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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
Többen jelentkeztek a vártnál az elmúlt hónapban a hadiözvegyeknek és 

hadiárváknak folyósítható pótlólagos támogatásért –-- értesült lapunk. Informá-
cióink szerint az összesítés még tart, de az igénylôk száma már most meghaladta 
az elôre tervezett 18 ezret, s valahol 20-25 ezer körül állapodhat meg. A 
Miniszterelnökség megkeresésünkre azt válaszolta: nem szeretnének jóslatok-
ba bocsátkozni, hamarosan azonban pontos számokkal lépnek a nyilvánosság 
elé. Megjegyezték: valóban nem számítottak ekkora érdeklôdésre, amikor 
eltervezték, hogy leróják az állam tartozását az utolsó nagy világégés idején 
elesettek hozzátartozóinak.

Az Országgyûlés júliusban nagy egyetértéssel, 176 igen szavazattal fogadta 
el a hadigondozásról szóló törvény módosítását (nemmel csupán Szelényi 
Zsuzsanna, az Együtt politikusa voksolt, párttársa, Szabó Szabolcs pedig 
tartózkodott).

Kérdésünkre a kancellárián felidézték: Lázár János, a Miniszterelnökséget 
vezetô miniszter és képviselôtársai az indítványukkal úgy akarták kibôvíteni az 
eddigi jogosultak körét, hogy mindazok, akiknek férje, édesapja 1938. november 
2. és 1945. május 9. között a volt Magyar Királyi Honvédség és a csendôrség 
kötelékében szolgált, jogosultak legyenek a járadékra. E jogosultság függetlenül 
az állományviszonytól és a rendfokozattól, továbbá attól, hogy a háborút lezáró 
párizsi békeszerzôdés következtében mely ország állampolgárává vált.

A segély nem túl nagy, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
30 százaléka, amely 2015-ben 8550 forint havonta. A döntéshozók szerint szim-
bolikus jelentôsége viszont hatalmas, hiszen rengetegen vesztették el szerette-
iket a keleti fronton, s ’45 után nemcsak a „kárpótlástól” fosztották meg ôket, de 
azzal is együtt kellett élniük, hogy az akkori kormányok hivatalos álláspontja 
szerint férjük, apjuk, rokonaik a „dolgozó nép” ellenségei, a fasizmus szekértolói 
voltak.

A Miniszterelnökség hangsúlyozta: ez igazságtalanság volt az áldozatok 
hozzátartozóival szemben. Ennek alátámasztására felidézték: az elsô világhá-
ború idején nem volt politikai vita tárgya a hadiárvák és a hadiözvegyek támo-
gatása. Akkor mindenki egyetértett abban, hogy a harcok kimenetelétôl füg-
getlenül elismerést és támogatást érdemelnek.

Ezzel szemben az 1938. november 2. és 1945 nyara között elhunytak tekinte-
tében az ideiglenes nemzeti kormány (amely 1944. december 22-én alakult meg 
Debrecenben, összetételét Moszkvában jóváhagyott pártközi megállapodással 
határozták meg; a miniszterelnök Dálnoki Miklós Béla vezérezredes, az 1. 
hadsereg parancsnoka lett) kizárta az ellátásból azokat, akik 1944. október 15. 
elôtt veszítették életüket. Az 1944. október 15. után elesettek közül politikai ala-
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Szeptember 27.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Adalbert, Albert nevû kedves olva-
sóinkat.

Adalbert: A német Adabert névbôl. 
Jelentése: nemes fény, vagy fénylô 
nemesség.

Albert: az Adalbert rövidebb alak-
ja. A Béla névvel mesterségesen 
azono-sították.

Köszönhetjük még: Cézár, Gáspár, 
József, Káldor, Vilja, Bertalan 
nevû barátainkat.

Szeptember 28.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Vencel nevû kedves olvasóinkat.
Vencel: A német Wenzeslaus rövi-

dülésébôl. A Wenzeslaus voltaképpen 
a szláv Venceslav latinosítása. A szláv 
név elemeinek jelentése: koszorú+di-
csôség.

Köszönthetjük még: Ágost, Gusz-
táv, Herman, Hermina, Vince nevû 
barátainkat.

Szeptember 29.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Mihály nevû kedves olvasóinkat.
Mihály: A héber Mikaél névbôl 

származik. Jelentése: az Istenhez 
hasonló.

Köszönthetjük még Beatrix, Beáta, 
Erna, Ernesztina, Kamilla, Sebô, 
Szimona,  nevû barátainkat.

Szeptember 30.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Jeremos nevû kedves olvasóinkat.
Jeremos: A görög Hieronimusz 

névbôl. A Jeremiással való rokonítása 
laikus tévedés. Jelentése : szent nevû.

Köszönthetjük még Bodony, Félix, 
Patrik, Patricia, Leticia nevû 
barátainkat.

Október 1.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Malvin nevû olvasóinkat.
Malvin: A német Malwine névbôl, 

ez a germán Madalwine név rövidü-
lése. Elemeinek jelentése: bírósági 
székhely, bírósági tárgyalás+barát. A 
név jelentése tehát a jog barátja.

Köszönthetjük még: Bazsó, Ludo-
vika, Renáta, Aladár nevû barátain-
kat.

Október 2.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Petra nevû kedves olvasóinkat.
Petra: Petrus és Petronella önálló-

sult becézôje.
Köszönthetjük még: Bernát, Örs, 

Péter, Tamás nevû barátainkat.

Schmidt Mária kormánybiztos lett
A kormány döntött arról, hogy 

Schmidt Mária, a Terror Háza Mú-
zeum fôigazgatója kormánybiztosként 
koordinálja a jövô évi 1956-os meg-
emlékezéseket, az ünnepségsorozat 
fôvédnöke pedig Kövér László 
házelnök lesz –-- jelentette be az embe-
ri erôforrások minisztere pénteken, az 
ATV Szabad szemmel címû mûsorá-
ban.

Lovas terápiás 
verseny Fóton
A Magyar Lovasterápia Szövetség 

immáron tizenegyedik alkalommal 
rendezi meg nemzetközi és hazai Díj-
lovas Versenyét és Lovasterápiás Ver-
senyét a Nemzetközi Gyermekmentô 

Szolgálat (NGYSZ) Lovasterápiás és Oktató Központjában Fóton.
A háromnapos díjlovas verseny résztvevôi nehéz, közép és könnyû osztályú 

díjlovas kategóriában mérik össze a tudásukat. A megméretésre várhatóan 80 
lóval neveznek hazai és külföldi lovasok.

A versenyen 27 csapat vesz részt az ország minden pontjáról. A hiperaktív, 
tanulásban vagy értelmileg akadályozott gyerekek önállóan lovagolnak ügyes-
ségi pályán, emellett díjlovas programot mutatnak be lépésben és ügetésben. A 
Jámbor Vilmos Emlékversenyen csapatok versenyeznek egymással vezetett 
lovon, a gyerekeknek játékos feladatokat kell lóháton megoldaniuk. A gyógype-
dagógiai lovastorna versenyszámára hiperaktív, tanulásban, illetve értelmileg 
akadályozott gyermekek nevezhetnek három életkori kategóriában. A Mádl 
Ferenc Emlékversenyen a versenyzôk bármilyen történetet elôadhatnak, 
amelyben a lovason kívül a ló is fontos szerepet kap –-- közölte a Nemzetközi 
Gyermekmentô Szolgálat.

A látássérült gyermekek számára külön versenyszámokat hirdetnek: ügyes-
ségi feladatokat vezetett lovon, gyógypedagógiai lovastornát kezdô és haladó 
lovasoknak. Az idei versenyen is megrendezik az egészséges és sérült lovasok 
közös, játékos versenyszámát, valamint a tervek szerint megtartják a Díjlovagló 
Parasport versenyszámot is a mozgásukban akadályozott felnôtt lovasoknak.

Az NGYSZ védnökségével és támogatásával megvalósuló esemény célja a 
lovasterápia és a lovassport népszerûsítése, versenyzési lehetôség megte-
remtése sérült gyermekeknek és fiataloknak, a lovasterápia mint kiegészítô 
terápiás eljárás népszerûsítése és a benne rejlô fejlesztési lehetôségek 
bemutatása.

A díjlovas verseny alatt a gyerekek ingyenes fogászati és nôgyógyászati 
szûrésen, szaktanácsadáson vehetnek részt

Igazságtétel még az 
utolsó pillanatban

Történelmi mulasztást pótolt nyáron az Országgyûlés, amikor a hadigondo-
zásról szóló törvény hatályát kiterjesztette mindazokra, akik 1938. november 2. 
és 1945. május 9. között vesztették el a volt Magyar Királyi Honvédség és a 
csendôrség kötelékében szolgáló hozzátartozójukat. A jogszabály módosításakor 
18 ezerre becsülték a hazánk jelenlegi határai között, valamint az egykor a bécsi 
döntésekkel visszacsatolt országrészek területén élô jogosultak körét. Lapunk 
információi szerint a vártnál lényegesen többen jelentkeztek a kormányhivatalok 
irodáiban.

Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”
az asztalnál  Kroyherr Sylvester énekes, gitárral

Nyitva hétfô kivételével
minden nap
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pon válogattak. Ezzel párhuzamosan megkezdték a hadiözvegyi, illetve hadi-
árva-ellátás leépítését.

1950-re a kommunista hatalom világossá tette, hogy mit gondolt a honvéde-
inkrôl. Aki a második világháborúban a Szovjetunió ellen küzdött, az az ország 
és a Szovjetunió ellenségeként bûnösnek számít. Tehát megbélyegezték a világ-
háború minden katonáját, megbélyegezték a hadiözvegyeket és a hadiárvákat, 
s végleg megvonták tôlük az ellátást –-- mutatott rá a kancellária. Habár a 
történelmi értékítélet a rendszerváltozás után megváltozott, az elesettek hozzá-
tartozóitól soha senki nem kért bocsánatot az ôket ért diszkrimináció miatt. 
Lázár Jánosék javaslata ezt próbálta pótolni.

Fontos eleme a törvénymódosításnak, hogy a bécsi döntésekkel visszacsatolt 
országrészek lakosságát is beemeli a jogosultak körébe, amivel –-- túl az 
igazságosságon –-- a nemzeti összetartozást is hangsúlyozza a jogalkotó.

Ami a technikai részleteket illeti, a jogosultak a lakóhelyük szerint illetékes 
kormányhivatal járási vagy fôvárosi kerületi hivatalában, külföldön élô és Ma-
gyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezô kérelmezôk 
pedig Budapest Fôváros Kormányhivatalánál terjeszthetik elô igényüket. Az 
eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi 
iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlô módon 
kell alátámasztani. A járási hivatal a kérelemrôl határozattal dönt, ami alapján 
a kérelmezô lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal fogja a járadékot folyó-
sítani vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiányában önállóan.

Már említettük, hogy az indítvány benyújtásakor az elôterjesztôk 18 ezerre 
becsülték az igényjogosultak számát. Itt érdemes megállni egy pillanatra. Az 
Országgyûlés 1994-ben alkotta meg a hadigondozásról szóló törvényt. Akkor 
körülbelül 25 ezer hadigondozott (8 ezer hadirokkant és 17 ezer hadiözvegy) élt 
hazánkban, életkoruk nagyrészt a 70. életév felett volt. Ez a szám 2014-re 6 ezer 
körülire apadt. Ha ezt összevetjük a még élô, a segélyezésbôl eddig kirekesztet-
tek 18 ezresre becsült táborával, akkor képet kaphatunk arról, hogy nagyságren-
dileg hány embert foszthattak meg mostanáig a legelemibb tisztelettôl.

Egyszerûbb azonban megvizsgálni a háborús veszteségeket. A Magyarország 
a XX. században címû sorozat elsô kötete minderrôl a következôket írja: 
Magyarország embervesztesége a harmadik-negyedik a világ országainak 
sorában, ha az akkor adott államterületen élt lakosság számához viszonyítottan 
százalékosan adjuk meg. A legnagyobb veszteséget Lengyelország szenvedte 
el, ezt követte a Szovjetunió, majd (az egyes kutatóknál váltakozó sorrendben) 
Magyarország és a Német Birodalom. Magyarország embervesztesége a 
statisztikai adatszolgáltatás 1944 ôszétôl 1945 tavaszáig tartó szünetelése miatt 
pontosan nem állapítható meg. A katonaveszteség 340-360 ezres.

Hazánk összvesztesége a polgári áldozatokkal együtt az 1941 és 1944 
közötti államterületen ugyanakkor 830–950 ezer fô.

Felfutóban az egyházi iskolák 
és óvodák

Bár a kedvezôtlen demográfiai folyamatok miatt egyre fogyatkozik a hazai 
köznevelésben tanulók összlétszáma, az elmúlt öt tanévben csaknem megdup-
lázódott az egyházi iskolába, óvodába járó gyermekek aránya –-- olvasható ki a 
lapunk által megismert létszámadatokból. Állami fenntartású intézményeket 
eközben egyre kevesebben választanak.

Szinte minden intézménytípusban csökkent az állami fenntartású iskolába, 
óvodába jelentkezôk száma az elmúlt öt tanévben, miközben egyre többen 
választották az egyházi intézményeket –-- derül ki a köznevelési államtitkárság 
lapunknak megküldött adatsorából.

Az egyházi óvodákat választó családok aránya például megduplázódott, 
háromról hat százalékra nôtt. Míg a 2010–2011-es tanévben 12 450 gyerek járt 
valamilyen felekezeti óvodába, addig az elmúlt tanévben már 21 615 gyermeket 
regisztráltak, miközben az önkormányzati óvodák létszáma 316 ezerrôl 290 
ezerre apadt. Az állami és önkormányzati fenntartású óvodákban nyolcszá-
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HÍREK
zalékos létszámcsökkenést mértek a fenti idôszakban, ezzel szemben az egyhá-
ziakban 73 százalékos növekedés mutatkozott.

Hasonló változás figyelhetô meg az általános iskolák esetében is: míg az 
állami intézményekben öt év alatt csaknem 55 ezerrel kevesebb lett a tanuló, az 
egyházi általánosokban 47 ezerrel nôtt a létszám. Az elmúlt tanévben így már az 
általános iskolások 13 százaléka (összesen 98 ezer gyerek) járt egyházi intéz-
ménybe, míg ugyanez az arány 2010-ben csak hat százalék volt (50 ezer). Mind-
ez azt jelenti, hogy ebben az iskolatípusban az állami fenntartást választók 
nyolc százalékkal kevesebben lettek a vizsgált idôszak alatt, az egyházi intéz-
ményekben viszont 93 százalékkal lettek többen. Ugyanez a tendencia az idô-
sebb korosztálynál is: a középiskolák összes típusában visszaestek az állami 
létszámok, és emelkedtek az egyháziak. Az állami szakiskolákba járók létszáma 
33 százalékkal csökkent (108 ezerrôl 72 ezerre apadt), ezzel szemben az egyházi 
fenntartásúakban több mint kétszer annyian lettek a diákok: a felekezeti okta-
tást választók aránya így 3,5-rôl 10,2 százalékra nôtt 2010 és 2014 között. A 
gimnazisták körében 15-rôl 20 százalékra emelkedett az egyházi iskolába járók 
aránya, a szakközépiskolákban pedig 2,6 százalékról 10,8 százalékra nôtt.

Az egyházi oktatás „diadalmenetének” oka nemcsak a felekezetek népszerû-
ségében keresendô, hanem az intézményrendszer szerkezeti átalakításában is. 
Az elmúlt idôszakban sok iskolát vet-tek át különbözô egyházak az intézmé-
nyeket korábban fenntartó önkor-mányzatoktól, fôként a köznevelési rendszer 
2013-as központosítását meg-elôzôen. A települések egy része úgy látta, jobb 
helyen lesz az iskolája egy-házi kézben, mintha az államnak „ad-ja”. 

A most kezdôdött tanév létszáma-datait csak októberre összesítik, de az 
Alapítványi és Magániskolák Egye-sületének elnöke a napokban arról számolt 
be, hogy a borsos tandíj elle-nére is egyre több szülô keresi az al-ternatív 
intézményeket. 

Az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumot is vezetô Horn György korábban 
a Világgaz-daságnak azt mondta: iskolájukban több mint hétszeres túljelentke-
zést regisztráltak idén, pedig átlagosan 70 ezer forint a havi tandíj. Az újság 
szerint folyamatosan növekszik a Waldorf-iskolákba járó gyermekek száma, a 
fenntartó ezért három új iskolát is nyitott a közelmúltban. Kulcsár Gábor, a 
pesthidegkúti Waldorf-iskola vezetôje azt mondta: egyes fôvárosi intézmények-
ben az elmúlt öt évben kétszeres-háromszoros volt a túljelentkezés.

A kunok a magyar nemzet 
részévé váltak

A tatárjárás után IV. Béla „visszaédesgette” a kunokat, akik több évtized 
alatt tudtak beilleszkedni, de a magyar nemzet alkotórészévé váltak --- mondta 
Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke szombaton Kunszálláson, a Történel-
mi Kun-szállás Foglalás elnevezésû rendezvényen, amely a III. Kun Világtalál-
kozó kísérôrendezvénye.

Lezsák Sándor történelmi visszatekintôjében felidézte, hogy IV. Béla elôször 
1239-ben hívta be a kunokat, akik Kötöny király vezetésével mintegy negy-
venezren jöttek be az országba. Az elsô betelepítésük azonban sikertelen volt, 
mert a magyar nagyurak megölték a kunok királyát, ezért a kunok pusztítva 
kivonultak az országból. A kunok második betelepítése már sikerrel járt, amit 
bizonyít az is, hogy a Kun családnév benne van az elsô száz leggyakoribb család-
névben, több mint nyolcezer Kun nevezetû család él a Trianon utáni Magyar-
ország területén --- fejtette ki.

Kovács Imre, Kunszállás polgármestere elmondta: 2009-ben, a kunok bete-
lepítésének 770. évfordulóján létrehozták a Kun Összefogás Konzorciumot, 
amelyhez az önkormányzatok mellett múzeumok és egyéb intézmények is csat-
lakoztak.

Ez a konzorcium három évente, szeptemberben szervezi meg a világtalál-
kozót, amelynek a rendezvényei a kiskun és nagykun településeken párhu-
zamosan zajlanak --- ismertette a polgármester. Hozzátette, hogy a program, 
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Reneszánsz
Azt hiszem, soha nem gurult annyi 

kerékpár Budapest utcáin, mint ezen a 
nyáron –-- és ez üdvözítô.

Repes az ember szíve a kétkerekû 
eme reneszánsza láttán, amely a leg-
szebb találmányok egyike. Kínai pa-
raszt mondotta volt: „A kerékpár egy 
kis öszvér, amelyet az ember a füleinél 
fogva vezet, és haladását azzal biztosít-
ja, hogy a lábával folyamatosan hasba 
rúgja.” Elsô magyar neve gyalog-
sebes-futó gépely volt (1835), aztán 
utazó erômû, kengyelfutógép, késôbb 
vasparipa lett, majd kerékpár, illetve 
1980-tól mondják drótszamárnak is.

A kerékpárokról Lev Tolsztoj jut az 
eszembe, aki százöt éve, 1910-ben 
hunyt el. A Sport-Világ 1896-os számá-
ban olvastam: „Tolsztoj, ki ez idô sze-
rint hatvanhét éves, engedélyt váltott, 
hogy Moszkva utcáin biciklizhessen.” 
Ebben az idôben Budapesten szabály-
rendelet tiltotta bizonyos utcákon a 
vasparipával való közlekedést. Többek 
között „a Duna jobb partján fekvô 
mindazon utcákon, melyek oly keske-
nyek vagy lejtôsek, hogy azokon a 
kerékpározás veszélyes lehet, továbbá 
a Lánchídon és az alagúton át a gép 
kézzel vezetendô” –-- állt a dekrétum-
ban.

Elképzelem, amint Tolsztoj fehér 
sapkában, nagy szakállal, rendszerint 
délelôtt, végigkerekezik az egykori 
Belijgorodban, a mai Bulvár körút 
mentén, a párizsi Saint Germain-
negyedre emlékeztetô városrészben, 
ahol a 18–19. század kiváló gondolkodói, 
írói és mûvészei laktak. Nem ment 
ritkaságszámba, ha egy nap harminc 
kilométert is megtett.

