infrastruktúrába), míg 
az európai kupaszereplésekbôl 85 mil-
lió eurót keresett.

Hogy megérte-e? Egy interjúban azt 
mondta, nem sok hiányzott ahhoz, 
hogy a CFR-ben olyan játékosok fut-
ballozzanak, mint Dzsudzsák Balázs 
vagy Radamel Falcao.

Ám sem Dzsudzsák, sem Falcao nem 
lett végül a CFR futballistája, ellenben 
számtalan balul sikerült igazolás elvit-
te a maradék a pénzt. Csak néhány 
név: Fabbiani, Hirschfeld, Dorsin, 
Sandberg, Yssouf Kone, Ogbonna. 
„Egytôl-egyig ingyen távoztak, miköz-

ben szerzôdtetésük 15-17 millió euróba 
került” --- írja a Krónika.ro.

Nem csoda, hogy Pászkányban már 
2012-ben felmerült a távozás gondola-
ta, de szerinte inkább már 2008-ban ki 
kellett volna szállnia a futballból. A 
legnagyobb hibájának a stadionépítést 
tartja.

Az elmaradó sikereket, és így a cél 
nélkül kifizetett temérdek pénzt 2014 
elején unta meg Pászkány. Lényegé-
ben hátat fordított a futballnak, lega-
lábbis egyedül nem akarta tovább fi-
nanszírozni a CFR-t.

Részvényei nagy részét a Stefan Ga-
dola által irányított Energobit cégnek 
adta el, amely ebben az idényben a 
csapat fôszponzora lett, és a szezon 
elôtt 2 millió eurós költségvetés elô-
teremtését vállalta.

 • Az Energobit a térség egyik legna-
gyobb cége, 2014-es forgalma 160 mil-
lió euró volt. A cégben 52 százalékos 
részesedése van a varsói Innnova Ca-
pital magántôke alapnak és az Európai 
Újjáépítési és Fejlesztési Banknak

Bár a CFR új tulajdonosai vállalták, 
hogy tíz évig mûködtetik a klubot, de 
egyre kilátástalanabb helyzetbe ke-
rültek. Az ingatlanfejlesztések mellett 
nem sok forrás maradt a klub életben 
tartására. Ugyan Pászkánynak is ma-
radtak részesedései, az Energobit is 
tulajdonos volt, de igazi gazdája nem 
akadt a klubnak. Ahogy a klubbal fog-
lalkozó blog is megfogalmazta, a kiala-
kult helyzetért Pászkány a felelôs, van 
gazda, de úgy, hogy közben szabadulni 
próbál tôle, megfizethetetlen összeget 
kér érte.

A bajokról beszélt Miriuta Vasile is, 
aki Gyôrbe szerzôdése elôtt irányította 
a CFR-t. A magyar válogatott futbal-
lista szerint „a romániai edzôket és 
labdarúgókat rabszolgáknak tekintik. 
Fizetés nélkül dolgoztatják ôket. Elfo-
gadhatatlan, ami a CFR-rel és más ro-
mán klubokkal történik. Ez egy rossz 
vicc.”

A CFR így valódi, vagy inkább terv-
szerû finanszírozás nélkül a csôd szé-
lére került. Majd jött a lehetô leg-
rosszabb hír: a Kolozsvári Bíróság 
fizetésképtelenné nyilvánította és 
csôdvédelem alá helyezte a kolozsvári 
CFR labdarúgócsapatot mûködtetô 
CFR 1907 Cluj részvénytársaságot. 
Nem sokkal késôbb Román Labdarúgó 
Szövetség fegyelmi bizottsága közle-
ményben tudatta, 24 pont levonásával 
büntette a CFR-t, amiért elmulasztotta 
kifizetni öt játékosa felé felhalmozott 
tartozásait.

A fegyelmi bizottság megállapította, 
a klub a kiszabott határidô elteltével 
sem fizetett, és nem is támadta meg a 
sportbíróságon a fizetési felszólítást. 
A pontlevonást erre az esetre az FRF 
szabályzata írja elô.

Ezzel a CFR a Liga 1 utolsó helyére 
került. Pénz nélkül még valahogy túl 
lehet élni a szezont, de pénz nélkül, az 
utolsó helyrôl, a meghatározó futbal-
listák nélkül már aligha. Kolozsvár 
büszkesége nagy bajban van. Kérdés, 
maradt-e még segítô tôke, amely ebbôl 
a mélységbôl ki tudja emelni a klubot.
Kelet-Európa legnagyobb bukói
 • Nem a CFR a térség egyetlen pórul 

járt csapata. Saját házunk táján a Fe-
rencváros járt hasonló módon, 2006-
ban nem kapta meg az induláshoz 
szükséges licencet. Bár késôbb bírósá-
gi döntés igazolta ennek a jogszerût-

A Fradi kiütötte a Vidit 
a Magyar Kupa döntôjében

A Ferencváros története során 21. alkalommal nyerte meg a labdarúgó-
Magyar Kupát: a fôvárosiak 4–0-ra gyôzték le a bajnok Videotont a 
Groupama Arénában rendezett döntôben.

Nagy iramban kezdôdött a találkozó, amelynek elején a Videoton akarata 
érvényesült, ami három nagy helyzetben nyilvánult meg, ebbôl kétszer Dibusz-
nak kellett bravúrral mentenie. A félidô derekától valamelyest visszaesett a 
tempó, a Ferencváros így kiszabadult a szorításból és kiegyenlítettebb lett a 
játék. Ekkor a zöld-fehéreknek is volt lehetôségük, azonban érvényes gól nem 
született a szünetig, mivel a zöld-fehérek találatát Iványi les címén –-- tévesen 
–-- nem adta meg.

A második játékrész –-- immár szakadó esôben --– ismét egy nagy Videoton-
helyzettel indult, ezt követôen azonban a fôvárosiak eldöntötték az összecsapást: 
elôbb Varga Roland volt eredményes, amitôl megzavarodott a székesfehérvári 
együttes és következô negyedórában még két gólt kapott Batik Bence és Lamah 
révén. A hátralévô idôben a Videoton nem tudott újítani, helyzetig sem nagyon 
jutott, sôt egy öngóllal még magabiztosabbá tette sikerét a Ferencváros, amely 
kiváló második félidei teljesítményével könnyedén hódította el a trófeát.

A Ferencváros legutóbb 11 éve, 2004-ben volt Magyar Kupa-gyôztes. A székes-
fehérváriak 2006 után második sikerüket arathatták volna.
Magyar Kupa, döntô:
Ferencváros–-Videoton FC 4–0 (0–0)
Groupama Aréna, 15 127 nézô, 
gólszerzôk: Varga R. (53.), Batik (60.), Lamah (69.), Szolnoki (86., öngól)

Tizenkét csapatos lesz 
a bajnokság

A Gyôri ETO FC, a Kecskeméti TE, a 
Nyíregyháza Spartacus, a PMFC-Ma-
tias és az amúgy is kiesett Lombard 
Pápa Termál FC sem kapta meg az él-
vonalbeli induláshoz szükséges licen-
cet.

A magyar szövetség (MLSZ) fel-
lebbviteli licencadó bizottsága keddi 
ülésén elutasította a Nyíregyháza, a 
Kecskemét, a Pécs és a Pápa fel-
lebbezését is, míg a Gyôr be sem adott 
ilyet. A Újpest nemzetközi, míg a Put-
nok NB II-es licencre vonatkozó fel-
lebbezését szintén elutasította a 
testület.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Szombathelyen, 2. Bruno 
Apitz, 3. Ézsua adta el Jákobnak, 4. 
Párkány, 5. Méhészmadár, 6. Katafalk, 
7. Nairobi, 8. Gyújtópont, 9. A papri-
káé, 10. Raab.

E heti kérdéseink:

1. Ki írta Az eltûnt idô nyomában címû 

regényt?

2. Melyik városunkban található a 

Bátori István Múzeum?

3. Hogy nevezzük a kör két tetszôle-

ges pontját összekötô szakaszt?

4. Hogy nevezték a rómaiak kétke-

rekû, négy ló vontatta kocsiját?

5. A világtörténelem melyik nagysága 

hunyt el 1821. május 5-én?

6. Melyik hónap neve volt a régi ma-

gyar naptárban Pünközsd hava?

7. Melyik magyar származású fizi-

kust nevezik „a hidrogénbonba atyjá-

nak”?

8. Mi a szlovák Trnava magyar neve?

9. Mi volt a neve a világ elsô ûrsétá-

ját elvégzô szovjet ûrhajósnak?

10. Mi a magyar neve a pneumónia 

nevû betegségnek?

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Mióta viselnek jegygyûrût?
A gyûrû alakja megszakítás nélküli 

kör: nincs eleje, nincs vége. Ezért az 
ókorban, az egyiptomiaknál is a vég-
telenséget jelképezte. Az emberi 
képzeletnek innen csak egy lépést 
kellett tennie ahhoz, hogy a gyûrût a 
végtelen hûség, a soha el nem múló 
szerelem jelképének tekintse. Nem 
tudjuk, hogy ennek a gondolatnak 
emléke a 16. században általánosan 
élt-e, vagy Balassi Bálint költôi 
meglátása, hogy menyasszonyának 
ezekkel a szavakkal küld gyûrût:

Mihelyt ez gyûrût foglalták összve,
Nincs sehol vége,
Legyen így vég nélkül hozzám a 

szerelme...

De az eljegyzési gyûrû használata 
sokkal prózaibb eredetû. Ôsi szokás 
szerint a vôlegény, vagyis a vevôle-
gény megveszi az „eladó” lányt. A 
házasság megkötése elôtt foglalót, 
zálogot adott, késôbb már csak jelké-
pesen.
Nem tudjuk, hogy a gyûrû mikor 

lett ilyen jelképes zálog. Ezt a szokást 
a rómaiak már ismerték, az eljegy-
zési gyûrû náluk vaskarika volt. A 
jegygyûrû használata tehát világi 
eredetû. A szokást késôbb a keresz-
tény egyház is szentesítette; gyûrût 
megáldó formula már a 11. századból 
ismeretes. Eleinte csupán a meny-
asszony kap a házasság szertartá-
sában gyûrût, s csak a 13. századtól 
kezd mindkét házasfél jegygyûrût 
viselni.
Meg kell állapítanunk, hogy a jegy-

gyûrûnek csak újabb idôben alakult 
ki egységes típusa, csak a 19. század-
tól következetesen sima karika. 
Alakja korábban meglehetôsen vál-
tozatos volt. A középkorban a köves 
gyûrût használták, de a két egymás-
ba fonódó kéz és az úgynevezett 
ikergyûrûk is kedveltek voltak. 
Luther Márton eljegyzési gyûrûje 
a keresztre feszített Krisztust ábrá-
zolta. S hogy a gyûrûproblémához 
végezetül hozzáadjunk egy színfoltot, 

megemlítjük azt a jegygyûrût, me-
lyet a velencei dózse dobott a tenger-
be, így jelképezve a város „eljegy-
zését” az Adriával.