Tolsztoj kerékpárjának nyerge mö-
gött egy kétkötetes regény lapul –-- a 
Háború és béke. Az én könyvem. 
Fiatal voltam még, amikor kaptam. 
Gyönyörû bibliofil papíron, jegyze-
tekkel ellátott kiadás volt, aztán a gim-
náziumi évek alatt, örökös pénzzava-
romban eladtam sok más könyvvel 
együtt az antikváriumban. S azóta ke-
resem.

Most megvan. Látom, amint a gróf 
Premier márkájú kerékpárján -– 
amelyet a feleségétôl, Szofja Andre-
jevnától kapott –-- közeledik felém. 
Heves szívdobogás fog el. „Da zdrav-
sztvujet, Lev Nyikolájevics!” –-- kiál-
tom, és ekkor a Napóleont alakító Pá-
los György köszön vissza a Vígszínház 
színfalai mögött egy kerékpár nyergén 
lovagolva.

Idáig jutottam ábrándozásomban, 
amikor arról értesültem, hogy újabb 
biciklistát, ezúttal egy neves grafikust 
ütött el az autó, és a találkozás halállal 
végzôdött. Hányadik eset ez már az 
idén?! Varga Ferenc, a magyar ka-
jaksport kilencvenéves sokszoros baj-
noka, a bicikli nagy barátja javasolta: a 
jövôben csak az kaphasson jogosít-
ványt, aki elôtte száz kilométert kere-
kezett. Az ötletet magam is 
megfontolásra javaslom.

Kô András
(Magyar Hírlap)

szerint ebben az évben a Kiskunság 
adja a nyitórendezvényt, amely 
Kunszentmiklóson lesz, a záró rendez-
vény pedig a hónap végén Kunhe-
gyesen lesz. Ebben az évben tizennyolc 
kiskun és nagykun önkormányzat 
csatlakozott a programsorozathoz, 
amelynek keretében folyamatosan 
zajlanak a kulturális, hagyományôrzô 
és gasztronómiai rendezvények --- 
fûzte hozzá. 
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Sötét jövô – több millió menekült, 
zavargások, erôszak

A hûvösebb Œsz és a tél közeledtével 
egyre elszántabbak és türelmetle-
nebbek lesznek a migránsok, ami 
rendbontáshoz, összecsapásokhoz ve-
zet majd.

Azzal, hogy Törökország és Görögo-
rszág nem állja útját az egyre növek-
vŒ áradatnak, valamint Németország 
meghirdette a Szíriából érkezŒk be-
fogadását, a tranzit országok, így ha-
zánk is, nagyon nehéz helyzetbe ke-
rült – mondta Nógrádi György 
biztonságpolitikai szakértŒ a Kossuth 
Rádióban.

Azok a migránsok, akik kilépnek 
Szíriából, csak útlevéllel tehetik, hisz 
tûzparancs van érvényben. Mégis 
amikor elhagyják az országot, már 
nincs nekik. Merkel azon nyilatkozta, 
hogy valamennyi szír menekültet be-
fogad Németországra veszélyes, mert 
ezentúl, papírok híján, mindenki azt 
hazudja majd, hogy szír.

Amikor a szerbek felveszik a beván-
dorlók adatait, 90 százalékuk azt 
mondja, hogy január 1-jén született, 
nyilván ez sem igaz. A jövŒben ez 
csak rosszabb lesz, ahogy jön a hûvö-
sebb Œsz és a tél, összecsapások lesz-
nek, eldurvul majd a helyet – mondta 
Nógrádi György a Vasárnapi újság-
ban.

Szerinte az, hogy a csehek kijelen-
tették, be kell vetni a NATO-erŒket a 
probléma kezelésére, és a bolgárok 
kivitték a harckocsikat a határra is, 
jelzi hogy az európai politika megpró-
bál drasztikus megoldásokat hozni, 
még ha a gyakorlatban nem is lehet 
alkalmazni azokat.

Az államok sorra húzzák fel a fala-
kat, az észtek, a spanyolok Afrika 
felé, a brit–francia határon, mindenki 
kihasználja azokat az eszközöket, 
amelyek a kezében vannak, amíg 
nem születik egységes európai fellé-
pés. A magyar lépéseket idŒkülönb-
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séggel, de elkezdte Európa is követni 
– mutatott rá.

Magyarországnak folytatnia kell, 
amit elkezdett – emelte ki. Keményen 
ellenŒriznie kell a migránsokat, és fel 
kell húznia a szögesdrótot, hogy ne 
tudjanak bejönni az országba, mert 
hozzánk küldik majd vissza Œket.

A németek a Balkánról érkezŒk 99 
százalékát visszaküldik a belépési 
pontra, vagyis hozzánk, a hazaszállí-
tásuk a mi feladatunk lesz, ami szinte 
lehetetlen, mert újra és újra meg-
szöknek majd, és a schengeni öveze-
ten belül elindulnak ismét Németor-
szág felé – vetítette elŒ a biztonság-
politikai szakértŒ.

A Közel-KeletrŒl érkezŒket a törö-
kök fel tudnák tartóztatni – folytatta, 
de nem teszik, így büntetik Európát 
azért, mert nem veszi fel az EU-ba 
Ankarát.

A törökök a szír politikában ráadá-
sul nem arra játszanak, hogy a hely-
zet megoldódjon, hanem hogy Bassár 
el-Aszad szíriai elnököt megbuktas-
sák, és egy törökbarát szunnita veze-
tés vegye át a helyét. Törökországban 
jelenleg 2 millió szíriai menekült van, 
ha megindulnak Európa felé, akkor 
nem marad más, mint „térdre, imá-
hoz” – fogalmazott.

Nógrádi úgy vélte, a menekülthul-
lám fokozatosan nŒlni fog. Sokan azt 
mondják, Európa fogadjon be min-
denkit, aki háborúból menekül. Jelen-
leg azonban 20–22 háború zajlik a 
világon, így több százmillió ilyen em-
ber van.

Európa erre képtelen, így rövid 
idŒn belül kŒkemény politikai lépése-
ket kell hoznia, minél késŒbb teszi, 
annál komolyabb árat fizet majd érte. 
Egységes álláspontra van szükség, a 
hírszerzés terén már megvan, a Föld-
közi-tengeren el kell süllyeszteni az 
embercsempészek hajóit, és rendet 
kell tenni Líbiában, amihez az oroszok 
már hozzájárultak.

Nógrádi György professzor: Sötét jövô...
Hiába állnak egyre inkább mellénk 

a nyugati társadalmak, nem számít-
hatunk arra, hogy a véleményformáló 
elit bocsánatot kér tŒlünk, sŒt heve-
sebb támadásokra is fel kell készül-
nünk – hangsúlyozta Lánczi Tamás, 
a Századvég vezetŒ elemzŒje a múlt 
hét eseményeinek értékelésekor.

A szerdai, röszkei események egy 
folyamat fontos állomását jelentik – 
mondta lapunknak a múlt hét esemé-
nyei kapcsán Lánczi Tamás. Szerinte 
a migránsok támadása megerŒsítette 
azokat a véleményeket, amelyek sze-
rint a bevándorlók nem együttmû-
ködŒek, agresszíven lépnek fel, és sa-
ját maguk akarják alakítani az esemé-
nyeket. Ezek a tények tovább erŒsítik 
Magyarországon és Európban is azt a 
hangulatot, amely veszélyes folya-
matnak tartja a szabályozatlan és tö-
meges bevándorlást, és a helyzet ke-
zelését sürgeti. Lánczi Tamás úgy 
véli, a migráció kérdésében belpoli-
tikai változások mutatkoznak a nyu-
gat-európai országokban, köztük az 
Európa vezetŒ hatalmának számító 
Németországban is.

Az elemzŒ arra az ellentmondásra, 
hogy míg a nyugati véleményformá-
lók súlyos kritikákkal illetnek minket, 
addig a társadalmak egyre inkább 
mellénk állnak, azt mondta: véle-
ménydiktatúra folyik az európai 
sajtóban, a legprimitívebb és leg-
brutálisabb módon hallgattatják el 
nemcsak azokat, akik más állásponton 
vannak, hanem azokat is, akik csak 
kérdéseket tennének fel a bevándor-
láspolitika helyességére vonatkozóan. 
Ugyanakkor a különbözŒ internetes 
kommentekbŒl nem nehéz észrevenni, 
hogy a nyugati társadalmak egész 

más véleményen vannak – hangsú-
lyozta az elemzŒ, s utalt a francia Le 
Figaro legutóbbi felmérésére és a 
német köztévé korábbi közvélemény-
kutatására is „Nem láttam még olyan 
esetet, hogy a nyugati véleményfor-
máló elit ennyire szembement volna 
az átlagemberek meggyŒzŒdésével” – 
mondta Lánczi, aki szerint „ez az álla-
pot nem tartható fenn sokáig. Ugyan-
akkor nem számíthatunk arra, hogy a 
nyugat-európai országok az elmúlt 
hetek becsületbe gázoló nyilatkozatai 
miatt elnézést kérnek Magyarország-
tól” – húzta alá. 

SŒt, az elemzŒ szerint elképzelhetŒ, 
hogy átmenetileg még hevesebben 
fogják támadni hazánkat, hogy elte-
reljék a figyelmet a bukott bevándor-
láspolitikájukról. 

Lánczi Tamás arra a kérdésre, hogy 
nem túl konfrontatív-e a magyar kül-
politika, azt mondta: az elsŒ pofonokat 
nem mi adtuk, a magyar kormány 
álláspontja hónapok óta következetes 
és egyértelmû. Nem a magyar kor-
mány az, amely naponként változtatja 
a véleményét. Ebben a helyzetben 
pedig nem tehetünk mást, mint hatá-
rozottan visszautasítjuk a kritikákat – 
szögezte le. 

A magyar baloldal reakciói kapcsán 
Lánczi két dolgot hangsúlyozott: egy-
részt teljesen félreértelmezik a hely-
zetet, képtelenek megérteni, hogy mi 
történik. Másrészt a baloldalt már jó 
ideje nem érdekli, hogy mit gondol-
nak a magyar választók, így közel ju-
tott ahhoz, hogy politikailag szubkul-
turális jelenséggé váljon. 

Röviden
A Terrorelhárítási Központ emberei 

a gyŒri vasútállomáson várakozó mig-
ránsok közül kiemeltek és elvittek 

„Véleménydiktatúra van Európában”

Huszonnyolc európai szabadkŒ-
mûves páholy írt alá egy közös 
nyilatkozatot, amiben felszólítják 
az európai kormányokat, hogy fo-
gadják be az összes, Európába 
tartó bevándorlót. Nemleges válasz 
esetére azzal fenyegetnek, hogy 
újabb konfliktusokat szítanak Euró-
pában.

A francia Médias-Presse által 
közölt nyilatkozatban a szabadkŒ-
mûves páholyok felszólítják az eu-
rópai kormányokat, hogy engedé-
lyezzék a korlátlan bevándorlást 
Európába, hogy ezzel „felülemel-
kedjenek a nemzeti egoizmuson”. A 
nyilatkozat szerint Európa vezetŒi 
tiszteletben kell tartsák az „emberi 
jogokat, a szolidaritás és testvé-
riség eszméit”, valamint az elŒdeik 
által elfogadtatott Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatára hivat-
koznak, amit szerintük Európa el-
sŒdleges irányelvnek kell tekint-
sen.

Hogy valójában mit is jelent a 
„nemzeti egoizmuson felülemelke-
dés”, arra a Corrispondenza Roma-
na beszámolója rámutat; a szabad-
kŒmûves páholyok aláásnák a haza 
eszmeiségét, az európai népek 
identitását. El akarják árasztani 
Európát idegen népekkel, hogy az 
európai országok lakossága a de-

mográfiai összetétel radikális át-
rendezŒdése miatt többé ne legyen 
képes nemzeti identitást kialakítani

A nyilatkozatot jegyzŒ szabadkŒ-
mûves páholyok a felszólítást ulti-
mátum jelleggel tették: arra az 
esetre, ha az európai kormányok 
nem engedélyezik a korlátlan be-
vándorlást – megosztottságot és 
konfliktusokat, helyeznek kilátásba. 
A figyelmeztetésként tett kijelentés 
egyértelmûen fenyegetésnek te-
kinthetŒ: a szabadkŒmûves páho-
lyok azzal fenyegetik Európát, 
hogy megosztottságot és háborút 
szítanak, ha Európa nem hajlandó 
többé az általuk elfogadott alapel-
vek mentén mûködni.

A nyilatkozat önmagában felhívja 
a figyelmet arra, hogy a szabad-
kŒmûves páholyok biztonsági koc-
kázatot jelentenek Európában. Mint 
az köztudott, Olaszországon át húzó-
dik az Európába irányuló beván-
dorlás egyik fŒ útvonala. A közös 
nyilatkozatot pedig Olaszország  pá-
holya is aláírta. Amennyiben az olasz 
nagypáholy tagjai döntéshozatali 
szinten jelen vannak Olaszország 
hatalmi struktúrájában, a szervezet 
önmagában is képes lehet arra, hogy 
ellenŒrzés nélkül ráengedje Eurpára 
az Észak-Afrikából érkezŒ bevándor-
lók millióit.

egy férfit, aki feltehetŒen részt vett a 
szerdai, röszkei zavargásokban.

 Csak az erŒs s egységes politikai 
vezetésû országok tudnak hatékonyan 
reagálni a migrációs válságra, hiszen 
csak itt tudnak megfelelŒ szabályozá-
sokat alkotni és azokat következete-
sen betartatni – mondta Fodor Csaba, 
a NézŒpont Intézet elemzŒje az M1-
en. Hozzáfûzte, az elmúlt egy hétben 
beigazolódott minden, amirŒl a ma-
gyar kormány beszélt az elŒzŒ fél 
évben. 

Ha a baloldalon múlna, bármennyi 
ember és bárki beléphetne az ország-
ba és Európába – reagált közleményé-
ben a Fidesz arra, hogy a Demok-
ratikus Koalíció zsákutcának nevezte 
a kerítésépítést.-  

– Az Európai Unióban élŒ emberek 
továbbra is a saját kultúrjukban, a 
saját hagyományaik szerint, vallási 
gyökereik alapján akarják élni az 
életüket – jelentette ki Morvai Krisz-
tina, a Jobbik EP-képviselŒje  Bics-
kén, „a migránsok Magyarországra 
toloncolása ellen” rendezett meg-
mozduláson. A jelenlévŒket arra biz-
tatta, adjanak szemeteszsákokat és 
gumikesztyûket a migránsoknak, és 
kérjék meg Œket arra, takarítsanak 
össze maguk után.- 

További, az eddigieket is meghaladó 
méretû tömegek indulhatnak el Euró-
pa felé, ez nagyban felróható a német 
és a svéd befogadópolitikának – 
jelentette ki Kiszelly Zoltán politoló-
gus az M1 reggeli mûsorában. 

Nógrádi György biztonságpolitikai 
szakértŒ ugyanitt arról beszélt, drasz-
tikusan nŒtt a terrorveszély Európá-
ban, miután kiderült, hogy az Iszlám 
Állam által küldött terroristák is 
vannak a menekültek között.-

Thomas Macaulay, a neves angol 
történész mondta: Magyarország nél-
kül lehet, hogy most Cambridge-ben 
és Oxfordban a tanulmányokat törö-
ékül kellene folytatni. Amíg a Magyar 
Királyság élet-halál harcát vívta az 
iszlám ellen, addig a Nyugat a békés 
fejlŒdésnek szentelhette idejét. 

Nélkülünk a németek, az olaszok, a 
franciák vagy az angolok nem juthat-
tak volna oda, ahol most tartanak. Ha 
mi nem lettünk volna, a mai fejlett 
Nyugat akkori államai, hercegségei 
összeroppantak volna a muszlim ro-
ham alatt, mint ahogyan Bizánccal is 
ez történt.

Az újkori határvédelmi rendszere-
ket most már nem csak hazánk, ha-
nem az egész földrész határain szük-
séges kiépíteni, és ebben szerepet 
kellene vállalnia akár Moszkvának és 
Berlinnek éppúgy, mint mondjuk 
Stockholmnak. Ám a legtöbb brüsz-
szeli döntéshozó a neoliberális esz-
méktŒl degenerálódva, egy életkép-
telen és öngyilkos világszemlélet 
alapján próbálja kezelni, illetve nem 
kezelni az illegális bevándorlás ügyét, 
akár saját szavazóikkal is szembefor-
dulva. Olyan harc ez, amelyet nem 
fegyverrel vívnak, de ettŒl még kímé-
letlen és pusztít.

Kérdés, hogy az uniós politika mi-
kor fogja fel végre a baj jelentŒségét, 
és lesz-e még elég ereje és fŒleg lesz-
e még elég ideje ahhoz, hogy a vissza-
fordíthatatlan fejlemények létrejöttét 
megakadályozza. Lesz-e bátorsága 
megállítani a hajókat a Földközi-ten-
geren ott, ahol elindulnak Európa 

felé? Lesz-e bátorsága a törvényesség 
útjára kényszeríteni az illegális be-
vándorlókat? Lesz-e elég bátorsága 
kitoloncolni azokat, akik nem politikai 
menekültek? Európán kívül a világon, 
de fŒleg a Közel-Keleten sehol sem 
lehet a zöldhatáron büntetlenül átsé-
tálni. A migránsok ebbŒl a világból 
érkeznek és pontosan tudják, hogyan 
lehetne és kellene törvényesen átkel-
ni a határokon. Viszont azt tapasztal-
ják, hogy az unióban az illegális ha-
tárátlépésért nem büntetik meg Œket, 
még akkor sem, ha ez itt is bûncse-
lekmény, mert bárgyú módon egy 
hibbant gondolkodás alapján mene-
kültként tekintenek rájuk, akiket 
szankciók helyett segélyeznek és el-
tartanak.

A fejlett Nyugat számára is ismert, 
hogy az Iszlám Állam (IÁ) brutális 
eszközökkel megsemmisítette az 
egyik legŒsibb keresztény közösséget 
Irakban. Szaddám Huszein idején 
mintegy másfél millió keresztény élt 
az országban. Az iraki keresztények 
száma egy évtized alatt 200 ezer alá 
csökkent, az IÁ által elfoglalt terü-
letekrŒl pedig teljesen eltûntek. Tûz-
zel-vassal az iszlám felvételére akar-
ják rákényszeríteni a keresztényeket. 
Elrettentésül gyerekeket fejeznek le 
és a fejüket Moszulban egy parkban 
póznára tûzik. Akiket nem fejeznek 
le, azokat élve temetik el. 

A CNA katolikus hírügynökség már 
2014-ben arról számolt be, hogy leg-
alább egymillió olyan keresztényrŒl 
tudnak, akiket vagy meggyilkoltak, 
vagy elüldöztek a vallásuk miatt az 

iszlám radikálisok Irakban és Szíriá-
ban.

Ma Magyarország a saját határai-
nak a védelmével megint a Nyugatot 
és a nyugati kereszténységet is védi. 
Azonban a balliberálisok által vezetett 
szekularizált Nyugat nem tart igényt 
a kereszténység védelmére. Így aztán 
az illegális bevándorlók (nem a valódi 
menekültekrŒl szólok) seregének keb-
lükre ölelésével nagy lépést tettek 
teljes iszlamizálódásuk felé. Lehet, 
hogy nem is a távoli jövŒben Oxford-
ban a tanulmányokat csak arab nyel-
ven lehet majd folytatni.

Petrin László 

Szabadkômûvesek közös nyilatkozata

Tanulmányok Oxfordban, arab nyelven

Terroristák útvonala
Kasznár Attila százados, a Terror-

elhárítási Központ stratégiai elemzŒje 
szerint fontos a határzárak és keríté-
sek felépítése és ellenŒrzése, mert az 
Iszlám Állam nevû terrorszervezetbe 
beépült, radikalizálódott fiatalokat a 
migrációs folyamatokat kihasználva 
most könnyen be lehet juttatni Euró-
pába. A fŒtiszt szerint az olyan orszá-
gokban, ahol több generáció óta élnek 
a Közel-KeletrŒl bevándorolt iszlám-
hívŒk, az évek múlásával folyamato-
san nŒtt a terrorkockázat is. Példa-
ként Németországot, Franciaországot 
és Hollandiát emelte ki, mert úgy 
vélte, ezek a nemzetek vonzóbbak a 
migránsok többségének, mert az itt 
élŒ migránsok már önálló rendszert 
mûködtetnek, zárt közösségekben él-
nek, tŒlük pedig több segítséget kap-
hatnak az újonnan érkezŒk,  a radiká-
lis szándékok és célok is felerŒsöd-
hetnek.