Honnan ered az a szokás: a lába-
kat az asztalra rakni?
Angliában és Amerikában ma is él 

az a szokás, hogy a férfiak ha klub-
jukban vagy pipázószobában ösz-
szeülnek, egyik vagy mindkét lábu-
kat felrakják az asztalra.
Ez a nálunk modortalanságnak mi-

nôsülô szokás nem valami különc-
ködô hajlam vagy bogarasság faty-
tyúhajtása, hanem különös viszonyok 
során kialakult s kitüntetést jelentô 
engedménye vezethetô vissza. Tud-
nunk kell ugyanis, hogy eredetileg 
csak annak a tengerésznek volt sza-
bad lábát az asztalra raknia, aki a 
Jóreménység-fokát vagy a Horn-fo-
kot körülvitorlázta. Mégpedig azzal a 
megszorítással, hogy aki csak ezek 
egyikét hajózta körül, csak az egyik 
lábát, aki mindkettôt, az mindkét lá-
bát felrakhatta --- a nagy hajóstel-
jesítmény jutalmául.
Ennek az engedménynek az a ma-

gyarázata, hogy a vitorlás hajók ide-
jében a fregattok hadapródjainak 
étkezôi nagyon szûk helyen voltak. A 
bútorzat is csupán ládákból, lócákból 
és asztalból állott. Az asztal alatt 
pedig sok kacat volt elraktározva, 
úgyhogy valójában szó sem lehetett 
kényelmes ülésrôl. Így alakult ki az a 
szokás, hogy a tapasztaltabb, tekin-
télyesebb hadapród az asztal alá nem 
férô lábát az asztal lapjára rakhatta 
föl.
Mivel tudomásunk szerint nem 

akad széles e hazában olyan magyar 
ifjú, aki körülvitorlázta volna a Jóre-
ménység-fokát és a Horn-fokot, eb-
bôl következôleg senkinek sincs jog-
alapja arra, hogy megfáradt lábait az 
asztal tetején pihentesse. Vagyis hát: 
a csizmáknak semmi keresnivalójuk 
az asztalon!
 
Mióta söprik az utcákat?
A középkorban kultúra tekintetében 

Pozsony volt az ország elsô városa. 
Köztisztaság dolgában azonban még 
itt is sok volt a kívánnivaló. A legtöbb 
ház lakói a maguk szemetét egysze-
rûen az utcára hordták ki, szemét-
hordó kocsik pedig még nem voltak 
akkoriban. Az árok menti utcák la-
kossága még az elhullott állatokat is 
--- macskától a lóig, --- az árokba 
hányta. A sok szeméttel járó vásá-
rokat a város fôterein tartották, s 
ezeket nem vásár után, hanem elôtte 
söpörték tisztára...
Az elsô utcaseprôk a 16. század kö-

zegén jelentek meg. Ekkor vetnek ki 
a polgárságra egy adónemet, amely-
nek jövedelmét az utcák tisztán tar-
tására fordították. Az állandó utca-
seprôk feladata csak a kocsiutak 
rendbentartása volt. A járdák söp-
résérôl a háztulajdonosoknak kellett 
gondoskodniuk. S hogy ne feledkez-
zenek meg e fontos esztétikai és 
közegészségügyi feladatról, a városi 
ôrtoronyból trombitaszóval figyel-
meztették ôket.

Ami a városok higiéniáját illeti, 

nem kell a Nyugat elôtt szégyen-
keznünk. 1185-ben történt, hogy Fü-
löp Ágost király egyszer kinézett 
palotájának ablakából Párizs utcáira, 
s elájult a bûztôl. A 14. században a 
francia királyok rendeletekkel köte-
lezték a háztulajdonosokat az utcák 
tisztántartására --- az a tény azonban, 
hogy újabb meg újabb rendeletek 
kibocsátására volt szükség, arra vall, 
hogy az eredmény nem lehetett 
nagy. A 17. században Párizsnak fél-
millió lakosa volt --- de a világváros 
utcái messzire bûzlöttek. III. Károly 
spanyol király tervbe vette Madrid 
utcáinak megtisztítását; ekkor az or-
vosok testülete memorandumot in-
tézett a királyhoz, amelyben kifej-
tették: Madrid levegôje olyan 
egészséges, hogy az csak veszélyes 
lehet, ha a tisztogatás által megvál-
toztatják. 

Mióta divat a strandolás?
Az elsô igazi „strandoló” állítólag 

francia hölgy volt, bizonyos Boigne 
grófnô. Ô Dieppe-ben fürdött a ten-
gerben. Hordozószékén vitték a hul-
lámok közé, két komornája kísére-
tében. A szokatlan látványosságra 
óriási tömeg verôdött össze a parton, 
és azt találgatta, hogy a nemes gróf-
nôt veszett kutya harapta-e meg, 
vagy más módon veszítette el józan 
eszét. Mindenesetre a nagy kísérlet 
divatot teremtett, és még valamit. 
Boigne grófnô hordozószékébôl 
származtak az északon oly divatos 
tolható fürdôházikók.
Goethe fiatal korában szeretett a 

szabadban, folyóban fürdeni --- erre 
élete derekán mint ifjonti bolond-
ságra gondol vissza. Angliában vi-
szont a 18. század második felében 
már divattá vált a tengeri fürdôzés; 
az angol példa nyomán 1793-ban 
megnyílik az elsô német tengeri für-
dô is a Keleti-tenger partján, Heili-
gendammban.

Magyarországot mikor érte a 
strandfertôzés?
Az uszodákból való nagy kiúszások 

már 90 esztendôvel ezelôtt is erôsen 
divatoztak nálunk. Ezek az úszók 
bizony alaposan nekivetkeztek, pél-
dájukat, amennyire lehetett, követ-
ték az evezôsök. A feketére sült 
evezôs már a múlt század nyolcvanas 
éveiben is ismeretes jelenség volt. 
Ez idôben fiaink már megjárták a 
Dunát Donau Eschingentôl a Fekete-
tengerig. Csak az 1890-es években 
kezdôdött meg az igazi napozás a 
daliás Porzsolt Gyula vezetésével. 
Ô maga és fiatal gárdája, akikbôl 
mind jeles atléta lett, már kis úszó-
nadrágot viseltek. Pedig ekkoriban 
még a velencei Lidón is nyakig fel-
öltözve strandoltak.
Ami pedig az erkölcsöket illeti, 

idézzünk egy latin bölcsességet: cas-
tis omnia casta, ami magyar strand-
nyelvre fordítva azt jelenti, hogy a 
tisztáknak minden tiszta --- néha 
még a medencék vize is...
A magyar strandolás és napozás 

emlékoszlopát, a káposztásmegyeri 
kis szigeten kellene felállítani. Ide 
jártak ugyanis Porzsolt Gyula atléta 
csemetéi napozni...

Hárman utaznak vidékre egy autóval: 
egy muzulmán, egy hindu és egy 
politikus. 

 Már késôre jár, amikor éppen egy 
farm mellett lerobban az autójuk.  
Fogják magukat és bekopognak a far-
mer házának ajtaján. A farmer kész-
ségesen vendégül látja ôket, de meg-
mondja, hogy sajnos szállást csak az 
istállóban tud adni, mert a házban csak 
egy szoba van, az pedig az övé és a fe-
leségéé. Az istálló majdnem üres, 
mindössze egy tehén és egy disznó la-
kik benne. A három fáradt vendég 
beleegyezik, hamarosan nyugovóra 
térnek.  

Nemsokára azonban kopognak az 
ajtón. A farmer kinyitja, hát a muzul-
mán áll ott: 

Ne haragudjon, de a vallásom tisztá-
talan állatnak tekinti a disznót, így én 
nem tudok vele egy fedél alatt aludni.  

A farmer kelletlenül bár, de bele-
egyezik, hogy velük aludjon a szobá-
ban.  

Hamarosan újra kopogtatnak, ezúttal 
a hindu áll ott:

  Az én országomban a tehenek szent 
állatok. Én nem tudok egy szent földön 
aludni, hadd aludjak én is itt!  

A farmer kicsit már ideges, de azért 
beleegyezik. Igazán akkor haragszik 
meg, amikor harmadszorra is kopog-
tatnak. Dühösen megy ajtót nyitni, 
magában már mindennek elmondja a 
politikust.   

Kinyitja az ajtót, hát ott áll a tehén 
meg a disznó......

* * *
Mivel az okos enged, már rég a 

hülyék uralkodnak.
* * *

Székely gyerek az apjához:
--- Édesapám,nyilván valami baja 

esett a Riskának!
--- Mibôl gondolod fiam? 
--- Hozza a pásztor a bôrét..

* * *
Ifjú vôlegény a nászéjszaka elôtt 

megkérdi apját:
---  Apa, úgy izgulok! Honnan fogom 

tudni, hogy a feleségem még tényleg 
szûz, ahogy azt nekem mondta?

---  Egyszerû, fiam. Amikor befeksze-
tek az ágyba, figyeld, hogy mit csinál. 
Ha zavarban lesz, és mindenféle hibá-
kat követ el, akkor biztosan szûz. Ha 
viszont ô mondja meg, mit csinálj, ak-
kor sajnos hazudott neked.

Másnap reggel aztán a fiú beszámol:
---  Apám, biztosan szûz volt! Amikor 

befeküdtünk az ágyba, olyan zavar-
ban volt, hogy a párnát nem a feje alá, 
hanem a feneke alá tette.

* * *
--- Egy sört kérek!
--- Alkoholmentes jó lesz?
--- Játékpénz jó lesz?

* * *
Öt székely veszekszik, hogy mi a 

leggyorsabb dolog a világon:
--- Szerintem a fény!
--- Szerintem a hang!
--- Pedig a pislogás az!
--- Szerintem meg a gondolat!
--- Szerintem meg az ágybacsinálás.
Erre jól kinevették a többiek.
--- Az ágybacsinálás? Hát hogy jutott 

ez az eszedbe?
--- Hát egyik éjjel arra ébredtem, 

hogy ki kell mennem. Még fel sem 
kapcsoltam a lámpát, még azt sem 
mondtam, hogy „wc-znem kell”, még a 
szememet sem nyitottam ki, sôt még 
rá se gondoltam, de már becsináltam !

* * *
Reggel a férj kérdezi a feleségét:
--- Remélem, drágám, semmi rosszra 

nem gondoltál tegnap éjszaka, amikor 

JÓ ÉS ROSSZ 
SZOKÁSAINK részegen, monoklival a szemem alatt 

bedôltem az ágyba.
--- Nem gondoltam, de amikor bedôl-

tél az ágyba, még nem volt monokli a 
szemed alatt.

* * *
--- Képzeld, akkora mákom van!
--- Miért?
--- Tegnap amikor a szeretômmel 

sétáltunk, összefutottam a feleségem-
mel.

--- És?
--- Ô se volt egyedül.

* * *
Egy háromgyerekes család ül az au-

tóban a forgalmi dugóban. A hátsó 
ülésen a három fiú rosszalkodik. Az 
anyuka észreveszi, hogy a mellettük 
álló autóban egy édes pici lányka 
szunyókál. Odaszól a férjének:

--- Amint sikerül végre visszafogynom 
a normális testsúlyomra, újra megpró-
bálkozhatnánk egy kislánnyal.