Ha az volt a szándék...
... hogy megöljenek 55 ezer amerikait, 

200 ezer dél-vietnamit, 910 ezer 
észak-vietnamit ...

... hogy a háború 150 000 millió dolláros 
költségei felemésszék az ország tar-
talékait és inflációba ûzzék az ame-
rikai dollárt ...

... hogy növeljék a kommunista kormá-
nyok önbizalmát ...

... hogy népszerûtlenné és értelmet-
lenné tegyék a bolsevizmussal szem-
beni ellenállást ...

... hogy újabb területeket adjanak át a 
diktatorikus kormányzat hatalma alá, 
akkor ennek a háborúnak meg volt a 
teljes eredménye.
General Thomas A. Lane  (USA), The 

War for Vietnam címû könyvében 
megállapítja, hogy „a koreai háború, 
(ami ugyancsak 54 000 amerikai kato-
na életébe került) tette vörös Kínát 
nagyhatalommá. A vietnami háború 
megrendítette Amerika világhatalmi 
helyzetét. Láthatóan a vietnami háború 
célja az volt, hogy elveszítsék. Az a fo-
lyamat, ami elkezdôdött 1933-ban (a 
Szovjetunió elismertetése Roosevelt 
által), most érlelte meg gyümölcseit. 
Nem lesznek többé MacArthurok, Pat-
tonok, Wedemeyerek”.

A fent említett koreai háború eseté-
ben még az volt a megoldás Amerika 
részérôl, hogy még mielôtt gyôzelme-
sen befejezte volna, hirtelen megyegye-
zett az ellenséggel azon a határvonalon, 
ahol elkezdôdött a háború. Vietnamban 
is történt ilyenféle kísérlet – de csak 
látszólag. Itt már a befejezés a kommu-
nizmus gyôzelmét hirdeti.

Nincs két éve, hogy Nixon kijelentet-
te: „Az Egyesült Államoknak nincs szán-
dékában bombázni az észak-vietnami 
gátrendszert, mert el akarjuk kerülni, 
hogy a polgári lakosságnak kárt okoz-
zunk”. Egyébként kijelentette azt is, 
hogy az Egyesült Államoknak van any-
nyi ereje, hogy „megszüntesse North 
Vietnamot egy délután alatt”.

Az erôviszonyok ilyen arányában nincs 
is okunk kételkedni, de amint Koreában 
sem volt szabad gyôzni, az ilyen megol-
dásnak itt sem volt helye. A terv ennek 
éppen ellenkezôje volt: látványos lero-
hanás Hanoi részérôl. A terveket a szov-
jet helyettes hadügyminiszter Marshal 
Pavel Batitski készítette elô, egy meg-
lepetésszerû, mindent elsöprô támadás-
ra, amely megsemmisítette volna az 
amerikai haderôt Dél-Vietnamban, még 
a novemberi választások elôtt (1972). 
Késôbb a támadás idôpontját Nixon 
moszkvai látogatása idejére tették át, 
1972 májusára, tehát korábbi idôpont-
ra. Ezt a látványos világszenzációt az 
amerikai légierôk generálisa John D. 
Lavelle akadályozta meg azokkal a bom-
batámadásokkal, melyeket ’71. novem-
ber 8. és ’72 március 8. között végezte-
tett. Gyakorlatilag elpusztította az orosz 
hadianyagot, ami a támadásokhoz szük-
séges volt. Ezek voltak azok a nevezetes 
bombatámadások, amik oly nagy port 
vertek fel akkor az amerikai sajtóban, 
és amik miatt Lavelle generálist haza-
rendelték és eljárás alá vonták. Beiga-
zolódott ismét – mint MacArthur eseté-
ben – hogy Amerika háborúit a politiku-
sok döntik el, nem a tábornokok.

Még mielôtt egy logikus katonai lépés 
történhetett volna a délvietnami hadvi-
selôk részérôl, dr. Kissinger megkötötte 
a párizsi békét, és az amerikai szenátus 
kényszerítette az elnököt a csapatok 
visszahozatalára. Kissinger ezért Nobel 

Béke-díjat kapott és máris Hanoiba 
repült megtárgyalni a North Vietnam 
részére folyósítandó összegeket az „új-
jáépítés” finanszírozására. 

William J. Porter, amerikai követ már 
így nyilatkozik: „We envisage a new 
and mutually beneficial relationship 
with all of you. We Americans have no 
permanent enemies. We take pride in 
the fact that many of those with whom 
we have had difficulties in the past are 
now our friends”.  Tegyük hozzá: felté-
ve ha az illetô vörös.

Ami ezek után történt Vietnamban az 
a háború folytatását jelentô állandó vö-
rös támadás, és az ezen többé fel nem 
háborodó amerikaiak teljes és dicstelen 
kivonulása.

A felgyülemlett amerikai hadianyag 
még alkalmat adott az elmúlt három 
évben az ellenállásra, de a katonailag 
mindinkább felerôsített északiak a lel-
kiekben is gyengülô déliekkel szemben 
mindinkább fölénybe kerültek, ami a 
jelen hetekben érte el a katonai össze-
omlás állapotát: a feltétel nélküli fegy-
verletételt.

Émelyítô látni a hipokrita-humaniz-
must a dél-vietnami hadiárvák körül. 
Divat lett újra, hogy államfôk, politiku-
sok, menekült gyerekekkel fényképez-
tetik magukat, mintha avval jóvátennék 
azt, amit elôidéztek. Mint Nixon alelnök 
annak idején 1956 novemberében a 
magyar–osztrák határon. A nagymoso-
lyú államférfiúi szeretet sok mindent 
kell hogy eltakarjon. Elsôsorban azt, 
hogy ismét átjátszottak egy országot a 
bolsevista táborba.

A húsz éve tartó háború befejezôdött. 
A háború méreteirôl elég adatot olvas-
hattunk a napilapokban. A vietnami nép 
szenvedése felmérhetetlen és meg-
próbáltatásainak még nincsen vége. 
Áldozatává váltak a politikának, amely 
a világot akarja megváltoztatni. Nem 
az elsô és nem az utolsó áldozatai. Amíg 
harcoltak, megváltozott körülöttük a 
világ. Az amerikaiak repülôgépeiken 
odébb álltak – nekik maradni kell az ôsi 
földön rabszolgának, trágyának. Meg 
kell tanulniuk az újfajta békét, az új-
fajta szabadságot, ahogy sok más nép 
már gyakorolja a népek új táborában. 
Csak a fegyvergyárak nem állnak le. A 
háború közben tovább megy, hogy új 
világot gyilkoljon a régi helyébe. A 
háborúk méretei talán kisebbednek a 
jövôben – ahogy a nagyhatalmak egy 
táborba kerülnek. A sor végén az egyén 
áll, ha esetleg más véleményt nyilvání-
tana.

(Ausztráliai Magyarság, 1975 május)

Európa vigyázz!
Ezt a címet egy sokat emlegetett 

írótól tulajdonítottam el. Thomas Mann  
riogatta vele az öreg földrészt – Ameri-
kából. A nemzeti szocializmustól fél-
tette s buzdította harcias humanizmus-
ra eképpen:  „Ha az európai humaniz-
mus képtelenné vált arra, hogy eszméit 
harcias formában újjászülje, ha nem 
képes többé arra, hogy lelkét bajvívó 
frissességre ébressze, el fog pusztulni, 
s egy olyan Európa lép nyomába, amely 
már csak történelmi hagyományként 
viseli nevét és amely elôl jobb lenne a 
közömbös idônkívüliségbe rejtôzni.”

Még mielôtt szegény önmagát meg-
védeni képtelen Európát Amerika és 
Szovjet-Oroszország végleg fel nem 
szabadította, az „Achtung, Europa!” 
írója elôadásokat tartott 1938 tavaszán 
a „Demokrácia eljövendô gyôzelmérôl”.  
Elôadásainak célja Amerika háborúba 
indítása volt Németország ellen. Idé-
zünk néhány mondatot ebbôl, érdekes 
olvasmány közel negyven év távlatá-
ból:

„Nacionalizmus és szocializmus ellen-
tétek. Pártprogramot csinálni a kettô-
bôl, szellemi visszaélés. A szocializmus 
merôben erkölcsi, azaz befelé irányuló 
törekvés, lelkiismereti törekvés. Bár-
hogy gondolkodjék róla a polgári indi-
vidualista, el kell ismerni, hogy békés, 
pacifista, egész az önveszélyeztetésig.” 

„Oroszország? Lehetnek, akik ennek 
az országnak belpolitikai példáját 
rossznak találják és félelemmel gon-
dolnak rá. De el kell ismerni, hogy 
minden igazi szocializmus erkölcsi ter-
mészete Oroszország esetében is be-
igazolódik: el kell ismerni, hogy béke-
hatalom, és meg kell állapítani, hogy 
mint ilyen, a demokrácia megerôsödé-
sét jelenti. Nem véletlen és nem pusz-
tán politikai, hanem egyszersmind er-
kölcsi jelenség, hogy Oroszország mint 
békehatalom a nagy és kis demokrá-
ciák: Anglia, Franciaország, Amerika, 
Csehszlovákia stb. oldalára áll. Ameny-
nyiben békérôl van szó, a szocializmus 
és a polgári demokrácia összetarto-
zik...” 

„ Oroszország egyáltalán nem fe-
nyegeti azt, ami mindennél fontosabb, 
t. i. a békét. Nem Oroszország az az 
állam, amely húsz évvel a világháború 
után Európát arra kényszeríti, hogy 
óriási pénzeket vonjon el a béke céljai-
tól és fordítsa fegyverkezésre; a fasiz-
mus az és úgynevezett dinamikája, hogy 
a világ nem tud megnyugodni és virul-
ni, az ô mûve, nem a szocializmusé.”

Mann, amikor ezeket a sorokat leírta, 
kilenc éve a Nobel-díj tulajdonosa volt, 
Európát ötödik éve „nyomasztotta a 
nemzetiszocialista barbárság”. Rá egy 
évre kitört a második világháború. – 
„Ezt a háborút az nyeri meg, amelyik 
brutálisabb” – mondta egy magyar 
költô, Szabó Lôrinc. Azután, hat évre 
rá, kitört a nagy-büdös béke is, – hogy 
most már tudjon a világ „megnyugodni 
és virulni”.  

Míg Európa közepén lezárult a vas-
függöny, Lengyelországot száz kilomé-
terrel nyugatra tolták, Németországból 
kettôt csináltak – egyet a nyugati 
békeharcos, egyet a keleti békeharcos 
vigyázott – míg a két Németország 
közötti béke-különbséget tíz millió me-
nekült érzékeltette, a szerencsésebb 
nyugati részen 1949-ben egy béke-agi-
tátort ünnepeltek: átadták a Nobel-díjas 
Thomas Mann-nak a Goethe díjat. 

Hogy próféta volt-e, vagy beavatott, 
azt döntse el más, de mi, akik harminc 
évvel többet megéltünk az ô békéjébôl, 
most visszaidézzük a következô két 
mondatát:

„Mindenkinek, aki nagy emberi sze-
rencsétlenségnek érezné, hogy a világ-
nézetek történelmi küzdelmében a de-
mokrácia az alkalmazkodás hiányából 
csôdöt mondana, úgy kell kívánnia, 
ahogy a szükségszerût kívánjuk, hogy 
a demokrácia mind gazdasági, mind 
szellemi téren liberálisból szociális 
demokráciává legyen. ... A demok-
ráciában már eleven a közösség, amely 
minden politika célja s végül meg 
fog szüntetni minden politikát: a népek 
közössége.”  (Gondolat Kiadó, 1957).

Ügyet sem vetettünk ilyen mondatok-
ra három évtizeddel ezelôtt, csak most, 
amikor a nagy változások szele már 
arcunkba csap, vallatjuk ki könyvtárak 
hûs csöndjébôl elôbbi korok prófétáit, 
hogy lássuk, mivel is állunk szemben: 
valami hirtelen egyensúly-billenés, 
vagy jól kitervelt összeesküvés? 

Mert bizony úgy történt:  liberálisból  
szociális demokráciává lettünk itt 
Ausztráliában is. Idôben talán le is ma-
radtunk kissé más nyugati országok 
mögött, de kormányunkban megvan az 
igyekezet minden késést behozni. En-
nek a tünetei közé tartozik többek kö-
zött az is, hogy elsô helyre kerültünk: 
elsôként ismertük el Észtország, Lett-
ország és Litvánia megszüntetését és 
a Szovjetunióba való bekebelezését. 
UNO vegye fogyatékba! 

Hogy a Szovjetunió mennyire a béke 
harcosa, azt megmutatta nekünk ma-

gyaroknak kétszer is. Egyszer, amikor 
az uraktól kellett megszabadulnunk, és 
egyszer, amikor a csepeli munkásoktól 
kellett megvédeni a népet. A háború 
után a magyar nép békétlen szellemé-
nek humánus meggyôzésére plakátok 
jelentek meg egy nagy vörös ököllel és 
közvetlen modorú felirattal: „Lesújt a 
demokrácia ökle!”

A béke alapja a biztonság. Európa 
bék#jét az Európai Biztonsági Konfe-
rencia  készíti elô. „A politika megszû-
nik” – ahogy Thomas Manntól tudjuk – 
nem lesz rá többé szükség: „népek 
közössége”  lesz. Érdekes, hogy e két 
szónak most jött meg a jelentôsége 
harminc év után. Nincs itt többé kelet–
nyugati szócsata ilyen szólamokkal, 
hogy: „imperialista kapitalizmus” – 
„istentelen bolsevizmus”, ellenkezôleg, 
ég és föld egybeborul, tûz és víz elve-
gyülnek, és a kis népek szabadságának 
ôre együtt hál a népek felszabadítójá-
val. Készítik a „tartós békét”, a „New 
World Order”-t. 

– Új korszakot nyitunk az emberi-
ségnek – hirdeti az Egyesült Államok 
külügyminisztere; elmúlt a nemzetek 
létjogosultsága – írják a Harvard-
egyetem politikai teoretikusai. Az 1970-
es moszkvai tanácskozás megállapítja, 
hogy „a legutóbbi tíz esztendô esemé-
nyei megerôsítették a korunk jellegére, 
tartalmára és alapvetô irányzataira 
vonatkozó marxista-leninista értékelés 
helyességét. Korunk a kapitalizmusból 
a szocializmusba való átmenet korsza-
ka.”

Egyik budapesti lap így számol be 
errôl: „Politikai téren az átmenetet jel-
zi, hogy megnôtt a szocialista világ-
rendszer nemzetközi tekintélye és a 
nemzetközi munkásmozgalommal, a 
nemzeti felszabadító mozgalmakkal 
együttesen a világpolitikára gyakorolt 
hatása. Ezt pontosan tükrözik a szocia-
lista országoknak az európai béke és 
biztonság érdekében tett kezdeménye-
zései, amelyek – egy francia újságíró 
kifejezésével élve – »bámulatos karri-
ert futottak be«. A szocialista Európa-
koncepció alappillére, hogy el kell is-
mertetni a kontinensen kialakult vitat-
hatatlan realitásokat. Az a tény, hogy 
kifejezetten ezekrôl – az Odera-Niesse-
határról, az erôszak hiábavalóságáról, a 
gazdasági megkülönböztetés felszámo-
lásáról – a szocialista országokkal már 
tárgyalni kényszerülnek a földrész bé-
kéjét leginkább veszélyeztetô erôk, e 
koncepció megvalósításának fontos 
állomása. A Varsói Szerzôdés tagálla-
mai – az említett Európa-terv jegyében 
– szorgalmazzák az európai biztonsági 
konferencia összehívását. Javaslatuk 
ma a világpolitika homlokterében áll.”

 Az idei januári kézfogó újságban így 
ír Pethô Tibor a thomasmanni népek 
közössége fejlôdési szakaszairól: 

„A szocialista és a tôkés világ kapcso-
latai ma már továbbfejlôdtek, a békés 
egymás mellett élés második szakaszá-
ból fokozatosan a harmadik szakaszba: 
a békés együttmûködésbe. Az nyilván-
való, hogy még nem érkeztünk el min-
den tekintetben a harmadik szakaszhoz, 
de a szocialista országok és a nemzet-
közi békemozgalom dokumentumai 
már joggal használják azt a kifejezést, 
hogy fordulat következett be a nemzet-
közi politikában.” 

(Ausztráliai Magyarság, 1975 július).
***

(Csapó Endre írásainak gyûjteményes 
kötetei – Ilyen a világ! I. II. és III. – 
kaphatók a Püski Könyvesházban.)

Ilyen a világ! (11) 
MAGYAR ÉLET 5. oldal

 Kedves Olvasóim!
  A ma már több mint százéves tettleges 
törekvés elkövetôi a hetvenes években a 
szocializmus által igyekeztek Európa va-
lamilyen átalakítását megvalósítani. A 
globális törekvést a két világháború 
gyôztes hatalmai szorgalmazzák évszá-
zados szívóssággal. A hetvenes években 
– még mindig a marxi tételt alkalmazva 
–, a munkásrétegre hivatkozó pártha-
talmat igyekeztek általánossá tenni világ-
széles érvénnyel. Amúgy persze az ural-
kodó kapitalista rendszer irányításával. 
Csak ennek kudarca után tapasztalták, 

hogy a polgársági társadalom ezt már 
túlhaladta. Majd látni fogjuk a kudarc utá-
ni 180 fokos váltást a liberalizmusra. 
  Írásaimban nagy érdeklôdéssel követtem 
a nyugati globalisták konok törekvését a 
szovjet állam alkalmassá alakítására. 
  Túl sokat invesztáltak a New York-iak 
abba a kontinensméretû államba ahhoz, 
hogy elveszítsék. 
  Így utólag még izgalmasabb követni a 
globális uralom elérésére törekvés esemé-
nyeit, amik ismertetésére akkor nagy fi-
gyelmet fordítottam.             Csapó Endre
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A reformáció után csaknem ötszáz 
évvel teret neveztek el Luther Már-
tonról Rómában.
Ignazio Marino, a város polgármes-

tere jelenlétében keresztelték el az 
eddig név nélküli parkot. A Piazza 
Martin Lutero Róma középpontjában, 
a Colosseum mellett található.

A névadást a római evangélikus egy-
ház munkaközössége indítványozta. 
Jens-Martin Kruse, a római evangé-
likus-lutheránus közösség lelkésze 
szerdán arra emlékeztetett, hogy a 
protestánsok a pápa városában évszá-
zadokon át kisebbségként, titokban 
gyakorolták vallásukat. „A tér elneve-
zése azt szimbolizálja, hogy keresztény 
vallásunk hagyományai szívesen látot-
tak Rómában is” –-- fejtette ki Kruse.

Luther Márton (1483–1546) német 
Ágoston-rendi szerzetes és egyetemi 
tanár a reformáció elindítója. 1517. 
október 31-én tûzte ki 95 tételét a wit-
tenbergi vártemplom kapujára, tetté-

vel nemkívánatos személlyé vált Ró-
mában. Fiatal szerzetesként 1510 és 
1511 fordulóján néhány hónapot Ró-
mában töltött, akkoriban züllött, bûnös 
Bábelnek tartotta a várost. Negatív 
benyomásai a történészek szerint 
megerôsítették késôbbi, Róma ellen 
vívott harcában.

* * *
Egy kolozsvári roma szervezet veze-

tôje a Mediafax román hírügynökség 
útján hívta fel pénteken a román és 
magyar hatóságok figyelmét arra, 
hogy romániai roma származású em-
bercsempészek cigány népviseletbe 
öltöztetve szállítanak Magyarországról 
Ausztriába és Németországba illegális 
közel-keleti bevándorlókat.
Aurel Pascu, a kolozsvári Roma 

Emberiesség Egyesület (Asociatia 
Roma Umanitate) elnöke a hírügynök-
ségnek elmondta: az embercsempészek 
arra alapoznak, hogy a magyar ható-
ságok nem ellenôrzik azokat a román 
rendszámú gépkocsikat, amelyek ci-
gány népviseletbe öltözött személye-
ket szállítanak. Egyértelmûnek gon-
dolják ugyanis, hogy román állampol 
gárok utaznak ezekben a gépkocsik-
ban. Az embercsempészek 1500 euró-
ért vállalják, hogy a hatóságokat meg-
tévesztô módon juttassanak el egy-egy 
illegális bevándorlót Budapestrôl Bé-
csig vagy a németországi Passauig.