Erre a férj odanyújt neki egy zacskó 
süteményt:

--- Egyél egy kis kekszet!
* * *

Egy férfi meséli a haverjának:
--- Képzeld, tegnap összevesztem a 

feleségemmel, szóba se akar állni ve-
lem.

--- Miért?
--- Tegnap este leruccantam a bárba 

egy kicsit lazítani. Iszogattam, elhú-
zódott a dolog, ezért az asszony eljött 
értem, hogy hazavigyen.

--- És ezért haragudott meg?
--- Nem, nem ezért. Amikor odajött 

hozzám, hogy menjek haza vele, azt 
mondtamneki: „Mindjárt bébi, csak 
felhívom a feleségem, és hazudok neki 
valamit.”.

* * *
A feleség a tükör elôtt illegeti magát, 

és a férjét nyaggatja:
--- Ugye drágám, sokkal fiatalabbnak 

látszom a koromnál?
A férj leteszi az újságot, szemügyre 

veszi az asszonyt:
--- Nos, a bôröd olyan húsz évesé. A 

hajad akár egy tizennyolcasé. 
Az alkod meg... olyan 25 évesnek tip-

pelem.
A feleség teljesen elolvad:
--- Jaj, olyan kedves vagy.
A férj azonban lehûti:
--- Várj egy kicsit, mindjárt össze-

adom.
* * *

--- Doktor úr, tud segíteni a felesé-
gemen? Az a mániája, hogy valaki 
lopja a ruháit.

--- Valóban?
--- Igen, már testôrt is állított mel-

léjük. Tegnap is, mikor hazamentem, 
láttam, hogy ott álldogál az ürge a 
szekrényben.

* * *
Egy lány elmegy a jósnôhöz:
--- Két férfi is szerelmes belém. Me-

lyik lesz közülük a szerencsés?
--- Béla fogja feleségül venni. Géza 

lesz a szerencsés.
* * *

A 90 éves öreg bácsit kérdezik a 
hosszú élet titkáról:

--- Tudják, egy rossz házasság nagyon 
megrövidítheti az ember életét --- 
feleli az öreg. Nekem például a házas-
ságom elsô 42 éve szörnyû volt, de az 
tán történt valami, és minden jóra for-
dult. És látják, ilyen szép kort meg-
értem.

--- És hogyan javult meg a házassá-
ga?

--- Meghalt az asszony.



00:00 Himnusz  
00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:15 Család-barát 
01:50 Hazajáró: Számve-
tés 5. -  És mégis élünk 
02:20 Ízőrzők: Békésszent-
andrás 
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04:40 Hagyaték (2014)  
Szent Margit hagyatéka 
05:10 Szerelmes földrajz 
Otthonom, sorsom: a Du-
na-delta.Kiss J. Botond 
kutató-biológus, nemzetkö-
zi hírű ornitológus az erdé-
lyi Magyardécsén született, 
ám otthonának a Duna-
deltát tekinti. 
05:50 Kívánságkosár   
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09:15 Nyolc évszak (1987) 
8/1.Magyar tévéfilm  
10:15 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
10:25 Szabadság tér ́ 89  
11:10 A festő Hamza. Ham- 
za    D. Ákos nemcsak híres 
filmrendező, hanem festő is 
volt. Miután filmes karrierje 
Brazíliában zátonyra futott, 
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szentelte magát. 
11:25 Ízőrzők 
12:00 Déli harangszó   
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13:00 HÍRAD
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15:15 Evangélikus 
istentisztelet Erdélyből  
16:20 Építészet XXI.  
16:45 Magyar elsők Az 
első magyar taxik 
17:05 Velünk élő Trianon - 
Egy majdnem betiltott 
filmsorozat 14/6. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
18:00 Határtalanul magyar  
" Édes hazánkért hősi 
vérünk" 250 éves a székely 
határőrség 
18:30 Szerelmes földrajz  
Palócia - Praznovszky 
Mihály 
19:00 Hazajáró  Számve-
és III. "Erdők, hegyek, 
tanok és emberek" 
19:30 Szeretettel Holly-
woodból  
20:00 Hogy volt?!   
21:00 HÍRADÓ 
21:20 Gasztroangyal 
22:15 Ridikül  
23:10 Kárpát expressz   
23:30 Tálentum Dr. Bach-
man Zoltán építész. A Kos-
suth-díjas építőművészt, az 
egyetemi szintű pécsi építész-
képzés megteremtője nem 
műveinek soksága, jóval in-
kább azok sokfélesége jel-
lemzi. Épített falusi templo-
mot a 70-es nagy árvíz után a 
Szamos mellett, szolgált a 
Mecseki Szénbányáknál, 
emelt szobrászati alkotások-
kal díszített bankházat és óriá-
si kiállítási csarnokot, egyik 
épületét „az év lakóházának” 
minősítették, s ő az építésze a 
világörökségbe felvett pécsi 
ókeresztény sírkamrák és a 
középkori kőtár bemutató 
épületeinek is.

2015. június 4. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Június 8.  hétfő Június 9. kedd Június 10.  szerda

Június 11. csütörtök

Június 12.  péntek Június 13.  szombat Június 14.  vasárnap 

00:00 Záróvonal
00:00 Himnusz  
00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:15 Család-barát   
01:50 Hazajáró 
02:15 Ízőrzők 
02:50 Nyolc évszak (1987) 
8/1.: Magyar tévéfilm  
03:45 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
04:00 Ridikül  
04:50 Hagyaték  Csak egy 
éjszakára - A nagy háború 
poklában 
 05:20 Szerelmes földrajz 
Kapolcsozás (Márta Ist-
vánnal) A Balaton-felvidék 
és a Bakonyalja találkozá-
sánál, a 900 éves Árpád-
kori településen, Kapol-
cson játszódik Márta Ist-
ván zeneszerző szerelmes 
földrajza. 
05:50 Kívánságkosár   
07:45 Család-barát  
09:15 Nyolc évszak 8/2.:  
Magyar tévéfilm  
10:20 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:30 Szabadság tér ́ 89  
11:25 Ízőrzők Vecsés 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Srpski ekran   Szerb 
nemzetiségi magazin
12:30 Unser Bildschirm   
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár  
15:15 Református 
magazin  
15:40 Református ifjúsági 
műsor  
15:50 Evangélikus ifjúsági 
műsor   
16:00 Útravaló 
16:10 Velünk élő Trianon - 
Egy majdnem betiltott 
filmsorozat 14/7. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat 
17:05 Határtalanul magyar 
Lézerfizikus Kaliforniá-
ban, Bor Zsolt. Egy magyar 
fizikus az óceán túlpartján, 
aki kutatásaival ismerté teszi 
Magyarországot. Egy lézer-
kutató, akinek köszönhetően 
óránként ötszáz ember nyeri 
vissza látását. 
17:35 Szerelmes földrajz: 
Pálferi útjai Pál Ferenc 
egykori magasugró orszá-
gos bajnok ma katolikus 
pap és mentálhigiénés 
szakember
18:10 Magyar klassziku-
sok új köntösben  
18:40 Térkép   
19:05 Hazajáró (2013) 
Erdővidék 2. - Miklósvárszék 
19:35 Barangolások öt 
kontinensen  
20:00 Hogy volt?!  Blaskó 
Pétert köszöntjük 
21:00 HÍRADÓ  
21:25 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik... 
Békés 2013
22:20 Ridikül  
23:15 Minden tudás  
23:35 Tálentum Bényi 
László. A portréfilm Bényi 
László 92 éves festőmű-
vészt mutatja be, aki ma is 
töretlen alkotókedvvel fest. 
Számos köz- és magán-
gyűjtemény őrzi műveit. A 
háború után több múzeum 
megmentésében, újjászer-
vezésében vállalt fontos 
szerepet. Könyveket írt 
nagy magyar festőelődeiről 
Utazásairól, élményeiről.  

00:00 Himnusz  
00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:15 Család-barát  
01:45 Hazajáró  Közép-
Bácska 
02:10 Ízőrzők 62/42. 
Bárdudvarnok 
02:40 Nyolc évszak (1987) 
8/3.: Magyar tévéfilm   
03:50 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
04:00 Ridikül  
04:50 Hagyaték"Darabok- 
ra szaggattatol" Az ezeré-
ves Magyarország széthul-
lása 
05:20 Szerelmes földrajz 
(2014)  Ahová a szívem 
húz… - Pallavicini Zita. 
Pallavicini Zita az egykori 
magyar arisztokrácia egyik 
legismertebb ma élő leszár-
mazottja. Sokoldalú, igazi 
reneszánsz személyiség. 
Balett táncosnőként, szí-
nésznőként a világ külön-
böző pontjain lépett föl, 
dolgozott-dolgozik a médi-
ában. Élete során mélysé-
get és magasságot egyaránt 
megjárt, ám mindig siker-
ült főnixmadárként feltá-
madnia. Néhány éve Egy 
őrült őrgrófnő naplója cím-
mel megrázóan őszinte, 
kitárulkozó könyvet írt. 
05:50 Kívánságkosár  
07:45 Család-barát   
09:10 Nyolc évszak (1987)  
8/4.: Magyar tévéfilm   
10:20 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK   
10:30 Szabadság tér ́ 89  
11:25 Ízőrzők (2010)  
Káva 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Rondó   
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kívánságkosár  
15:15 A sokszínű vallás   
15:30 Kérdések a 
Bibliában  
15:45 Úton-útfélen   
15:55 Engedjétek hozzám   
16:10 Velünk élő Trianon - 
Egy majdnem betiltott 
filmsorozat (2004)  14/9. 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
17:00 Magyar történelmi 
arcképcsarnok (2002)  
Munkácsy Mihály 
17:35 Virágzó Magyaror-
szág (2010)  Balatonlelle 
18:00 Határtalanul magyar 
(2012)  Vámbéry Ármin a 
Selyemút városaiban.
18:30 Szerelmes földrajz 
(2013)  Védjük hagyomá-
nyainkat! - Hoppál Mihály 
19:00 Magyar klassziku-
sok új köntösben Madách 
Imre 2. rész 
19:30 Hazajáró  Rozsály 
20:10 Szenes Iván írta 
Slágerműsor
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal 
22:20 Ridikül  
23:20 Élő egyház  
23:40 Tálentum (2005)  
Horváth Csaba. Horváth 
Csaba a kortárs magyar 
táncművészet meghatáro-
zó személyisége. Itthon és 
külföldön is rendkívül sike-
resen dolgozott, jelenleg a 
Közép-Európa Táncszín-
ház művészeti vezetője. 