* * *
Finnország megkezdte szombaton a 

Svédországból érkezô menedékkérôk 
ellenôrzését az északi Tornio átkelôhe-
lyen. Közben mintegy száz tüntetô rö-
vid idôre elzárta az átkelôt. A tüntetôk 
élô láncot alkottak a svéd oldalon fek-
vô Haparanda és a finn oldalon lévô 
Tornio beléptetôpont között, hangot 
adva migránsellenes indulataiknak. 
„Zárják le a határt!” --- volt olvasható a 
magasba emelt feliratokon, tiltakozva 
a Finnországba egyre nagyobb számba 
érkezô migránsok ellen. Az AFP által 
„szélsôjobboldalinak” nevezett tiltako-
zókkal szemben ellentüntetôk egy 
csoportja is felsorakozott. A migráns-
ellenes tüntetôk közül egy házaspár az 
Yle finn állami televíziónak így fogal-
mazott: „Ellenezzük, hogy ilyen sok 
menedékkérô érkezzen Finnországba, 
hiszen ôk biztonságos európai orszá-
gokon keresztül utaztak idáig, ott kel-
lett volna maradniuk”. A tüntetôk 
mindkét csoportja már a délelôtt fo-
lyamán békésen feloszlott. 

Finnországban az utóbbi idôben a me-
nedékkérôk számának jelentôs növe-
kedését lehet tapasztalni. Túlnyomó-
részt irakiak érkeznek, és Svédorszá-
gon, a haparanda-tornói határátkelôn 
keresztül érik el az országot. 

Az idén már több mint 11 ezer mene-
dékkérô érkezett, fôleg Irakból, a finn 
bevándorlásügyi hatóságok adatai 
szerint most már hetente közel 1200-
an lépik át a határt ezen az útvonalon. 
Az év végéig 25-30 ezerre is nôhet a 
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Kerítések
 Amig sokfelé hallunk „okos” embe-

rektôl, hogy a szerb-magyar határon 
elkészült védô kerítés haszontalan, 
nem egyeztethetô az „európai normák-
kal”, embertelen, stb, a már hónapok 
óta épülô és várhatóan ezév végére 
befejezett kerítésrôl a bolgár-török 
határon nagyon ritkán hallunk. A 
biztonsági zár 5 méter magas, 3 méter 
széles, szögesdróttal és borotva pen-
gével van ellátva. Mint Magyaror-
szágon a bolgárok katonai egységeket 
vezényeltek a rendôrség és a határ-
ôrség megerôsítésére. Azokon a ré-
szeken ahol a kerítés már elkészült 
eddig nem volt határsértés.

Követni is nehéz azt a minôsíthetetlen 
viselkedést, a képmutatást, a pálfor-
dulásokat amiket az elmúlt héten kü-
lönféle politikusoktól elszenvedtünk. 
Mikor Magyarország lezárta a ma-
gyar-szerb határt megszólalt a horvát 
miniszterelnök, aki felvette a megváltó 
Krisztus szerepét azzal az igérettel, 

hogy ô megmenti a szegény beván-
dorlókat a ronda, gonosz magyaroktól, 
és kiadta a meghívót: csak jôjjetek 
Horvátországba gyerekek! Azok jöt-
tek is, és alig 24 órán belül a horvátok 
minden szerb-horvát határ átmenôt 
lezártak. A tömeges beözönlést a hor-
vátok nem tudták kezelni. Akkor a 
horvát miniszterelnököt már római 
tógában láttuk, mert új szerepet, a ke-
zét mosó Poncius Pilátust játszott, 
leszögezve, hogy ô senkit sem utasít ki 
és senkit sem küld sehová. Nem olvas-
tuk, hogy ez a galáns, emberszeretô, 
minden bevándorlót tárt karokkal vá-
ró horvát kormány megkérdezte a 
szlovén szomszédoktól, hogy mit 
gondolnak errôl a „humanizmusról” 
ami abból áll, hogy a ránk nehezedô 
problémákat a lehetô leggyorsabban 
szomszédainkra hárítjuk amibôl ôk 
nem kérnek sem most de régebben 
sem.

Ha ezt a horvát döntést szélessebb 
skálával vizsgáljuk, akkor itt van a 
német példa. A gazdag Németország, 
az EU vezetô állama, Európa gazdasági 
motorja nem volt képes kezelni a Bal-
kán félszigetrôl áramló népvándorlást, 
és újra bevezették a német határokon 
az ellenôrzést. Ebbôl nem tanulva a 
kicsi Horvátország mégis kitette a 
„Jöjjetek” táblákat a bevándorlóknak. 
Szijjártó Péter külügyminiszter na-
gyon pontosan fogalmazott mikor rá-
mutatott arra, hogy ha nem a magyar-
ellenes támadásokkal hanem a töme-
ges bevándorlásra való elôkészülettel 
foglalkozott volna a horvát kormány 
akkor jobb teljesítményt tudtak volna 
felmutatni.

Csak nevetségesnek minôsíthetô az 
új kvóta törvény, amit az Európai 
Parlament --- ahol a komcsi-szoci-zöld-
liberális képviselôk vannak többség-
ben ---- nemrég megszavazott. Ez 
minden EU tag számára megszabná, 
hogy hány bevándorlót köteles befo-

gadni. Megnyugtató, hogy a Visegrádi 
Négyek elutasították ezt az uniós 
megoldást. Orbán Victort sokan tá-
mogatják abban, hogy amíg a korlátlan 
bevándorlás meg nem szûnik nincs 
értelme kvótákról beszélni. Nagy 
Ervin a Magyar Hírlapban rámutat, 
hogy ha Magyarország elfogadja a 
kvótarendszert akkor semmi nem ga-
rantálja, hogy egy-két év múlva sok-
szorosára nô majd a „kötelezôen befo-
gadásra” kijelölt politikai menekültek 
száma. A másik probléma, hogy meg-
jelenhet a mennyiségi elosztás mellett 
a „minôségi” elosztás is. Ha például 
ország A-ra bizzák, hogy kiválogassa a 
nála levô menekültek közül azokat 
akiket ország B-be toloncolnak, akkor 
könnyen megeshet, hogy nem a jól 
képzett, a gazdaságnak hasznos beván-
dorlókat, hanem az írástudatlan, rok-
kant, vagy öreg embereket küldik az 
EU általt kijelölt országba. De talán a 
legfontossabb kérdés, hogy ki fogja 
majd rákényszeríteni azokat a migrán-
sokat akiknek Magyarország vagy 
Szlovákia „jut”, hogy tényleg itt is ma-
radjanak? Bulgáriában ki akar majd 
letelepedni a németországi fizetés 
egynegyedéért, ráadásul még a ciril 
ábécét is meg kell tanulni?

A kvóta rendszer törvény halva szü-
letett gyerek, mert szöges ellentétben 
áll az Emberi Jogok Általános Nyilat-
kozatával, ami a 13. cikkelyben félre-
érthetelenül leszögezi: „minden sze-
mélynek joga van minden országot, 
ideértve saját országát elhagyni”.

Az említett Nyilatkozat létrejöttében 
igen fontos szerepet játszott a nagy 
liberális személyiség, az amerikai el-
nök felesége Eleanor Roosevelt asz-
szony. A „haladó” magyar liberálisok-
nak nem ártana, ha néha egy kicsit 
többet foglalkoznának Roosevelt asz-
szony örökségével.

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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számuk, ami hét-nyolcszorosa a tava-
lyinak, amikor 3600 ember kért me-
nekültstátust.

* * *
Ha szomorúak vagyunk, a kék és a 

sárga színtengelyen elhelyezkedô ár-

nyalatokat teljesen máshogy látjuk, 

mint derûs hangulatban –- derült ki 

egy friss kutatásból. A jelenségnek 

valószínûleg a szervezet dopamin-

szintjéhez is köze lehet.

Kiderült: nem véletlenül illetik a le-

vert, rossz közérzetû embert angolul 

„blue”, azaz kék jelzôvel --– a hangu-

latunk, kiváltképp a szomorúságunk 

tényleg befolyásolhatja azt, hogyan 

látjuk a színeket. A Rochesteri Egye-

tem kutatója, Christopher Thorsten-
son azt vizsgálta, hogy a közérzetünk 

pontosan milyen hatást gyakorol a 

színlátásunkra, és érdekes összefüggé-

sekre bukkant.

A kutató 127 egyetemistának vetített 

le véletlenszerûen kiválasztott film-

részleteket, természetesen mindegyik 

különbözô hangulatreakciót váltott ki 

az alanyokból. Ezután 48 halványan 

színezett táblát mutatott nekik, és fel-

jegyezte, hogy vörösnek, sárgának, 

kéknek vagy zöldnek látják-e azokat. A 

filmrészleteknek nem nem voltak ha-

tása az alanyok színérzékelésén a vö-

rös-zöld tengelyen, komolatkoztakak-

kor, ha szomorú klipeket nézték meg. 

A diákok ugyanis nehezebben azonosí-

tották be az ide tartozó színeket, mint 

azok, akik vidám filmrészletet láttak.

Thorstenson a kísérlet eredménye-

inek igazolása végett készített még 

egy tanulmányt, ezúttal 130 alany se-

gítségével. Összehasonlította, hogyan 

látják a színeket egy szomorú és egy 

semleges tesztfilm megtekintése után. 

A kísérlet során világossá vált, hogy 

csak a szomorúság módosítja a színlá-

tásunkat, az öröm és lelkesedés kevés-

bé játszik szerepet a jelenségben. 

Thorstenson mindkét tanulmányát a 

Psychological Science tudományos fo-

lyóiratban publikálta.

127, majd 130 egyetemista részvéte-

lével zajlott a kutatás, amely során 

megállapították, hogy csak a szomorú-

ság befolyásolja a színérzékelést, a 

jókedv nem

A második kísérlet megerôsítette 

Thorstenson feltevését, miszerint 

csak a szomorúság, és csak a kék-zöld 

skála közötti árnyalatok érzékelése 

között lép fel változás. Az is biztossá 

vált, hogy nem csupán az egyes ala-

nyok lustasága és kedvetlensége miatt 

mutatkozott eltérés a különbözô színlá-

tásokban, hiszen a vörös-zöld skálán 

egyáltalán nem tapasztalt változáso-

kat.

Mi is meglepôdtünk, milyen pontos 

eredményeket kaptunk, hiszen csak a 

kék-zöld tengelyen tapasztaltunk vál-

tozásokat –-- írta egy sajtóközlemény-

ben Thorstenson.

A jelenségnek valószínûleg elég sok 

köze van a dopaminszint csökkenésé-

hez, amelyrôl régóta tudjuk, hogy a 

szervezetünk jutalmazási rendszeré-

ben játszik nagy szerepet. A dopamint 

szokás boldogsághormonnak is nevez-

ni azért, mert az érzelmi életért felelôs 

agyterületen felszabadulása elégedett-

ségérzetet, boldogságot vált ki.

A neurotranszmitternek a retina 

munkájában is része van. A szomorú 

filmek hatására az alanyok szervezeté-

ben a dopaminszint lecsökkent, és ez 

valamilyen szinten módosította a szín-

látást –-- a pontos hatások kivizsgálá-

sához azonban további kutatásra lesz 

szükség.

* * *
Az érintettek felelôsségre vonását és 

megbírságolását kérte a román be-
lügyminisztérium honlapján közzétett 
nyilatkozatban Gabriel Oprea minisz-
ter amiatt, hogy kedden, a román csa-
patok 1944-es sepsiszentgyörgyi bevo-

nulásának évfordulója alkalmából 
tartott ünnepségen a szervezôk nem 
tûzhették ki a román zászlót a város-
háza tornyára.

Az önkormányzat a Háborús Veterá-

nok és Tisztek Egyesülete beadvá-

nyára adott válaszban korábban azt 

közölte, hogy mûszaki okok miatt 

nincs lehetôség a lobogó kihelyezésére. 

Az indoklás szerint a felújítás alatt álló 

városháza tornyára olyan csúcsdíszt 

helyeztek, amely villámhárító is, ami 

nem teszi lehetôvé a zászló kitûzését.

A román hatóságok a román álla-

miság székelyföldi szimbólumának te-

kintik a sepsiszentgyörgyi városháza 

tornyára 1944-ben kitûzött zászlót.

„A román zászló közhivatalra való 

kitûzésének az elutasítása oktalan pro-

vokáció bármely választott vezetô ré-

szérôl” --- idézte a közlemény a minisz-

terelnök-helyettesi tisztséget is betöltô 

Gabriel Opreát.
„Romániában a nemzeti szimbólumok 

tiszteletben tartása nem csupán egy 
opció, és nem függ a közösség etnikai 
összetételétôl, sem pedig egyes válasz-
tott vezetôk kénye-kedvétôl. Az alkot-
mány értelmében Románia szuverén, 
független, egységes és oszthatatlan 
nemzetállam, és így is kell maradnia” 
--- fogalmazott a belügyminiszter.

Gabriel Oprea pártja, a Románia Ha-
ladásáért Országos Szövetség (UNPR) 
ugyanakkor azonnali lemondásra szó-
lította fel Sepsiszentgyörgy elöljáróit.

A sepsiszentgyörgyi ünnepségre ka-
tonákból álló staféta szaladt Buka-
restbôl Sepsiszentgyörgyre a zászló-
val, amelyet háborús veteránok 
jelenlétében szerettek volna az épület 
tornyára kitûzni. A Maszol.ro hírportál 
beszámolója szerint a zászló kitûzésé-
hez egy létrás tûzoltókocsit is a hely-
színre vezényeltek, a mûvelet azonban 
nem volt sikeres. A rendezvényen 
nem vettek részt Sepsiszentgyörgy 
elöljárói, akik korábban közölték, hogy 
a felújítási munkálatok ellenére a pol-
gármesteri hivatal homlokzatára kitû-
zik a román zászlót.

Kovászna megye prefektusa közle-
ményben tudatta szerdán, hogy 
ügyészségi feljelentést tesz a sepsi-
szentgyörgyi elöljárók ellen a fasiszta, 

legionárius, vagy xenofób szervezete-
ket, szimbólumokat és tetteket, illetve 
a háborús bûnösök kultuszát tiltó tör-
vény megsértése miatt. A prefektus 
ugyanakkor közölte, hogy kezdemé-
nyezi az igazságügyi minisztériumnál 
egy sor törvény módosítását. Javasol-
ta, hogy ismét vezessék be a büntetô 
törvénykönyvbe a román nemzeti jel-
képek megsértésének a bûntettét, a 
zászlótörvénybe pedig iktassanak be 
egy olyan cikkelyt is, amelyik elôírja, 
hogy a megyeszékhelyek polgármes-
teri hivatalainak a legmagasabb pont-
jára is ki kell tûzni a román nemzeti 
lobogót.

Romániában a törvény azt írja elô, 
hogy a közintézmények homlokzatára 
kell kitûzni Románia és az Európai 
Unió zászlaját. A középületek tornyára 
kitûzött zászlókról nem rendelkezik 
jogszabály. A törvényt szûkítô módon 
értelmezte a kormányt képviselô Ko-
vászna megyei prefektus, amikor a 
zászlók mellé kitûzött székely zászlók 
eltávolítására kötelezte az önkormány-
zatokat. A szûkítô törvényértelmezést 
a bíróságok is megerôsítették a szé-
kelyzászló ügyben kimondott ítéleteik-
ben.

Sepsiszentgyörgy korábbi polgármes-

terére, Albert Álmosra 2002-ben tete-

mes pénzbírságot rótt ki a prefektus, 

amikor eltávolíttatta a városháza tor-

nyára kitûzött román zászlót, és a bír-

ságot a volt polgármesternek bírósági 

úton sem sikerült érvénytelenítenie. 

2010-ben azonban az Emberi Jogok 

Európai Bírósága kártérítés fizetésére 

kötelezte a román államot amiatt, hogy 

a román bíróságok indoklás nélkül 

utasították el a volt polgármester zász-

lóügyben benyújtott óvását.

A közel 55 ezer lakosú Sepsiszent-

györgyön a lakosság 77 százaléka val-

lotta magyarnak magát a 2011-es 

népszámláláson. A várost a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RM-

DSZ) színeiben megválasztott Antal 

Árpád polgármester vezeti. A 21 tagú, 

RMDSZ-es többségû önkormányzati 

testületben csupán négy képviselô 

szerzett mandátumot a román pártok 

képviseletében.

* * *

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.
ÚJDONDSÁG:

Minden pénteken és szombaton

friss lángos

126 Main St. Croydon VIC 3136
Tel.: (03) 9723-1807

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au
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Magyarország az 1848/49-es forradal-

mat és szabadságharcot egy polgári 

jellegû, modern, a feudalizmust felszá-

moló és a Habsburg Birodalmon belül 

nagy önállósággal bíró új ország meg-

teremtéséért vívta. Bár a szabadságharc 

1849 tavaszán még nagy magyar gyôzel-

meket hozott, Ferenc József császár fô 

szövetségesétôl Oroszországtól kért se-

gítséget és elérte a fordulatot. A hatal-

mas cári haderô eltiporta a több mint 

egy éve folyó harcokban kivérzett ma-

gyar seregeket.

1849 október 6–án a majdnem egy éven 

át tartó szabadságharc befejezését kö-

vetôen az ifjú Ferenc József császár 

súlyos büntetés kiszabásával akarta 

megüzenni a magyaroknak: birodalmá-

ban nem tûri a lázadást. A császár tizen-

három magyar honvédtábornokot ítélte-

tett halálra, mindegyiküket nyilvános és 

megszégyenítô kivégzéssel sújtva.

Az említett napon Arad városában ti-

zenhárom bátor, hôsies, és megbecsült 

magyar hazafi kivégzésére készültek. A 

halálra ítéltek mindannyian ugyanazon 

ügyért harcoltak: a magyar szabadságért 

és a magyar haza megújulásáért. Hittek 

abban, hogy a reformkor nagyjai: 

Széchenyi, Wesselényi, Kölcsey, Deák 

és Kossuth egy modern, új Magyaror-

szág alapjait tették le, kivezetve a ma-

gyarságot a középkori feudális viszo-

nyok közül. A halálra ítélt katonai 

vezetôk mindegyike kész volt életét 

áldozni ezekért a célokért. A végsôkig 

küzdöttek, mert tudták: a magyar nép 

régen kiérdemelte már a jogot arra, 

hogy végre önmagát kormányozza. Har-

cukat törvényesnek tartották, hiszen 

1848 tavaszán az osztrák császári udvar 

is elismerte a magyarországi reformok 

szükségszerûségét. Az Udvar meghátrá-

lása azonban csak 1848 nyaráig tartott. 

Miután az európai uralkodók sorra, 

mindenütt leverték a forradalmakat, 

Bécs a magyarok ellen fordult. A sza-

badságharc kitört és sok ezer bátor ma-

gyar katona és tiszt véráldozatát köve-

telte.

Az 1848/49-es forradalom és sza-

badságharc 1849 júniusában érkezett a 

fordulópontjához. Ferenc József császár 

parancsára ugyanis ekkor támadt ha-

zánkra a segítségül hívott majdnem 200 

ezres orosz haderô és a 66 ezer osztrák 

katonát számláló császári armada. A 

több mint negyed millió támadó ellen 

reménytelennek tûnt az ellenállás. A 

magyarok csupán abban bízhattak, hogy 

képesek lesznek annyira lelassítani az 

orosz-osztrák csapatok elôretörését, 

hogy Nyugat-Európa felfigyeljen a küz-

delemre. Kossuthék hittek abban, hogy 

ha kitartanak, akkor Anglia és Fran-

ciaország nem fogják szó nélkül hagyni 

az oroszok beavatkozását, és kikény-

szerítik az intervenció felfüggesztését. 