00:10 Himnusz  
00:15 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK
00:25 Család-barát   
02:05 Ízőrzők Káva 
02:30 Nyolc évszak 8/4.:  
Magyar tévéfilm   
03:35 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
03:50 Ridikül  
04:45 Hagyaték Betyárbe-
csület - Igazság törvényen 
kívül .
05:15 Szerelmes földrajz  
A múlt is üzen… (Béres 
József)  „Az ember földi 
utazását családtagjai, bará-
tai, tanárai, kollégái, ember-
társai körében teszi meg.” 
– vallja Béres József, a Bé-
res Gyógyszergyár elnöke. 
Adásunkban felkeressük 
életében meghatározó sze-
repet játszó, különösen ke-
dves helyeit. Így eljutunk 
szülőfalujába, Anarcsra, 
Kisvárdára, ahol ifjúságát 
töltötte, a fővárosba, ahol 
egyetemista és kutató ve-
gyész volt, ahol cége kitel-
jesedésén fáradozik ma is, 
és ellátogatunk Tokaj-
hegyaljára, a csodálatos 
Bényei medencébe, Erdő-
bényére is, ahol a Béres 
Szőlőbirtok és Pincészet 
található. 
05:50 Kívánságkosár    
07:45 Család-barát   
09:15 Nyolc évszak 8/5.:  
Magyar tévéfilm  
10:20 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:35 Szabadság tér ́ 89  
11:25 Ízőrzők    
12:00 Déli harangszó   
 12:00 P ámende   
12:30 Hazajáró   
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Katolikus Krónika   
15:45 Önkéntesek   
16:15 A város szerelmese  
- Finta József építész  
17:10 Virágzó Magyaror-
szág Dombóvár 
17:30 Határtalanul magyar 
(2012)  Tájak Hangjai – 
Erdélyi Prímások Találko-
zója, Csíkszereda 
18:00 Szerelmes földrajz 
(2013)  Abaúj: A remény-
teljes múlt - Tőkéczki 
László 
18:35 Magyar klassziku-
sok új köntösben   
19:05 Hazajáró: Gutin- A 
kárpáti vulkán taréja 
19:35 Fábry  
21:00 HÍRADÓ  
21:25 Gasztroangyal - 
Eszik, iszik, sosem alszik... 
Szalmakalap 2014
22:20 Ridikül  
23:10 Profit7   
23:30 Tálentum  Lencsés 
Lajos  „Lencsés a mai 
nagy oboisták egyike” – 
írta 1990-ben a híres pári-
zsi zenei újság, a „Diapa-
son”, az Arany Diapason-
díj átvételének alkalmából. 
Lencsés Lajos, aki jelenleg a 
Stuttgarti Rádiózenekar szó-
ló oboistájaMagyarországon 
született, itt vált muzsikussá, 
gyakran látogat haza koncer-
tezni és lemezfelvételeket ké-
szíteni. Ennek ellenére a ma-
gyar közönség számára ke-
véssé ismert. Lencsés Lajost  
Magyar Köztársaság Lovag-
keresztjével tüntették ki.

00:00 Himnusz  
00:00 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:10 Család-barát   
01:40 Hazajáró 
SZEBENI-HAVASOK - 
és a szász sasfészek 
02:10 Ízőrzők Geresdlak 
02:40 Nyolc évszak 8/5.: 
Magyar tévéfilm   
03:50 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
04:00 Ridikül  
04:50  Hagyaték
05:15 Szerelmes földrajz  
Úgy szeretem Budapestet, 
hogy nem feledhetem Ko-
lozsvárt…(Ugron Zsolna)  
„E két város olyan erővel 
és intenzitással nevelt és 
formált engem, hogy e két 
hely valóban a legmegha-
tározóbb az életemben.” E 
két város néhány kedves 
helyét, járjuk hát be Ugron 
Zsolna íróval, az egyik leg-
ősibb székely főnemesi 
család leszármazottjával, a 
nagysikerű Úrilányok Er-
délyben, a Hét évszak és 
az Erdélyi menyegző szer-
zőjével, akinek legújabb, 
történelmi regénye a na-
pokban jelenik meg.
05:45 Fábry  
07:00 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
Makszim Gorkij a Kreml 
kelepcéjében 
07:30 Család-barát   
09:00 Nyolc évszak 8/6.:  
Magyar tévéfilm  
10:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:20 Hogy volt?!    
11:15 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Beatrix 
királyné 
11:25 Ízőrzők Iharosberény 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Nótacsokor Gyöngy-
virágos kiskertemben - 
Dóczy József nótázik 
12:20 Nótacsokor (2003)  
(Bősi Szabó László, Kosá-
ry Judit, Zsuzsa Mihály, 
Puka Károly és zenekara) 
13:00 HÍRADÓ
13:15 Virágzó Magyaror-
szág Keszthely 
13:40 Aranymetszés    
14:35 Pacsirta (1963)  Ma-
gyar film   Rendezte: Ra-
nódy László.Szereplők: 
Nagy Anna (Pacsirta), Tol-
nay Klári (Vajkayné), Pá-
ger Antal (Vajkay), Bara 
Margit (Dobáné), Törőcsik 
Mari (Margit), Darvas Iván 
(Füzess Feri), Latinovits 
Zoltán (Miklós)
16:15 Novum   
16:45 Csodabogár  
17:15 A MAGYAR MÉ-
DIA MECENATÚRA 
TÁMOGATÁSÁVAL A 
szárszói időkapszula - 
Küzdelmek és küzdők a 
harmadik úton. Magyar 
dokumentumfilm   
18:10 Szabadság tér ́ 89    
18:50 POÉN PÉNTEK - 
Van képünk hozzá - 
Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei  
19:45 Muzsikál a mozi  
20:30 Hazajáró    
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal 
22:20 Ridikül - Női 
talkshow 
23:10 Itthon vagy!    
23:30 kult.hu   