Abban bíztak, hogy az európai erô-

egyensúly felett ôrködô nyugati orszá-

gok nem engedik az Orosz Birodalom 

térnyerését. A magyar tábornoki kar 

így mindent megtett az oroszok és a 

Haynau vezette osztrákok feltartóztatá-

sáért.

A túlerôvel folytatott küzdelemben 

valódi hôsök harcoltak. Aulich Lajos 

Az aradi vértanúk
hadügyminiszter és Görgey Artúr fôpa-

rancsnok vezetése alatt Dessewfy 

Arisztid lovascsapataival Felsô-Ma-

gyarországon hátráltatta az oroszok elô-

retörését, Nagysándor József tábornok 

Debrecennél védte meg csapataival a 

magyar fôsereget, Damjanich János és 

Vécsey Károly pedig a délvidéken ké-

szültek a végsô összecsapásokra. Eköz-

ben Török Ignác hadmérnökként a sze-

gedi sáncok építését felügyelte, Láhner 

György pedig a nagyváradi fegyvergyár 

folyamatos mûködését biztosította. Az 

említett magyar honvédtábornokok, 

illetve a legfelsô hadvezetésben szolgáló 

parancsnokok, - köztük Kiss Ernô altá-

bornagy – mindent elkövettek az ellen-

ség feltartóztatásáért. Sajnos azonban 

az Arad – Temesvár körzetbe történô 

csapatösszevonás terve hibásnak bizo-

nyult. A túlerô elôbb a Szôregi, majd a 

végsô, temesvári csatában is gyôzelmet 

aratott.

A kivégzések és a 13 vértanúhalál
1849 október 6–án reggel fél hatkor a 

legyôzött magyar hôsökön súlyos bosz-

szút állt a bécsi udvar. Négy honvéd-

tábornokot golyó általi, kilencet pedig 

kötél-általi halálra ítéltek. A történelem 

soha nem felejti emléküket.

Kiss Ernô: Gazdag, örmény eredetû 

családban született. 1848 októberében – 

a honvéd hadseregben elsôként – nevez-

ték ki honvéd vezérôrnaggyá. Késôbb 

1849 januárjában Debrecenben az Or-

szágos Fôhadparancsnokság vezetôje 

lett, majd tavasszal megkapta a Magyar 

Katonai Érdemrend II. osztályát. A sza-

badságharc végéig több alkalommal is 

helyettesítette a hadügyminisztert.

Dessewffy Arisztid: Jómódú, magyar, 

evangélikus családba született. 18 éves 

korában jelentkezett a császári hadse-

regbe. Kitüntette magát a kápolnai csa-

tában, majd a tavaszi hadjárat ütköze-

teiben, ezért április 18-án megkapta a 

Magyar Katonai Érdemrend III. osztá-

lyát. Késôbb az I. hadtest lovashadosz-

tályának parancsnokává nevezték ki. 

Hadtestével jelen volt Buda ostrománál, 

ahol megkapta vezérôrnagyi kinevezé-

sét. Július elejétôl a felsô-magyarországi 

hadsereg lovassági fôparancsnokaként 

az orosz sereg elôrenyomulását akadá-

lyozta hôsiesen.

Schweidel József: Harcolt a napóleoni 

háborúkban. A schwechati csatában ta-

núsított bátorságáért az Országos Hon-

védelmi Bizottmány 1848. októberében 

tábornokká avatta. 1849. május 9-én lett 

Pest városparancsnoka. Ô volt az egyet-

len, akit az aradi vészbíróság kegyelem-

re javasolt Haynaunak, ô azonban ezt 

elutasította, és kötél általi halálra ítélte.

Lázár Vilmos: Örmény származású 

magyar nemesi családban született. 

Fiatalon lett katona. Kiválóan szerepelt 

a szabadságharc utolsó csatáiban. Aug-

usztus 12-én Bem tábornok ezredessé 

léptette elô és megbízta a felsô-magyar-

országi hadtest maradványaiból alakí-

tott IX. hadtest parancsnokságával.

Poeltenberg Ernô: Gazdag osztrák 

szülôk gyermekeként született. Össze-

sen 18 éve szolgált már tisztként a csá-

szári seregben, amikor kitört a sza-

badságharc. A kápolnai csatában 

kitüntette magát. 1849. április 14-e után 

a hetedik hadtest parancsnoka lett ez-

redesként, majd június 2-án tábornokká 

léptették elô. A nyári hadjárat idején 

Haynau túlerejével szemben visszavo-

nulni kényszerült. Görgey bizalmasaként 

ô közvetített a tárgyalásokon a cári se-

regekkel a fegyverletételrôl. Ezután 

fogták el az osztrák hatóságok.

Török Ignác: Kisbirtokos magyar ne-

mesi családból származott. A bécsi had-

mérnöki akadémián végzett, 1839-ban a 

nemesi testôrséghez került, ahol erô-

dítés elméleteket oktatott. Tanította 

többek között Görgey Artúrt és Klapka 

Györgyöt is. A harcok alatt Komáromban 

a vár erôdítését, kiépítését szervezte 

meg, majd a budai várban szolgált, vé-

gül Szegedre rendelték hogy a Tisza 

jobb partján sáncokat emeljen.

Láhner György: A Túróc megyei 

Necpálon született 1795-ben, német pol-

gári családban. 1848 ôszén a Honvédelmi 

Minisztérium hadfelszerelési és fegy-

verkezési fôfelügyelôvé nevezte ki, ez-

redesi rangban. Ebben a minôségében a 

pesti központú magyar fegyvergyártás 

felfuttatása volt a feladata. Pest elestét 

követôen tábornokként ô állíttatta fel a 

nagyváradi fegyvergyárat.

Knézich Károly Édesapja horvát volt, 

aki osztrák szolgálatban határôrtisztként 

dolgozott. Részt vett a szerbek elleni 

hadjáratban, majd az isaszegi és a nagy-

sallói csatában is. Damjanich János láb-

törése után vezérôrnaggyá és a har-

madik hadtest fôparancsnokává 

nevezték ki. E minôségében vett részt 

Buda ostromában.

Nagysándor József A déli harcokban 

nyújtott kiváló teljesítményéért ezre-

dessé léptették elô. Az 1849. március 5-i 

szolnoki csatában szétvert ellenség ma-

radványait hôsiesen üldözte. Az ütkö-

zetben tanúsított hôsiességéért 2. osz-

tályú érdemjellel tüntették ki. A tokaji 

átkelés után 1849. augusztus 2-án Deb-

recen mellett megütközött a hatszoros 

túlerôben lévô cári sereggel, és bár ve-

reséget szenvedett, megmentette a fel-

morzsolódástól a Görgey vezette fô-

erôket.

Aulich Lajos Ô volt az aradi vértanúk 

közül a legidôsebb, kivégzésekor 56 

éves. Német anyanyelvû polgári csa-

ládba született. Már 20 évesen katonai 

pályára lépett. A szabadságharc kezde-

tén a délvidéki harcokban vett részt. 

Késôbb a tavaszi hadjáratban harcolt, 

majd 1849. július 14-étôl a magyar kor-

mány hadügyminisztere lett.

Damjanich János Szerb nemzetiségû, 

vagyontalan családból származott. A ka-

tonatiszti iskolát Temesváron végezte. 

A szabadságharc elsô szakaszában, 1848 

végéig a délvidéken harcolt. Részt vett a 

tavaszi hadjáratban és a komáromi 

csatában is. Április 28-án ideiglenes had-

ügyminiszterré is kinevezték, azonban 

mikor kikocsizott csapatai megszemlé-

lésére, eltörte a lábát, és emiatt szolgá-

latképtelenné vált. Július 11-tôl az aradi 

vár fôfelügyelôje, majd várparancsnoka 

lett. Augusztus 17-én a cári csapatok 

elôtt tette le a fegyvert.

Vécsey Károly Rangos fônemesi csa-

ládba született és szinte még kamaszként 

katonai pályára lépett. A szabadságharc 

kezdetén ô is a délvidéken vett részt a 

harcokban. 1849. április 7-én nevezték 

aki az aradi várat ostromló V. hadtest 

élére. A szabadságharc utolsó csatá-

jában, Temesvárnál hôsiesen és nagy 

szakértelemmel vezette csapatait.

Leiningen-Westerburg Károly Ô 

volt a legfiatalabb aradi vértanú, kivég-

zésekor alig 30 éves. Hessen nagyher-

cegségben született, olyan család gyer-

mekeként, amelynek több tagja is 

katonaként szolgált. 1848 ôszén Temes-

várra rendelték, ahol önként jelentkezett 

a szerbek ellen vívott hadjáratba. Bá-

torságáért 1849 áprilisban ezredesi 

ranggal tüntették ki. A tavaszi hadjá-

ratban további érdemeket szerzett, 

melyek elismeréséül július 1-jén tábor-

nokká léptették elô. Görgey személyes 

jó barátjának mondhatta magát.

Harmat Árpád Péter
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Apák napja a 

Balaclava-i 

plébánián
Immáron hagyományosnak mond-

ható, hogy apák napján a szentmisék 
végén megáldjuk a férfiakat, édes-
apákat, nagyapákat...  Fontosak tar-
tom, hogy részesüljünk azokban az 
áldásokban, szentelményekben ame-
lyek részei egyházunk kincsestárának. 
Ismerôs mindenkinek a Balázs áldás, a 
gyertya szentelés, vagy vízkereszthez 
közel a házszentelés, vagy júliusban az 
autók megáldása. De ezeken az is-
merôs áldásokon kívül sok-sok le-
hetôségünk van, hogy a Jóisten kin-
csestárához nyúljunk. Ilyen a férfiak 
megáldása. Nekem nagy örömömre 
szolgál, hogy a hívek nyitottak ezekre 

az újakra, hiszen ezek lehetnek a 
vallásos életünk apró ünnepei amelyek 
szinte minden hónapban díszbe tudják 
öltöztetni a szívünket. 

Ennek a napnak a megkoronázása az 
a fenséges ebéd volt, amit most is az 
egyházközség hívei készítettek tel-
jesen önkéntes munkában. Újra meg-
töltöttük a termünket, hisz majdnem 
százan voltunk együtt a szentmisét kö-
vetô ebéden. Köszönet érte mind-
azoknak akik osztoztak velünk ebben 
az ünnepben és természetesen azok-
nak akik készítették azt. 

Név szerint: Tóth Mihály és felesége 
Borbála, Henkul István és felesége 
Marika, Gurbán Sándor és felesége  
Jutka, valamint Spiller Sitván. 
Isten fizessem meg a fáradozá-

sukat!

A Melbournei Regnum Marianum 
Egyházközség melléklete

Szerkeszti Laczkó Mihály atya (03) 9527-4106 
és Varga Emôke

Magyar Nyelvû Szentmisék:
8.30: Wantirna - Szent István templomban

Cim: 760 Boronia Rd. Wantirna VIC 3152
12.00: Balaclava – St. Colman's templomban

Cim: 293 Carlisle St. Balaclava VIC 3183
Az Árpád Otthonban 

minden hónap második szerdáján 11-tôl szentmise
A Geelong-i Szent László központban 

 Geelong / Lovely Banks, 55 Lovely Banks Road VIC 3221
minden hónap második szombatján szentmise. 

A nyári idôszámitasban 16.00-tól a téliben 15.00-tól.
Havonta egyszer diákmise Balaclaván 

Gitárral, dobbal...fiatalos énekekkel
Havonta egyszer ebéd a Balaclava-i plébánián

Érdeklôdni: Laczkó Mihály (03) 9527-4106

Törött cserépedény
Kínában egy vízhordozónak volt két nagy cserépedénye. Annak a botnak 

egy-egyvégén lógtak, amit a nyakában hordott. Az egyik edényen volt egy 
repedés, míg a másik tökéletes volt és mindig egy teljes adag vizet szállított. 
A pataktól a házig tartó hosszú séta végén a megrepedt edény már csak 
félig volt vízzel. Két teljes évig ez így ment, minden nap - a vízhordozó már 
csak másfél edény vizet szállított vissza a házba. Természetesen a tökéletes 
edény büszke volt a teljesítményére, hisz tökéletesen csinálta. De a szegény 
törött cserép szégyellte a tökéletlenségét, és nyomorultnak érezte magát, 
hogy csak félannyit tudott teljesíteni. A két év keserûség után, egyik nap 
megszólította a vízhordozót a pataknál.
- Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé.
A vízhordozó így válaszolt a cserépnek:
- Észrevetted, hogy virágok csak az ösvényen csak a te oldaladon terem-

nek, s nem a másik cserép oldalán? Ez azért van így, mert én mindig tudtam 
a hibádról, és virágmagot szórtam az ösvénynek erre az oldalára. 
Minden nap te locsoltad ôket, amíg visszasétáltunk. Két éve leszedem 

ezeket a gyönyörû virágokat, hogy az asztalt díszítsem velük. Ha nem lennél 
olyan, amilyen vagy, akkor ez a gyönyörûség nem ragyogná be a házamat.
Tanulság: Mindannyiunknak megvan a saját különleges hibája. Mi 

mindannyian törött cserépedények vagyunk. De ezek a törések és hibák, 
amik mindannyiunkban megvannak teszik az életünket olyan nagyon 
érdekessé és értékessé. Csak el kell fogadnunk mindenkit olyannak, 
amilyen, s a jót meglátni másokban.

A helyzet változatlan.
Az elsô két év; a szervezések, az új 

ország megismerése, idegen nyelv el-
sajátítása családok letelepedése után 
kikristályosodott, hogy mit kell tenni 
mindenkinek ahhoz, hogy megtartsuk 
magyarságunkat vallásunkkal együtt 
az új hazában.

1954. május hó 15-én megjelent a 
„Nyílt levél Varga Zoltán Atyától”, 
amiben kiértékelte a helyzetet.
Kedves Magyar Hívek!
Ezt a körlevelet a Világi Apostoloknak 

küldjük ki, hogy vele tájékoztatni tud-
ják egyházközségünk életéröl a gond-
jaikba vállalt híveket.

A melbournei magyar katolikus egy-
házközség neve: Regnum Marianum.

Szent Imre halála után, kétségbeesett 
Szent István a Szûzanyának ajánlotta 
föl a magyar Szent Koronát, hogy 
védje és oltalmazza a megfelelô utód 
nélkül maradt országot. A Szûzanya 
ezt meg is tette. Mi magyarok azóta 
különösképpen tiszteljük a Szûzanyát, 
mint  Nagyasszonyunkat, Magyaror-
szág Királynôjét.

Otthon szenvedô magyar testvéreink-
nek és nekünk messzire szakadt árva 
magyaroknak nagy szükségünk van 
Mária segítségére. Ezért ajánlottuk 
egyházközségünket Neki és neveztük 
tiszteletbôl REGNUM MARIANUM-
NAK. E név hallva, vagy mondva, min-
dig arra emlékezzünk, hogy bár 
messze szakadtunk a honi rögtôl, de 
lélekben mindig együtt vagyunk az 
otthoniakkal a Szûzanya védelme és 
palástja alatt.

A Regnum tehát nem egy egyed-
uralomra törekvô egyesület vagy párt. 
Ide nem is kell külön belépni, hanem 
tagja minden katolikus magyar. Tagja 
aktív, ha részt vesz a szentmiséken, 

bejelenti magát és kiveszi részét a 
közös gondokból is, vagy talán, sajnos 
csak passzív tag. Aktív tagoknak tart-
juk azokat is, akik nehéz életkörül-
ményeik miatt csak ritkán jelenhetnek 
meg körünkben.

Szerencsétlen és materialista fel-
fogás az, amelyik a vallás és magyar-
ság fogalmát egymással szembeállítani 
igyekszik. Az ilyen eszmék terjesztôi, 
tudatosan vagy öntudatlanul, az ateista 
internacionális kommunizmus szeke-
rét tolják és bomlasztói a meglevô 
magyar egységeknek.

Minden ember az Isten kezébôl indul 
az életbe és az ember számára a végsô 
cél sem lehet más, mint az Isten. Az út, 
amelyen a végsô célunk felé megyünk: 
a vallás. 

Az is az Istentôl megengedett és adott 
külön hivatás, hogy ezt az utat, mint 
magyar járjam végig. A kettôt csak 
rövidlátással és rosszindulattal lehet 
szembeállítani vagy szétválasztani. 
Ezeréves történelmünk folyamán nem 
is tették ezt sohasem azok, akik ôszin-
tén a magyarság javáért dolgoztak.

Közel három éve, hogy Melbourneben 
megalakult a Regnum. Az új életkö-
rülmények és nehézségek ellenére is 
mindig akadtak áldozatos és apostoli 
lelkû világiak, akik a szervezés és ve-
zetés munkájában segítettek. Hálás 
vagyok nekik. De tudom, hogy amint 
az igazi hívek sem a pap személyéért 
jönnek a szentmisére, hanem az Isten-
ért, ugyanúgy ôk is, amit tettek, az 
Isten dicsôségéért és a magyarságért 
tették. Ezért az igazi hálát és jutalmat 
is, mint az Úr szôlôjének munkásai, az 
Istentôl kapják. Minden hónap elsô 
vasárnapján a fél tizenkettes szent-
misémet ôértük ajánlom fel és mind-
azokért, akik a legkisebbel is segítenek 

ebben a munkában. Az összes többi 
szentmisémet a Szent Tamás temp-
lomban a magyar hívekért, különösen 
a megjelentekért ajánlom fel. (Ez a 
felajánlás a magyar hívekért azóta is 
gyakorlatban van a reggeli fél kilences 
Szent István templomban és déli mi-
sén a Szt. Alajos templomban.)

Kis magyar ôrhely ez az egyház-
község, itt, a „világ végén”.

Minden gondunk és küzdelmünk arra 
irányul, hogy elsôsorban lelkileg, de 
más téren is annyi segítséget adjunk 
minden magyarnak, amennyi tôlünk 
telik.

Sajnos nem alkothatunk egységes 
plébániát. Több mint száz négyzet-
kilométerre szétszórva kell, hogy 
megtaláljuk egymást. Ez a Regnum 
vezetôsége, de még inkább a hívek 
részérôl sokszor nagy áldozatot kíván. 
Ez az áldozat alapköve egyházközségi 
életünknek. Ha a kényelemszeretet és 
anyagiasság kiölné szívünkbôl ezt az 
áldozatot, akkor széthullana ez a Mel-
bournebe vetôdött maroknyi magyar 
is. Hogyan irgalmazzon az Isten az 
otthoniakon, ha mi idekint még „imád-
kozni” sem tudunk együtt értük? 

Mt. 18,19 „Ahol ugyanis ketten vagy 
hárman összegyûlnek az én nevemben, 
ott vagyok közöttük.”  Eddig a levél.

Egy elôkelô japán katonatiszt európai 
körúton járt. Az egyik hatalmas dóm-
ban megkérdezte kísérôjétôl, hogy mit 
jelent a kis piros mécses az oltár 
elôtt? 

- Isten jelenlétét tudatja, aki a Szent-
ségben állandóan itt van – volt a vá-
lasz.

A japán udvariasan mosolygott.
- Önök valóban hiszik, hogy az Isten 

itt jelen van?
 – Igen!
- Akkor miért üresek ezek a temp-

lomok?  
(Szerk: Érdemes ezen egy kicsit 

elgondolkodni)

Nyílt levél az elsô 

évekbôl
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2015. október 4-én vasárnap de. 11 órakor  

 ISTENTISZTELET, 
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban  

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

 az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat),

Vasárnapi iskola a megszokott idôben, 9.30-tól 12 óráig. 
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai Nagyteremben

 Mindenkit szeretettel várunk!
SPRINGVALE (VIC) 

2015. október 4-én vasárnap du. 3 órakor     
ISTENTISZTELET   

Igét hirdet: Nt. Incze Dezsô
a springvalei lutheránus templomban (3 Albert Ave.)

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY 
2015. október 4-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet,
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt gyermekeknek is 
Istentiszteletet tartunk, szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket, 

hogy hozzák el a kicsiket. 
Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld

ADELAIDE (SA) 
2015. október 4-én vasárnap de. 11 órakor 

  ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA, 

a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
 BRISBANE (QLD) 

2015. október 4-én vasárnap de. 11 órakor  
ISTENTISZTELET 

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

Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden
GOLD COAST — ROBINA 2015. 

2015. minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órakor 
 Istentisztelet és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Minden hónap elsô vasárnapján du. 2 órakor 

Bibliaóra
 Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina

Aspley, Észak Brisbane (minden hónap második vasárnapján) de. 
11.30 órától  Istentisztelet

és Magyar Nyelvû játszócsoport gyermekeink számára
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

Asppley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 
Ezen alkalmakra szeretettel várunk mindenkit,

 vallási megkülönböztetés nélkül.

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

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

Gyülekezetünk tagjai, Honfitársaink figyelmébe!
A 2015 évi Egyházfenntartási hozzájárulások rendezése 

végett Istentisztelet után a Bocskai Nagyteremben keressék 
Csutoros István gondnokot (pénztárost). 

Szaladnak a hetek és nemsokára elérünk az év végéhez. 
Örömmel jelentjük, hogy ez  év szilveszter estéjén egy 

vacsorával egybekötött zenés táncos est lesz 
a Bocskai nagyteremben.

Készülôdjetek, és szóljatok családtagoknak, barátoknak, 
ismerôsöknek…ezt nem lehet kihagyni a naptáratokból.

További felvilágosítást küldünk ezután hetenként.

65 éves a Dél-Ausztráliai 
Magyar Református Egyház

2015. szeptember 20-án ünnepelte Adelaide városának magyar közössége a Dél-Ausztráliai Magyar Református 
Egyház fennállásának 65. évfordulóját. Ezen rendkívüli eseményt a gyülekezet ünnepi istentisztelettel és ebéddel 
ünnepelte.

A délelôtt 11 órakor kezdôdô ünnepi istentiszteletet Szabó Attila református lelkipásztor nyitotta meg, aki 13 éve 
az adelaidei református gyülekezetben teljesíti szolgálatát. Köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt 
évtizedekben fáradhatatlan munkájukkal segítették a közösség fennmaradását és fejlôdését. 

Bakonyi Péter, Magyarország Melbourne-i Konzuli Irodájának fôkonzulja köszöntôjében elmondta, hogy 
példaértékû, hogy ez a kis magyar közösség a kezdetektôl otthont ad a Magyarországról ide érkezôknek, továbbá 
sok sikert kívánt a jövô kihívásaihoz. 

Az eseményt megtisztelték üzenetükkel az Ausztrália távolabbi városaiban szolgáló református lelkipásztorok is: 
Péterffy Kund Sydney-i, valamint Dézsi Csaba Melbourne-i lelkipásztorok, akik további eredményes éveket 
kívántak a gyülekezetnek. Bruce Martin, az Unley Uniting Church képviseletében elmondta, hogy ez a templom 
nemcsak az Ô és testvérei otthona, hanem a magyar református közösségé is.

Kavecsánszki Ádám a Kôrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa pedig az 1951-ben a Dél-Ausztráliai Magyar 
Református Egyház egyéves évfordulója alkalmából írott levelet olvasott fel. „Valamikor békében éltünk távoli 
szülôföldünkön, nem is gondolva rá, hogy attól egyszer el kell szakadnunk. Világrengés lökése szórt ki bennünket 
megszokott körünkbôl, elszakítva sokunkat feleségétôl, gyerektôl is, legtöbbünket szülôktôl, testvérektôl, 
rokonoktól s mindannyiuunkat népünktôl.„ – részlet az 1951. évi Dél-Ausztráliai Magyar Református Egyház 
jegyzôkönyvének mellékletébôl. 

Az ünnepi istentiszteleten közremûködött a gyülekezet felnôtt kórusa, továbbá gyermekek és Sydneybôl érkezett 
vendégek produkcióját is hallhatta a közönség. Az esemény végén került sor egy márványból készült emléktábla 
leleplezésére, mely a 65. évfordulóra emlékezik. A táblát Bogyó Attila, helyi kôfaragó ajánlotta fel és készítette el. 

Az istentiszteletet a gyülekezet tagjai által megszervezett szeretetvendégség zárta. Az emléktáblán, pedig 
megmarad az utókornak az örökérvényû igazság: 

„Uram, te voltál nekünk hajlékunk nemzedékrôl, nemzedékre.” Zsoltárok k. 90:1

Az emléktábla teljes magyar nyelvû szövege a következô:

EZ AZ EMLÉKTÁBLA MAGYAR GYÜLEKEZETÜNK ALAPÍTÁSÁNAK 65. ÉVFORDULÓJÁRA 
KÉSZÜLT, MEGTARTÓ ISTENÜNK GONDVISELÉSÉRE EMLÉKEZVE, 

AKI VELÜNK VOLT AZ EDDIG MEGTETT ÚTON.
A DÉL-AUSZTRÁLIAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ TAGJAINAK HÁLÁS KÖZÖSSÉGE.

,,URAM, TE VOLTÁL NEKÜNK HAJLÉKUNK NEMZEDÉKRÔL NEMZEDÉKRE.’’ Zsoltárok k. 90:1
,,LÉGY HÛ MINDHALÁLIG, ÉS NEKED ADOM AZ ÉLET KORONÁJÁT.’’ Jelenések k. 2:10

ADELAIDE  2015. szeptember 20.

Kavecsánszki Ádám

Bakonyi Péter vezetô  konzul, Magyarország Konzulátusa, Melbourne
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65 éves a Dél-Ausztráliai 
Magyar Református Egyház

Nt Péterffy Kund sydneyi lelkész

A gyûjtést folytatjuk
Az Ausztráliai Magyar Szövetség, ha jól emlékszem, márciusban, „Segély-

kiáltás Kárpátaljáról” elnevezéssel a Kárpátalján kialakult válsághelyzet, ami 
napjainkban is tapasztalható, illetve a gazdasági helyzet hanyatlása miatt 
felhívást intézett az Ausztráliában élô magyarokhoz, hogy segítsük az ott élô 
testvéreinken, akik már a létminimum alatt tengetik mindennapjaikat.

A Viktoriai Magyar Tanács (V.M.T.) azonnal csatlakozott a felhívásra és 
megkezdte a gyûjtést. A VMT szervezésében létrehoztunk egy táncos, mû-
soros vacsorát is. Ezen jótékonysági eseménynek Dr. Gruber Attila Magyar-
ország canberrai nagykövete volt a díszvendége. Szépszámban összejött Vik-
toria magyarsága. Örömünket a gyermeksereg tetézte, akik ott nyüzsögtek a 
színpad elôtt.

Az est tiszta bevétele 7811 dollár és 6 cent volt. Talán a meghívókon fel-
tüntetett mottó is sarkalta a jelenlétre vendégeinket, amely így szólt: „Együvé 
tartozunk!” Különben a VMT-vel  ilyen nemû  rendezvényre most elôször ke-
rült sor, amit utólag  is a rengeteg pozitív visszajelzésre, sikeresnek könyvel-
hetünk el.

Az eddigi nyugtázott adományokat, csatoltuk a fenti összeghez: Dr. Sarkady 
Levente 100 dollár, Mrs. Manyi Simkó 30 dollár, Simon Endre és Katalin 50 
dollár, Szôke Gábor 30 dollár, Lipták Irén 20 dollár, Molnár Aranka 50 dollár, 
Kósa Óli 30 dollár, Syügyi Szilveszter és Margit 60 dollár, Erdôs  Rózika 50 
dollár, Jandó Gyula és Júlika 60 dollár, Süli Sanyi és Eta 60 dollár, Finta Zoltán 
és Erzsébet 60 dollár, John Mausecz 150 dollár, Padányi György és 
Gyöngyvér, 60 dollár, Koczek János 50 dollár, Berta Sándor és Ica 50 dollár, 
N.N. 50 dollár, Poór Erzsébet 30 dollár, Juhász Géza 75 dollár, Szarvas Ilona 20 
dollár, Szabó Endre és Kati 60 dollár, Szôke Gábor 50 dollár, Galló Erzsike 150 
dollár, Zanáti Károly 50 dollár, Magyarház Szövetkezet 1000 dollár, Ifjúsági 
Kulturális Szövetkezet 1000 dollár Regnum Szövetkezet 500 dollár ÁRPÁD 
Idôsek Otthona 500 dollár, Magyar Irodalmi és Kultúrtörténeti Társaság 100 
dollár.

Sok köszönet és hála az adakozóknak és mindazoknak, akik az adakozók 
mellett álltak. A Jóisten adjon nekik jó egészséget és további adakozó kedvet.

Akik pedig ezentúl szeretnének csatlakozni a  kárpátaljai rászoruló magyar 
testvéreink megsegítéséhez, azok is megtehetik nálam személyesen, vagy a 
VMT bankszámlára átutalva adományaikat. A magyar csoportok és klubok 
hozzáállását is kérjük, hiszen az az Ausztráliai magyar Szövetség nyitvatartja 
a gyûjtést.

Számlaszámunk: Viktorian Hungarian Cauncil INC. 
Commanwealth Bank ACC No: 1064 7705, BSB: 063 244

Üdvözlettel a VMT pénztárosa
Juhász Géza

Tel.: 0412 335 675

 A gyülekezet

 Kórus, Kavecsánszki Ádám és Nt. Szabó Attila adelaidei lelkész



Tarka-barka történeteim fôszereplôi 

különös emberek. Ezúttal is egy rend-

kívüli személyrôl lesz szó, aki alaposan 

megmozgatta a regényírók és filmké-

szítôk fantáziáját és életrajz írói mai 

napig vitatkoznak, hogy valójában ki is 

volt ez az ember.

Tehát lássuk, ki is volt az a bizonyos 
„angol beteg” és miért kapta ôt szár-
nyára a világhír?

A tizenkilenc évvel ezelôtt készült „Az 

angol beteg” címû filmre biztosan sokan 

emlékeznek. Címszereplôje ---- a kér-

déses beteg –-- nem angol volt, hanem 

magyar, mégpedig nem más, mint Al-
másy gróf, aki a film szerint mindenféle 

gyanús dologba keveredett, zûrös nôü-

gyekbe, kémkedésbe meg még ki tudja 

mibe.A lényeg az, hogy a film jól sikerült, 

sok díjat is nyert, de jóformán egy kukk 

sem igaz belôle. Mondjuk, ez nem ritkság 

a filmvilágban,  de alapjában véve nem is 

fontos, hiszen nem dokumentumfilmrôl 

van szó, hanem egy 27 millió dollárba 

került játékfilmrôl. Minden képpen meg-

érte megcsinálni, mert majdnem tízszer 

ennyit hozott a konyhára –-- mi magyarok 

meg ismét egy kis hírnévhez jutottunk.

Azt mondtam, hogy egy kukk sem volt 

igaz belôle –-- de úgy látszik, még én sem 

mondok igazat, mert Almásy tényleg 

létezett, ha nem is volt angol beteg vagy 

gróf. 

Teljes nevén zsadányi és törökszent-
miklósi Almásy László családjának 

borostyánkövi várában született 1895. 

augusztus 22-én. A hangzatos név és a 

várkastély ellenére, az Almásy család 
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Hangay György: 

120 éve született az angol 
beteg --- aki magyar volt

ezen ága mégsem viselte a grófi címet. 

Vagyon azonban volt és ezáltal az ifjú 

Almásy jó neveltetésben részesült, elô-

ször Kôszegen, a Bencéseknél, aztán 

Grazban és végül Angliában. Nem lehe-

tett kimondott mintadiák, mert már tíz 

éves korában erôs dohányos volt, a gim-

náziumigazgatót kerékpárjával elütötte 

és ráadásul saját készítésû vitorlázó-

repülôj ével  összezúzta saját magát is. Az 

elsô  vitorlással való szerencsétlen 

szárnypróbálkozás nem vette el a kedvét 

a repüléstôl –-- sôt,  mondhatni, hogy a 

balul végzôdô kaland megszabta életútját 

és a repülés szerelmese lett. 1910-ben 

tüdôszantóriumba került –-- ami nem 

csoda, hiszen akkor már vagy öt éve do-

hányzott. 

Angliában ismerkedett meg a nagy 
Afrika- kutatók mûveivel és ugyanakkor 
a cserkészhmozgalommal is, melynek 
aktív tagja lett és maradt késôbbi élete 
során is.. Az I. Világháború hazaszólította 
és bevonult a vas vármegyei 11-es 
huszárokhoz. Kissé rendhagyó huszár 

lehetett, mert ló helyett repülôre ült és 

pilótaként az orosz, majd az olasz fronton 

teljesített szolgálatot. Repülôs karrierje 

a háború után is folytatódott. Ne felejt-

sük, hogy ezek az évek a légi és földi 

gépjármûvek hôskorát jelentették. Az 

autózás és motorozás is a kaland kate-

góriába tartozott és Almásy ebbôl is ki-

vette részét. A Steyr céget képviselve 

számos nagy autóversenyben vett részt 

–-- nem egyet meg is nyert. Egy hosszú 

autóút során került elôször Afrikába --– 

Alexandriából indulva a Nílus mentén  

egészen Kartúmig jutott el, majd átkelt a 

Líbiai és a Núbiai  Sivatagokon. Kairó 

nagyon megtetszett Almásynak, és ami-

kor a Steyr cég képviselôjeként letele-

pedett ott, életének új fejezete kezd dött. 

Számos sivatagi felfedezô utat tett meg a 

cég újabb típusú autóit kipróbálandó. A 

repülést sem hanyagolta el és pilótais-

kolát nyitott Kairóban. Hamarosan is-

mert emberré vált a felsôbb körökben is 

és megismerte Fuad királyt és az 
uralkodóház számos tagját. Kemal el 
Din herceg bôkezûen támogatta Almásy 

utazásait, mert felismerte, hogy Almásy 

munkája felbecsülhetetlen földrajzi és 

fôleg stratégiai szempontból, feltárja Af-

rika eddig ismeretlen részeit. Mind-

eközben több vadászexpedíciót is vez-

etett a Líbiai-sivatagban, ezek egyikén 

Széchenyi Zsigmonddal és Horthy 
Jenôvel is együtt vadászott. Kaland-

jaikról Széchenyi a „Hengergô homok” 

címû könyvében írt.

Iagzi hínévre akkor tett szert, amikor az 

1933- ben tett felfedezô útján a sivatag 

közepén megtalálta a Zarzura oázist. 

Expedíciója a homokdûnéken keresztül, 

Egyiptomon át közelítette meg Zarzurát. 

A helybeliek csak a keréknyomok láttán 

hitték el Almásynak, hogy a homokten-

geren keresztül érte el az oázist, és az 

Abu Ramla azaz a Homok Atyja nevet 

adták neki. Az oázisnál is sokkal fonto-

sabb felfedezése volt az úgynevezett 

Úszók Barlangjának megtalálása és tu-

dományos feltárása. Az itt talált mintegy 

800 ôsrégi falfestménybôl arra a követ-

keztetésre jutott, hogy egykor azon a 

helyen, ahol egy fûszál sem maradt meg, 

hajdanán idôszakos vagy állandó vizek 

voltak. Óriási szenzációnak számított ez 

hiszen azt jelentette, hogy a Szahara vég-

telen homoktengerét egykoron gazdag 

növényzet borította. De számunkra egy 

talán mégfontosabb felfedezése is volt. A 
Nílus egyik szigetén egy olyan berber 
törzset talált, mely magyarabnak nevezte 
magát. Ez a nép Vádi Halfa közelében élt 
–-- és él ma is. Állítólag II. Szolimán 
szultán serege által összefogdosott ma-
gyar hadifoglyok, majd katonák leszár-
mazottai.

A második világháborúban a németek 

oldalán harcolt. Azt is mondták róla, 

hogy náci volt. Mi igaz ebbôl? Való igaz, 

hogy tartalékos tisztként az úgynevezett 

Sivatagi Róka, Rommel afrikai csapa-

tában szolgált, mint pilóta és sivatagi 

vezetô. Felderítô volt és helyismerete 

révén nélkülözhetetlennek bizonyult né-

hány kényes akció végrehajtásában. 

5600 km hosszú úton, víznélküli sivatagon 

át német hírszerzôket vezetett az angol 

vonalak mögé, szabotázs akciókban vett 

részt és felderítôcsapatokat irányított a 

Szahara feltérképezetlen tájain. Tetteiért 

az elsô és a másodosztályú Vaskereszt 

kitüntetést kapta. Háborús kalandjait 

könyvalakban is közzéadta, „Rommel 

seregénél Líbiában” címmel. De hogy 
náci lett volna? Aligha – -mert ennek pont 
az ellenkezôjét bizonyította, amikor 1944-
ben hazatért. Budapesti, Horthy Miklós 
úti lakásán jónéhány üldözött zsidónak 
nyújtott menedéket. Többek között 
Fuchs Jenô olimpiai bajnok fiát, Györ-
gyöt is rejtegette. A német tiszti egyen-

ruha és a kitüntetések hatásos védelmet 

nyújtottak a razziázó nyilasok ellen. De 

az is nyilvánvaló volt, hogy Almásy az 

életével játszott, mert egy lebukás esetén 

nem számíthatott volna irgalomra. 

Nem mondhatjuk, hogy a háború után 

kezdôdött életének legszebb korszaka. 

Pont az ellenkezôje. A háború után Almá-

syt többször is letartóztatták, háborús és 

népellenes bûncselekményekkel vádol-

ták , többek között a „Rommel seregénél 

Líbiában” címû könyvét fasiszta propa-

gandának nevezték, és kegyetlenül bán-

talmazták, kínvallatták. A Rommel 

melletti szolgálatot elismerte, de a hábo-

rús bûnöket tagadta. Végül a nagy orien-

talista, Germanus Gyula vallomásának 

köszönhetôen mentették fel. A per 1946 

februárjától egészen novemberig húzó-

dott. 1947-ben újra letartóztatták, de 

ekkor az egyiptomi Faruk király unoka-

öccse közbenjárására szabadult ki. Laká-

sát is elvesztette, menekülnie kellett, 

elôször Bécsbe, majd Triesztbe, majd 

ismét Kairóban kötött ki.

Sportrepülés-oktatásból, valamint siva-

tagi autós kirándulásokból biztosította 

megélhetését. 1949-ben Párizsból Kairó-

ba repült, egy vitorlázó repülôgépet 

vontatva, mindössze két leszállással, ami 

abban az idôben távolsági világrekordnak 

számított. 

1951-ben autókat vitt Ausztriába javí-

tásra, útja során súlyosan megbetegedett 

és amôbás vérhastól szenvedve került a 

salzburgi kórházba. Állapota még egy 

operáció után sem javult. Halálos ágyán 

értesült arról, hogy kinevezték az Egyip-

tomi Sivatagkutató Intézet igazgatójává. 

1951. március 22-én halt meg. A salzburgi 

Közöstemetôben helyezték örök nyuga-

lomra.

Tehát valóban mondhatjuk, hogy az 

„Angol Beteg”--- filmhôsének nem sok 

köze van az igazi Almásyhoz, mert ô nem 

égési sebekkel került kórházba és nem 

egy kórházi ápolónô ölte me. Mások 

feleségét sem szerette el, mint a filmbéli 

Almásy –-- és semmi képpen sem volt 

náci.

Tisztelettel és nagyrabecsülésse em-

lékezzünk rá, mert igazi magyar úri-

emberként élte életét, kimagasló ered-

ményeket ért el a repülés és az autózás 

terén, kiváló, világhírû Szahara szakértô 

és fontos történelmi emlékek felfedezôje 

volt. Aki ismeri életet történetét, az nyil-

ván így vélekedik. De sajnos még halála 

után is érte inzultus, mert egy angol 

riporter ugynevezett leleplezô könyvet 

írt róla, melyben felhánytorgatja, hogy 

Almásy soha sem volt gróf  (mellesleg 

megjegyezve, ô sohasem állította ezt), 

viszont náci volt  és ellentétben a filmbeli 

Almásyval, nem volt szerelmes egy nôbe 

sem, hanem egy német katonába, aki a 

háborúban meghalt. Mondanom sem 

kell, hogy mindez csak szenzációkeltô 

koholmány, hiszen komoly, szavahihetô 

Almásy kutatók is cáfolják ezeket a rá-

galmakat, kik részletesen tanulmányoz-

ták életének minden mozzanatát és 

gondosan gyûjtötték a fennmaradt irásos 

bizonyítékokat és a még élô kortársak 

beszámolóit. Almásy nem volt nôs, de 

több szerelmi kapcsolata is volt életében, 

eljegyzett norvég származású menyasz-

szonyát pedig pusztán egy félreértésbôl 

eredô nézeteltérés miatt nem vette el. A 
nácikkal való szembeszállásról pedig 
már beszéltem és ehhez csak annyit 
fûzök még, hogy lehetett-e az náci, aki 
1944-ben Magyarországon fel merte 
venni a harcot az antiszemitizmus 
ellen?