00:00 Himnusz 
00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
00:15 Család-barát   
01:45 Hazajáró. OROM-
PART 1. - A Tisza-mentén 
Péterrévétől Zentáig 
02:15 Ízőrzők 
02:45 Nyolc évszak 8/6.:  
Magyar tévéfilm   
03:55 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
04:05 Ridikül - Női 
talkshow Női agy -férfi 
agy
04:50 Hagyaték (2014) 
Rongyosan a hazáért - A 
Nyugat-Magyarországi 
felkelés 
05:20 Közlekedés XXI.  
05:50 Muzsikál a mozi 
(1988)  Szereplők: Balogh 
Klári, Fedák Sári, Hlatky 
Edit, Karády Katalin, Kiss 
Manyi, Latabár Kálmán, 
Miklós Lívia, Muráti Lili, 
Pataky Jenő, Szeleczky 
Zita, Szepes Lia
06:25 Virágzó Magyaror-
szág Pécs 
06:55 Hagyaték   
07:30 Család-barát   
09:00 Nyolc évszak 8/7.: 
Magyar tévéfilm   
10:05 Nyolc évszak 8/8.:  
Magyar tévéfilm   
11:15 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:30 Rúzs és selyem 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Nótacsokor (1996)  
(Márkus Ilona, Fazekas Jó-
zsef, Karcagi Nagy Zoltán, 
Tamon Erika, Déki Laka-
tos Sándor és zenekara) 
12:30 Nótacsokor (2004)  
(Kolostyák Gyula, Csikós 
Márta, ifj. Sánta Ferenc és 
zenekara) 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Szabadság tér ́ 89    
14:00 Szenes Iván írta 
14:50 Amire a világ táncolt 
Örökzöld dallamok - Az 
Ötvenes évek 
15:45 Hétköznapi kifutó  
16:10 „Hol vannak a kato-
nák?” - válogatás Sára 
Sándor filmjeiből   
16:20 KRÓNIKA A 2.
Magyar Hadsereg a Don-
nál  24/1.: Bevezető a II. 
magyar hadsereg króniká-
jához Magyar dokumen-
tumfilm  
16:40 Krónika  2/1.: A 2. 
magyar hadsereg a Donnál 
17:40 Térkép   
18:10 Öt kontinens  
18:40 Hazajáró    
19:10 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza (2011)  
17/10. A partok élete 
20:05 Zsüti 100 - G. Dénes 
György emlékkoncert. G. 
Dénes György a múlt 
század legtermékenyebb 
szövegírója volt. Minden 
zenei stílusban alkotott. 
Nevéhez félszáz zenés 
darab - Számos verse vált 
több generáció számára is 
kedvelt slágerré filmzenék, 
táncdalok és sanzonok 
szövegekéng
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal  
22:20 Ridikül - Női talk-
show Gyerekvállalás , van 
-e ideális időpont? 2013
23:10 Rúzs és selyem   
23:30 HUNGARORING 
magazin  

00:00 Himnusz   
00:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
00:15 Család-barát  
01:45 Hazajáró  Fekete 
bérc 
02:15 Ízőrzők Vecsés 
02:45 Nyolc évszak (1987)  
8/2.:  Magyar tévéfilm   
03:50 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
04:00 Ridikül  
04:50 Hagyaték Virágzó 
Magyarország - Károly 
Róbert aranyforintja 
05:20 Szerelmes földrajz  
Megtalált hazám (Keszt-
hely hercege) - Festetics 
György.Keszthely és kör-
nyékének története a 
XVIII. századtól szorosan 
összefonódik a Festetics 
család történetével. 
05:50 Kívánságkosár  
07:45 Család-barát 
09:15 Nyolc évszak 8/3.:  
Magyar tévéfilm   
10:20 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
10:35 Szabadság tér ́ 89  
11:30 Ízőrzők  
Bárdudvarnok 
12:00 Déli harangszó   
12:00 Hrvatska Kronika 
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
12:30 Ecranul Nostru  
Román nyelvű nemzeti-
ségi magazin
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Rome Reports - 
Vatikáni híradó  
15:40 Isten kezében   
Szabadon a börtönben II. 
16:10 Velünk élő Trianon - 
Egy majdnem betiltott 
filmsorozat 14/8. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat   
17:05 Zebra  
17:25 Határtalanul magyar  
Nézz, hogy láss! Matl 
Péter szobrászművész 
17:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Teleki 
Sámuel (1739-1822) 
18:20 Szerelmes földrajz 
(2013)  Királynék városa - 
Veszprémi barangolás 
Navracsics Tiborral 
18:55 Száműzött magyar 
irodalom  (Gyóni Géza) 
Az egypárti kommunista 
diktatúra kezdete után, a 
magyar irodalom tanköny-
vekből, illetve tanításból 
tudatosan kihagyták mind-
azokat az igen jelentős író-
kat, költőket, akiknek élet-
műve nem volt alkalmas 
arra, hogy a meghirdetett 
kommunista ideológia, va-
lamint osztályharc eszkö-
zévé váljanak. 
19:25 Hazajáró  Gyergyói-
havasok 
20:00 Önök kérték 
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Gasztroangyal -
22:20 Ridikül  
23:15 Magyar gazda    
23:35 Tálentum  Domo-
kos Mátyás író, irodalom-
történész. Publicisztikáit, 
kritikáit hosszú sorokon 
keresztül olvashatjuk a 
lexikonokban, számos 
folyóirat szerkesztője, 
illetve alkotó munkatársa, 
ám ami szerves része, 
aminek ő még őrzője a 
strázsán. 

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.

Zenés

Táncos

Disznó-

toros

Vacsora
a 

Bocskaiban

Június 27-én.

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.

GONDOZÓNÔT keresek idôs hölgy 

részére minden héten péntek 2 órától 

vasárnap 5 óráig. Referencia 

szükséges. Hívja Mancit Tel. 9362-

1211 Sydney.

SYDNEYBEN ÉLÔ magyar nô ke-

res 30-40 év közötti férfit. Csak komoly 

szándékúak írjanak. Válaszokat erre a 

címre várom:

 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)

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

e-mail:
drhorvatha@yahoo.com
fax: (0011) 36-1-4038503 

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293