Közösség és egyesület 
alakul a szenvedélyes 
báróné kultusza köré

A múltból gyakorta elôbukkan egy-
egy olyan személyiség, aki magával 
ragad bennünket. Szilvássy Carola 
ilyen, s rendkívüli nôi egyéniségekbôl 
pedig sohasem lehet elég – fogalmazott 
a kormányfô felesége, Lévai Anikó, 
akit gróf Bánffy Miklós egykori 
múzsája, Szilvássy Carola házsongárdi 
temetôben található sírjának felújítása 
kapcsán kérdeztünk.

A méltatlanul mellôzött asszony Ko-
lozsvár kulturális életének meghatáro-
zó egyénisége volt, s noha a Bánffy-
emlékév helyezte most reflektorfény-
be Carola alakját, elérkezett az idô, 
hogy a polihisztor nagyúrtól függetle-
nül is megismerjük ôt.

A Bánffy Miklós-emlékév kapcsán 
vetült figyelem báró Bornemissza 
Elemérné Szilvássy Carola, az író-
polihisztor múzsája, az Erdélyi Triló-
gia fôhôsnôje, Milóth Adrienne 
ihletadója iránt. Azóta Erdély egykori 
nagyasszonya felé határon innen és túl 
feléledt a kíváncsiság, mi több, egye-
sület és közösség szervezôdik kultusza 
köré.

A múlt évben Kolozsváron rendezett, 
a személyét felidézô –-- Szebeni 
Zsuzsa mûvészettörténész, Bánffy-
kutató által rendezett –-- tárlat után 
hirtelen özönleni kezdtek a látogatók 
Carola elhagyatott sírjához, amely ak-
kor szerényen csak Bornemissza Ele-
mérné néven ôrizte emlékét a kolozs-

vári házsongárdi temetôben, a Bánffy-
kripta mellett, alig látha tóan, a földbe 
süllyedve. Ekkoriban kelt a gondolat, 
hogy fel kellene újítani a nyughelyet. 
A Carolát tisztelô, munkásságát jól 
ismerô Lévai Anikó, Orbán Viktor 
miniszterelnök felesége is tagja 
annak a kezdeményezésnek, amely 
egyesület formájában kívánja ápolni 
Carola emlékét, s mind többekkel 
megismertetni alakját. Lapunk meg-
keresésére Lévai Anikó hangsúlyozta, 
hogy sohasem lehet elég erôs, pél-
damutató asszonyokból, rendkívüli nôi 
egyéniségekbôl. „Mindannyiunknak 
szükségünk van példaképekre. Kor-
társaink között is vannak kiemelkedô 
alakok, akik megihletnek minket. De a 
múltból is elôbukkanhat olyan szemé-
lyiség, aki magával ragad bennünket. 
Szilvássy Carola alakja ilyen. Ez a 
nagyszerû asszony, annyi kiváló, is-
mert férfi –-- mûvész, politikus, föld-
birtokos –-- múzsája, támasza, patró-
nája megérdemli, hogy megtaláljuk 
sírhelyét a házsongárdi temetôben, 
most már felújítva. Azt kívánom, vál-
jon egyfajta zarándokhellyé Carola 

sírja. Jöjjenek a temetôhöz tisztele-
tüket tenni mindazok, akik hisznek a 
háttérben munkálkodó, de energikus, 
okos, bátor, erôs asszonyokban, akik 
mellett könnyû okos, bátor és erôs fér-
finak lenni” –-- magyarázta Lévai 
Anikó.

Bánffy Miklós tizenhét éves kora óta 
ismerte és élete végéig tisztelte Szil-
vássy Carolát, de édesapja tiltakozása 
miatt nem vehette feleségül. Carola 
Bornemissza Elemér házastársa lett, 
ám kapcsolatuk nem volt szerencsés, 
egyetlen gyermekük született, akit 
kiskorában elveszítettek.

Férjétôl külön költözött, majd Kolozs-
vár emblematikus alakjává vált: alig 
volt olyan kulturális vagy társadalmi 
kezdeményezés, amelyben Carola ne 
vállalt volna szerepet. Olyan nô volt, 
akit nem lehetett figyelmen kívül 
hagyni, végletes személyiség, szenve-
délyesen gyûlölt és szeretett, vagány, 
különc asszony, vállalkozó szellemû, 
kora társadalmi normáival szembe-
szegülô. Egyebek mellett a Kolozsvári 
Nôszövetség elnöke, a marosvásárhelyi 
Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság 

tagja, az Erdélyi Színpártoló Társaság 
alelnöke, az Erdélyi Helikon védnöke, 
az Óvári Szalon mozgatórugója, az 
Erzsébet-rend kitüntetettje, a dia ko-
nissza mozgalom elsô számú támoga-
tója is volt, az elsô világháború sebé-
szeti különítményében ápolónôként 
szolgált.

Haladó gondolkodása, kreativitása 
fôzési szokásaiból is tetten érhetô: 
összegyûjtötte az erdélyi arisztokrata 
családok menüit, étkezési szokásait, 
majd lejegyezte ôket.
Molnár-Bánffy Kata azt mondta: a 

családban sokat hallott Caroláról, már 
egészen fiatalon megragadta a képze-
letét az a sok értékes dolog, amelyben 
részt vett. „A nagymamám testvérétôl, 
Zichy Jozefától ajándékba kaptam 
Carola saját receptes füzeteibôl kettôt, 
és még inkább vonzani kezdett ennek 
a varázslatos nônek a személyisége” – 
magyarázta a Bánffy család leszár-
mazottja. Hangsúlyozta, ezek a fel-
jegyzések végül részei - vé váltak Ca-
rola nemrégiben kiadott új recept-
könyvének, amelybôl többek között 
kiderül, hogyan kell erdélyi módra 
Richelieu-pulykát készíteni.

„Igazi cselekvô asszony volt ô, 
hihetetlen, mennyi területen remekelt. 
Talán ezzel is kompenzálta családi éle-
tének tragédiáját. Kereste a kihíváso-
kat, bármibe is fogott bele, sikerre 
vitte” – mutatott rá. 

Azt is kiemelte, hogy bár Carolát a 
Bánffy-kultusz tette ismertté, mégis 
itt az ideje, hogy önmagában meghatá-
rozó nôi egyéniségként emlegessük.

Az egyelôre bejegyzés alatt álló Ca-
rola Egyesület ápolni szeretne min-
dent, ami elôbukkan Szilvássy Carola 
munkásságából, emellett gondozni kí-
vánja Bánffy Miklós emlékét is, 
valamint rejtôzködô, gazdátlan, erdé-
lyi, kulturális jelentôséggel rendel-
kezô, de pénzbeli értékkel nem bíró 
hagyatékoknak otthont adni, azokat 
ápolni szándékozik.

Stilléry Éva
(Magyar Hírlap)
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SPORT
AKI AUSZTRÁLIÁBAN 

IS A MAGYAR 
FUTBALLÉRT 
DOLGOZOTT

(Folytatatás)
Les Scheinflug, egy sváb volt a 

kapitány, akivel háromszor kikaptak 
Új-Zélandtól, ami elég nagy szégyen-
nek számított. Scheinflug a haverjai 
révén elérte, hogy a három nagy csa-
pat kijelentette, hogy nem ad játékost 
az angolok ellen, ha én leszek a kapi-
tány. Erre az elnök kiküldte Schein-
flugot a mexikói vb-re a válogatottal, 
én meg készültem az angolok ellen. 
Nagyon jól jött, hogy nem adták oda a 
játékosaikat, mert éppen ôket akartam 
kirúgni. A kilencbôl legfeljebb kettôt 
tartottam volna meg.

–-- Hogyan sikerült a felkészülés az 
angolok ellen?

–-- Hét hétig készültünk, elkezdtem 
abriktolni a társaságot. Ilyen ötletek-
kel például: Szeretnétek tizenketten 

tott kispadján és olyan klubcsapatokat 
is megvertünk, mint a Juventus vagy a 
Glasgow Rangers, ikszeltünk a Manc-
hester Uniteddel.

–-- A jelenlegi ausztrál kapitány, 
Angelos Postecoglou is az Ön tanítvá-
nya. Hogyan emlékezik rá?

–-- A South Melbourne-nél volt a játé-
kosom és azonnal kitettem a csapatból. 
A görög fiú korábban Puskás Öcsinél 
csapatkapitány volt. De már eljárt 
felette az idô, lassúnak találtam. 50 
méteren kihívtam versenyre és meg-
vertem. Mondtam neki, hogy ezek 

mondtam neki, hogy ingyen is vállal-
tam volna, ha felkérést kapok.

–-- A mai magyar labdarúgással 
milyen kapcsolatban van?

–-- Kicsit belekeveredtem az utóbbi 
idôben, a miniszterelnök úr kérésére 
tanácsadó vagyok, kikérik a vélemé-
nyemet én meg elmondom.

–-- Mit tudott tanácsolni például?
–-- Már két éve elmondtam, hogy ha 

nem tesznek valami komolyat a ma-
gyar labdarúgásért, akkor a magyar 
foci teljesen lecsúszik. Amit látok, 
hogy a játékosokban nincs elég szív, 

játszani az angolok ellen? Mindenki 
nézett rám, hogy ez vagy nagy bolond 
vagy valamit tud. Ha van tíz játékos 
kapus nélkül, és ez a tíz játékos 
megcsinál száz sprintet, mi meg 110-
et, az már plusz egy játékos. Az én 
bandámból, a St. George-ból volt hét 
játékos, akik ismerték a siker titkát: 
mindenkinél többet tudnak futni, so-
sem csinálják azt, amit nem tudnak és 
tudják pontosan, hogy hol és mit kell 
tenni, mert ezeregyszer csinálták. Ki-
mostam a társaság fejét teljesen. Az-
tán kijöttek az angolok, elôször nulla-
nulla, a második meccs 1-0 oda egy 
szabálytalan góllal és a harmadik mér-
kôzés 1-1 lett. Ettôl a pillanattól kezd-
ve, ha azt mondta az Árok, hogy ez 
zöld, akkor mindenki azt mondta, 
hogy, ha az Árok mondja, akkor biztos 

úgy van.
–-- A három mérkôzés után mégis 

maradt szövetségi kapitány. Miért?
–-- Lejárt a Scheinflug szerzôdése és 

marasztaltak, hogy most nem szabad 
abbahagyni. Én meg belevágtam és 
kezdôdött egy nagy menetelés. A 
mexikói vb-re a skótokkal játszottunk 
pótselejtezôt. A glasgow-i mérkôzést 

Hatvan évvel ezelôtt…
A kocka el van vetve. Szeptember 15-én lezárult a 2024-es nyári olimpiai 

játékok megrendezésére jelentkezô városok névsora.
Reménykedhetünk, ahogy reménykedtünk hatvan évvel ezelôtt is. Igaz, a két 

dátum között óriási a különbség. Hogy is volt csak 1955-ben? Évtizedek távla-
tából feltehetjük a kérdést: vajon hittek-e Rákosiék abban, hogy Magyarország 
befutó lehet az 1960-as játékokra? A helsinki tizenhat aranyérem mindenesetre 
mindenkit megbabonázott.

A sportmozgalom vezetôi bizakodtak. Pongrácz Kálmán, a Fôvárosi Tanács 
végrehajtó bizottságának elnöke nyilatkozott: „Budapest minden adottsággal 
rendelkezik az olimpia megrendezéséhez” –-- állította. A NOB kongresszusát 
1955. június 13-án nyitották meg Párizsban, az összejövetel egyik napirendi 
pontja a téli és a nyári olimpiai játékok helyszínének kijelölése, illetve megsza-
vazása volt. Avery Brundage elnök közölte Melbourne képviselôjével, hogy a 
NOB olyan nyilatkozatot kér Ausztrália kormányától a kongresszus befejezé-
séig, amelyben garanciát vállalnak a tizenhatodik nyári olimpiai játékok zavar-
talan, az elôírásoknak megfelelô lebonyolítására. Az ausztráloknak ezenkívül 
biztosítaniuk kellett azt is, hogy azok, akik meg akarják tekinteni a játékokat, 
beutazási engedélyt kapjanak. Hasonló felszólításra Magyarország is számítha-
tott volna, feltéve, ha…

A kongresszuson felmerült az amatôrség kérdése is. Brundage kifejtette: 
„Nehéz megvonni a határt az amatôr és a nem amatôr sportolók között. Végül is 
tudomásul kell venni, hogy minden ország olimpiai bizottságának lelkiismerete 
dönti el, valóban az amatôrség eszméjének jegyében táplálják-e az olimpiai 
gondolatot.” Hol vagyunk már ettôl?

Ebben a néhány sorban emlékeztetni szeretnék a Népstadion 1953-as megnyi-
tására is, amelyre –-- az olimpiai rendezés reményében –-- meghívták Avery 
Brundage elnököt is, aki udvariasan megállapította, hogy „a Népstadion alkal-
mas színhely a játékokra”. Ezen a nyilatkozaton felbuzdulva a MOB 1955 
februárjában benyújtotta kérelmét az 1960-as nyári olimpia megrendezésére. 
De –-- minô ellentmondás! –-- a NOB elnökét nem ültették be a Népstadion 
díszpáholyába, nem mutatták be Rákosinak és Nagy Imrének. Ez súlyos diplo-
máciai hiba volt!

Az igazság az, hogy mindenki félt Brundage-zsal találkozni. A sporthivatal 
elnöke, Hegyi Gyula ugyanúgy, ahogy kulturális és sportéletünk akkori vezetôi. 
Attól féltek ugyanis, hogy Rákosiék esetleg azt hiszik, a randevúzók összekacsin-
tanak az elnökkel. 

Senki sem akart Brundage-zsal beszélni, senki sem akarta esetleg meggyôzni 
arról: a kormány kész garanciát vállalni azért, hogy minden olimpiai résztvevô 
nyugodtan jöhessen be országunkba. Ezért aztán a NOB elnökét elvitték vidék-
re. Molnár István, a sporthivatal gépkocsi-elôadója volt a felelôs az utaztatásáért. 
Ô késôbb elmondta, hogy Brundage-t Keszthelyen úgy berúgatták, hogy egy 
szénaboglya alján találta magát. Megvárták, amíg felébredt, és csak utána vit-
ték vissza a kocsihoz. Végül aztán Sebes Gusztáv, aki Hegyi Gyulával együtt 
társelnökként állt a MOB élén, kísérte el Bécsbe, hogy ott szálljon repülôgép-
re.

Visszatérve az 1955-ös NOB-kongresszusra: a szavazás elôtt Sebes Gusztáv és 
Mezô Ferenc társaságában a NOB elnöke elmondta, hogyan vélekedik Budapest 
esélyeirôl. Az volt a véleménye, hogy a magyar fôváros technikai felkészültsége 
jó, és ez alkalmassá teszi az olimpia megrendezésére. Viszont aggályai voltak a 
magyar szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban. Tegyük hozzá: joggal.

A végeredmény ismeretes: a szavazás elsô körébôl Mexikó, Brüsszel és Tokió 
kiesése után Róma, Lausanne, Budapest és Detroit ment tovább. A második kör 
sem hozott döntést: kiesett viszont Detroit és Budapest. A harmadik körben 
aztán eldôlt, hogy Róma tizenegy szavazattöbbséggel elnyerte az 1960-as nyári 
játékok rendezési jogát.

Ami a 2017-es döntést illeti: van egy mondás, amely szerint a bátraknak gyak-
rabban van részük a sikerben, mint azoknak, akik mindent értenek, mindent 
megterveznek, de várva a tökéletes pillanatra, sohasem cselekszenek. Ez adjon 
nekünk reményt a jövôre.

Kô András (Magyar Hírlap)

NB I
A Haladás hazai környezetben gól 

nélküli döntetlent játszott a Budapest 
Honvéddal.
Haladás --- Honvéd 0-0
A házigazda Diósgyôr ugyan elté-

kozolta kétgólos vezetését, végül még-
is megszerezte a három pontot a Pus-
kás Akadémia ellen. A vendégek 
ebben az idényben továbbra is nyeret-
lenek idegenben.
Diósgyôr --- Puskás 3-2 (0-0)
A Ferencváros 1-0-ra legyôzte újonc 

vendégét, a sereghajtó Békéscsabát, 
így továbbra is százszázalékos teljesít-
ménnyel vezeti a tabellát. A zöld-fehé-
rek immár 29 bajnoki találkozó óta 
nem találtak legyôzôre.
FTC---Békéscsaba 1-0 (1-0)
A Paks hazai pályán gól nélküli dön-

tetlent játszott az MTK-val, így nem 
tudta megelôzni ellenfelét. 
Paks---MTK 0-0
A Debrecen 1-0-ra nyert a Vasas 

vendégeként.
Vasas --- DVSC 0-1 (0-0)
Székesfehérváron a gól nélküli elsô 

játékrészt követôen a második félidô-
ben tovább rohamozott a hazai alakulat 
és büntetôbôl megszerezte a vezetést. 
A vendégek helyzetét tovább rontotta 
hátvédjük, Heris is, akit könyöklésért 
kiállított a játékvezetô. Az embere-
lônyben játszó Videoton gyôzelme 
innentôl nem volt kérdéses.

 Videoton ---Újpest  3-0 (0-0)

Emlékkép Ausztráliából. Balról Árok Ferenc, Láng Ferenc 
(Árok egykori játékosa, majd másodedzôje) és Puskás Ferenc

úgy megvették a skótok, hogy az nem 
igaz. A sorfal még nem állt fel, a cseh-
szlovák bíró (Vojtech Christov –-- G.L.) 
a mieinkhez beszélt, a skótok közben 
berúgták a hálóba a labdát, megadta a 
gólt. A második gólt pedig les elôzte 
meg. Ausztráliában 0-0 volt, rúgtunk 
egy halom kapufát,

--- Ennek ellenére siker volt a pótse-
lejtezô, nemde?

---- A skót meccsek legborzasztóbb 
része, hogy egy hónappal a pótselej-
tezôk elôtt meghalt a kapitányuk, Jock 
Stein, akinek a módszereit és csapatát 
aprólékosan tanulmányoztam, ezer 
százalékban biztos voltam benne, hogy 
meg fogjuk verni ôket. Kidobta a 
csapatból a Dalglishékat és csinált egy 
új csapatot gyerekekbôl, jókat nevet-
tem magamban, hogy ezeket megesz-
szük. Váratlanul halála után jött Alex 
Ferguson, aki visszahozta a haverjait, 
ragyogó öreg játékosokat, akik tudtak 
mindent a futballból. Ráadásul a bírót 
is megvették. Késôbb többször talál-
koztam Fergusonnal, röhögött nagyo-
kat. „Frankie, Frankie boy, itt tudni is 
kell dolgokat!” A mamád!

–--- Melyik gyôzelmét tartja legna-
gyobb sikerének?

–-- Életem legnagyobb meccsének a 
Ruggerivel, Simeonéval felálló világ-
bajnok argentinok 4-1 arányú legyô-
zését tartom az Ausztrália 200 éves 
fennállása tiszteletére rendezett tor-
nán, 1988-ban. Ugyanebben az évben a 
szöuli olimpián a szimpatikus veszte-
ség szerepét szánták nekünk. No, ezt 
már nem, lúzerek nem leszünk! --– 
mondtam. Csodák csodájára megver-
tük Jugoszláviát és Nigériát, így to-
vábbjutottunk a csoportunkból. A ké-
sôbbi gyôztes oroszoktól kaptunk ki a 
negyeddöntôben.

–-- Nem nehezteltek magára?
–-- Korábban a szövetség elnökségé-

nek is tagja voltam, de ettôl fogva a 
nevemet sem lehetett kiejteni. Egyéb-
ként 107 mérkôzésen ültem a váloga-

után, ilyen állapotban nem tehetem be 
a csapatba. Persze nem tetszett neki, 
de láttam bent fantáziát, mint edzôben 
és magam mellé vettem. Jól megtanul-
ta a szakmát tôlem.

–-- Ha már szóba hozta Puskás 
Ferencet. Gyakran találkoztak?

–-- Nagyon jó kapcsolatom volt Pus-
kács Öcsivel. Óriási népszerûséget 
vívott ki magának Ausztráliában, a 
South Melbourne csapatával bajnok-
ságot és kupát is nyert. Egy alkalom-
mal odajött hozzám: „Ferikém, kellene 
egy kis cicesz, próbálj valamit össze-
hozni, te ismered a helyi viszonyokat, 
téged is ismernek.” Hamarosan meg-
szerveztem egy élménybeszámolót 
Öcsinek, ahol hatszáz embernek tar-
tott elôadást. Árgus szemekkel figyel-
tek rá, ô meg csak mondta-mondta a 
sztorikat, úgy kiszáradt a torka beszéd 
közben, hogy nem kevesebb, mint 14 
sört vittem oda neki. Ezt még kétszer 
megismételtük nagy sikerrel. Utána 
megint odajött hozzám: „Ferikém, na-
gyon jó volt minden, de váltani kell, 
találjunk ki valami újat.” Akkor meg-
szerveztem Új-Dél-Wales és Viktória 
államok között egy barátságos mérkô-
zést. Az egyik edzô ô volt, a másik én. 
A meccs elôtt odaszólt a játékosoknak: 
„Adjátok ide a tököt, ne gondoljátok, 
hogy ez a sok ember miattatok jött ki.” 
És az akkor már nagy pocakjával be-
állt futballozni, még mindig csodála-
tosan.

–-- Magyarországra sohasem hívták 
edzônek?

–-- Állítólag felmerült a nevem még a 
nyolcvanas években szövetségi kapi-
tányként. Elôtte Ausztráliában turné-
zott a magyar válogatott, szerveztem 
néhány meccset számukra, játszottak 
a St. George Budapesttel is. Régi jó 
barátom, Szepesi György akkori 
MLSZ-elnök azt mondta, hogy engem 
nem lehetne megfizetni. Évekkel eze-
lôtt, amikor találkoztam az én Gyuri 
barátommal, szóba került az eset, el-

nincs elég tûz, nem akarnak ütközni. 
Egy Fradi ifi-meccsen két játékos 
összefutott, az egyik kicsit meglökte a 
másikat, mire az megkérdezte: Mi van 
te veled? Azt hittem, hogy összesek. 
Ha ezt csinálta volna egy játékosom, 
jól fenékbe rúgom. Ahelyett, hogy 
visszalökte volna, megkérdi, hogy: Mi 
van te veled? 

(Folytatjuk)
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Csíky Gergelyrôl, 2. Izrael-
ben, 3. Sárváry Anna nagyváradi szí-
nésznôhöz, 4. Cuzco, 5. Oltott mész, 6. 
Edmonton. 7. A Margitszigeten, 8. 
Végleg a sevillai székesegyházban 
helyezték el, 9. A norvégiai Hammer-
fest, 10. Szent Péter apostol.

E heti kérdéseink:
1. Mi a közismert neve  a vörös 

macskamedvének?
2. Melyik ázsiai országban található 

az Angkor Vat romjai?
3. Mi a közismert neve a hegyi 

terepmotorozásnak?
4. Ki volt a magyar sörgyártás 

osztrák szárm. megteremtôje?
5. Melyik geometriai formát nevezik 

sárkányidomnak?
6. Ki szerezte a Szerelmi álmok c. 

zenemûvet?
7. Mit neveztek ôseink a hadak 

útjának?
8. Kirôl nevezték el a berlini 

Alexanderplatzot?
9. Melyik Beethoven-szonátát nevezik 

Tavaszi szonátának?
10. Melyik évben nyílt meg a buda-

pesti Operaház?Válaszunkat a jövô 
heti újságban olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
 --- Mi a különbség az elmebeteg és az 

idegbeteg között?
 --- Az elmebeteg ragaszkodik hozzá, 

hogy 2x2=5.
 ---  Az idegbeteg tudja, hogy 2x2=4, 

de piszkosul idegesíti.
 * * *

--- Mi a különbség a hasmenés és a 
halál között?

--- Semmi. Ha menni kell, hát menni 
kell.

 * * *
 --- Mi a különbség  a sör és a pisi 

között?
 --- Kb. 5  perc.

 * * *
 --- Mi a különbség az élvezet és a 

döbbenet között?
 --- Kb. 9 hónap.

 * * *
 --- Mi a különbség a rádió és a kana-

dai ötös ikerek között?
 --- A rádió egy agyafúrt ötlet, a 

kanadai papa egyet fúrt és öt lett.
* * *

Kicsi a bors, de nagyot tüsszentesz 
tôle.

* * *
Ki korán kel, egész nap álmos.

* * *
Olcsó húsnak is emelkedik az ára.

* * *
Ajándék ló nem látja a fától a szódás 

lovát.
* * *

Ajándék szesznek ne nézd a fokát!
* * *

Kétféle vélemény van: az enyém és a 
helytelen.

* * *
Ha minden kötél szakad, akkor ne 

félj az akasztófától!
* * *

Nem esik messze a szódás a lovától.
* * *

Ami ingyen van, az biztos megéri az 
árát.

* * *
Szegény ember kézzel nôz.

* * *
Aki utoljára nevet, az valószínûleg 

nem értette a viccet.
* * *

Néma gyereknek anyja se vesz 
telefonkártyát! 

 * * *
Ha az esküvôn a menyasszony anyja 

az ÖRÖMANYA, a menyasszony apja 
az ÖRÖMAPA, akkor a menyasszony 
az ÖRÖMLÁNY?

* * *
Összehozza, mint lottóötös a rokon-

ságot.
* * *

Feleség a férjének:
--- Szívem, tudod mit szeretnék az 

ötvenedik születésnapomra? Egy ner-
cet vagy egy rókát.

--- Rendben van, nekem mindegy, de 
a ketrecet neked kell tisztítanod!

* * *
Az élsportolót eszméletlen állapotban 

szállítják kórházba. Amikor magához-
tér, éppen a lázát mérik.

--- Kórházban vagyok? --- kérdi a 
nôvértôl.

--- Igen.
--- Lázas vagyok?
--- Igen.
--- Mennyi?
--- 39,7.
--- És mennyi a világcsúcs?

* * *
--- Képzeld, fogyókúrázom! Minden 

nap gyalog járok be a munkahe-
lyemre.

--- És van már valami eredmény?
--- Igen, minden nap elkésem.

* * *

--- Tudod, haver, amikor vállalkozó 
lettem, csak a tudásomra és a józan 
eszemre támaszkodhattam.

--- Nem te vagy az egyetlen, aki 
nulláról indult...

* * *
Minden embernek három lába van. 

Kettô kicsi, amelyiken jár és egy nagy, 
amin élni szeretne.

* * *
Vettem egy házat az autópálya mel-

lett. Abszolút nem zavaró, ha meg-
szokod, hogy százharminccal kell ki-
állni a garázsból.

* * *
--- Meddig volt Ádám és Éva a 

paradicsomban?
--- Almaérésig. 

* * *
Az édenkertben kérdezi Éva Ádá-

mot:
--- Ádám, ugye szeretsz engem?
--- Mégis, ki a francot szerethetnék 

még? 
* * *

Néhány nappal a Teremtés után az 
Úr magához hívta Ádámot és ezt 
mondta neki:

--- Ádám, itt az ideje, hogy hozzá-
fogjatok a Föld benépesítéséhez. Elô-
ször is, csókold meg Évát.

--- Nem tudom, mi a csók. --- feleli 
Ádám.

 Az Úr röviden elmagyarázza, mit 
kell tennie. Ádám megfogja Éva kezét, 
elvezeti egy bokor mögé, kis idô múlva 
boldogan jön elô:

--- Ez jólesett. Köszönöm Uram!
--- Mindjárt gondoltam. Most pedig, 

simogasd Évát!
--- Nem tudom, mi a simogatás.
Az Úr elmagyarázza, Ádám és Éva 

visszavonulnak a bokorba. Kis idô 
múlva Ádám kidugja a fejét:

--- Köszönöm, Uram, ez még jobb 
volt.

--- Most akkor itt az ideje, hogy gyer-
meket nemzzetek!

--- Nem tudom, hogyan kell, Uram.
Az Úr ezt is elmagyarázza Ádámnak.
 Ádám eltûnik a bokor mögött, de 

hamarosan újra megjelenik:
--- Mi az a fejfájás, Évának az van, 

Uram?!
* * *

IDÔMÉRÉS
A feleség lágytojást készít a kony-

hában reggelire. Belép a férje. A nô 
így szól:

--- Szeretkezzünk, de most ebben a 
pillanatban!

A férjnek felvillan a tekintete, hogy 
végre jól indul a napja.

Felkapja az asszonyt, és nyomban 
magáévá teszi a konyhaasztalon. 

Ezek után a feleség csak annyit 
mond, „Köszönöm” és visszamegy a 
tûzhelyhez. A férj kissé furcsállva 
megkérdi:

--- Mi volt ez az elôbb?
--- Tudod, lágytojást csinálok, de el-

törött a homokóra ...
OKNYOMOZÁS
A nyomozó kérdi a csinos titkárnôt:
--- Hölgyem, nincs valami ötlete, 

miért ugrott ki a fônöke az ablakon?
--- Sajnos nincs. Pedig olyan kedves 

ember volt. A múlt hónapban vett 
nekem egy igazi szôrmebundát, a múlt 
héten egy igazi sportkocsit, ma pedig 
egy igazi gyémántgyûrût. Aztán 
mondta, hogy szeretne lefeküdni ve-
lem, mit kérek cserébe?

--- És mit mondott neki?
--- Azt, hogy az irodában mindenki 50 

dollárt szokott adni ...

AZ ESZEM-ISZOM KÖRÉBÔLMióta kerül saláta az asztalunk-
ra?

Már a régi görögök is, sôt a régi per-
zsák is fogyasztottak salátát. A görö-
gök tridaxnak nevezték, a rómaiak 
tejes mártással készítették, ezért a 
neve náluk lac lactuca volt. A közép-
korban a kolostorkertekben húzódott 
meg ez a növény. Elterjesztésén nem 
kisebb férfiú munkálkodott, mint Nagy 
Károly, a frankok királya, a késôbbi 
római császár.
Mátyus István a Küküllô és Maros-

Székbôl egyesült vármegyéknek „fizi-
kusa” volt. Ô így zengi a saláta dicsé-
retét 1787-ben:

„A zöldségek közt legelsô helyet 
érdemel a saláta. Ezt a forró tempera-
mentumú olaszok gyönyörûséges hí-
vesítô és nedvesítô erejéért, minden e 
világra termett füveknél legjobbnak 
mondják... Az enyves, sûrû vért hatal-
mason vékonyítja... a természeti belsô 
forróság vagy nyári erôs hévség mi-
att... eltöröltetett ételbéli kívánságot 
helyreállítja. De efelett a részegséget 
is ûzi, álmot is okoz, ahonnan a gazda-
gon vacsoráló és bôven poharazó régi 
rómaiak szeretik vala a vacsorát salá-
tával végezni, amint azt Martialisnak 
szavai tanítják...”

Mióta használunk paprikát?
A paprika ôshazája Brazília, a tôle 

északra elterülô dél-amerikai államok 
és az Antillák. Európában 1494-ben 
említik elôször, Chanca, Kolumbusz 
kísérôje szól róla. Az Óvilágban Spa-
nyolországból terjedt szét. Magyar 
földön az elsô irodalmi adatot Szenczi 
Molnár Albertnek köszönjük, 1604-bôl.

A paprikatermesztés hazánkban ott a 
legrégibb, ahol a török hódoltság után 
bolgárok telepedtek meg. Általános él-
vezeti cikké csak a 19. században lett. 
Az 1831. évi kolerajárvány idején a 
paprikapálinkát mint gyógyszert nagy 
mennyiségben használták. Ettôl kezdve 
lett a fûszerpaprika kereskedelmi áru-
cikké.

A zöldpaprikát Szentes környékén 
kezdték nagyobb területen termeszteni 
az 1890-es években.

A paprika azért vált szinte magyar 
nemzeti fûszerré, mert porrá törése 
magyar találmány. Sehol másutt por 
alakban, tisztán, egyéb fûszer nélkül 

nem használják, csakis nálunk. A Du-
na-Száva vonalától délre csövesen fô-
zik bele az ételbe, de porrá nem törik, 
nyugaton pedig csak más fûszeres po-
rokkal keverve élnek vele.

 
Táplál-e a hagyma?
Keleten, de fôleg Egyiptomban a vö-

röshagyma és a fokhagyma volt az 
egyik legfontosabb néptáplálék, s az 
még ma is. A görög történetíró Hé-
rodotosz könyvében olvassuk, hogy 
mikor i. e. 2600-ban Kheopsz nagy 
piramisát építették, a munkások 1600 
ezüsttalentom, azaz több mint 7 millió 
forint értékû retket, hagymát és fok-
hagymát ettek meg. Ezt. a gúlára is 
felvésték, olyan fontosnak és emlé-
kezetre méltónak ítélte a fôpallér. S ha 
ehhez még hozzávesszük a római Pli-
nius tudósítását, miszerint az egyipto-
miak a szent növényre, a fokhagymára 
esküdtek, akkor kellôen fogjuk értékel-
ni ezt az ízes növényt.

 
Ki találta fel az élesztôt?
A kovász az ôsember savanyítási 

tudományának terméke, az élesztô a 
szeszes erjedésé. Ebbôl következik, 
hogy az élesztôt valahol Mezopotá-
miában különítették el elôször a sörbôl. 
A kovász feltalálása még a „kásakorba” 
esik, az élesztôé már a kenyérkorba. A 
kettô között tulajdonképpen az a kü-
lönbség, hogy a kovászban nagy szere-
pet játszanak a tejsavbaktériumok is, 
az élesztô ellenben csupán élesztô-
gombákból áll.

Az élesztô karrierje tehát Mezopotá-
miából, Babilonból indult el, s Plinius 
római író korában már Európa-szerte 
használták.

Liebigtôl, a 19. század nagy vegyészé-
tôl származik az a mondás, hogy a sör 
folyékony kenyér. Ez --- amint láttuk --- 

részben igaz is. Pusztán azt kellene egy 
kissé alaposabban megnéznünk, hogy 
mi köze a sörgyártásnak az élesztôké-
szítéshez.

A sörgyártás kétféle élesztôt külön-
böztet meg. Az egyik a felsôerjedésû. 
Ez az erjedô malátás folyadéknak a 
felszínén nyálkás-habos tömegben je-
lenik meg. A másik a mély erjedésû 
élesztô, az a folyadék alján marad. A 
kenyérhez élesztônek iparilag csak a 
felsôerjedésû sörélesztôt használják. 
Tiszta tenyészetét csak 1881-ben állí-
tották elô.

Mi az élesztô szerepe a kenyér-
sütésben?

Az élesztô megkeleszti a tésztát. A 
kelés alatt a cukor az élesztôgombák 
hatására alkoholra és szén-dioxidra 
bomlik. A szén-dioxid hozza létre a 
gázbuborékokat, melyek a tésztát meg-
lazítják. Hogy a kenyérben alkohol 
van, a pékek régen tudják, sôt hajdan a 
kenyérbôl elfolyó alkohol számára csa-
tornát vájtak a kemence sütôlapjába.

 
Ki készítette az elsô szendvicset?
A szendvics „feltalálója” egy angol 

nagyúr, John Montague, a IV. Earl 
of Sandwich, vagyis a Sandwich nevû 
kis angol kikötôváros „grófja”. Ez a 
tiszteletreméltó férfiú a 18. század vé-
ge felé élt, és arról volt nevezetes, hogy 
nagyon szeretett kártyázni. John Mon-
tague kényelmetlennek találta, hogy a 
kártyaasztaltól felkeljen és átmenjen 
az ebédlôbe. Ehelyett kiadta a paran-
csot, hogy egy kenyérszeletre pakolja-
nak minden finomságot, olyképpen, 
hogy azt kártyázás közben is kényel-
mesen fogyaszthassa. Ez a szendvics 
Európa-szerte elterjedt és kedveltté 
vált.

ÔSMAGYAR HELYSÉGNEVEK 

AUSZTRÁLIÁBAN
(Folytatás)
De az a szabálytalan helyzet már akkor is érvényben volt, amit a mai napig is 

lesállásnak hívnak. LESCHENAULTIA, ellatinositva, ugyanis ez a név egyúttal 
Nyugat-Ausztrália „címerének” virágja is. Így a németes és a latinos hangokat 
mellôzve:  L E S E N  Á L L T  a helyes megfejtés. A második cserkésztalálkozónkat 
1985-ben Perthtôl vagy harminc kilóméternyire délre, Menjedale helység köze-
lében tartottuk. A keretmese a Hunyadiak és Nándor-fehérvár volt. 42-fokos 
hôségben vertünk tábort 120 melbournei cserkésznek a száraz, cserjés terüle-
ten. Elvittük cserkész-harangunkat is. Egy használt vasúti telpfára szerelve, két 
egymás mellett álló fának a törzsére felhúzva, cserkész-kötésekkel felerôsítve. 
Minden délben harangoztunk. 

A látogató napon a szülôk repûlôvel jöttek át Perthbe, onnan utasításaink 
szerint a délre tartó fôúton ki a táborba. Ismét egy jellemzô, a cselekvésre 
utasító helységnév! Merre kell a táborba menni?  MENJEDALE ---  MENJLE  
DALE ----  MENJ  LE  DÉLRE.

Végezetûl tegyük fel a koronát tanulmányunkra. Itt Viktoriáben élt egy nem-
mindennapi kedvtelô szórakozással megáldott személy, egy TAS nevezetü. 
Mindene volt a hajókázás és a tenger. Vitorlásával elôszôr kisebb szigeteket 
fedezett fel, majd egy nagyobb, „szárazföldet”, ami körülhajókázás után mégis 
csak szigetté alacsonyodott. Ide aztán rendszeresen áthajózott az elválasztó, 
Bass (ejtsd Bessz) nevû, 240 km. széles tengerszoroson. Nem törôdött mással, 
csak az ô szigetével. Mániákus bolondnak tartották, ezért a szigetet Tas mániá-
jának becézték. Vagyis: T A S M Á N I A.  Voltak Tasnak követôi is, akiket a 
többiek hóbortosnak hívtak. Ezek alapították a szigetország mai fôvárosát, 
Hobart-ot. HOBORT --- H O B A R T.

 Aki már átkelt Melbournebôl vagy Sydneybôl a komphajón, az legtöbbször 
egy eléggé nyugtalan utazást élt meg. Az erôs hullámzásnak tengeribetegség a 
mellékhatása. A vitorláshajók tengerészeinek is sok bosszúságot okozott. A 
Bass név a basszus, bosszús névadásból származik, mondhatnák gyakorlatlan 
követôim. Pedig nem így van! Amikor Tas leért a partra, s látván a tarajos 
hullámokat, ilyenkor aztán nem tudta megállni, hogy ne kerekítse ki a fogai 
közûl a napjainkban is használt ôsmagyar cifrát: BASZ..MEG, MÁR MEGINT 
VIHAR KÉSZÛL!
Nincs szándékomban a további kutatás. Akinek kedve támadna hozzá, 

vizsgálja át a helyi telefonkönyv postai irányítószámokat tartalmazó 
oldalait. A sokezer helységnév között jó vadászatot kívánok.

VÉGE
-soláp-



01:00 Híradó  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
01:20 A vörös ár – A vörös-
izsap katasztrófa 5. évfor-
dulója 
02:15 RÁDAY IMRE 
110.  A hölgy egy kissé bo-
garas (1938)  Magyar film.
vígjáték  Rendezte: Rátho-
nyi Ákos. Szereplők: Tol-
nay Klári (Bimbi, Takács 
Klára), Ráday Imre (Tormás-
sy Péter), Gózon Gyula (To-
rmássy, vezérigazgató), Pe-
thes Sándor (Gerber), Mak-
láry Zoltán (Csupory, inté-
ző), Mály Gerő (Kropa-
cher, titkár), Gobbi Hilda 
(bolond). Bimbi, a fiatal 
állástalan lány szédítően 
ügyeskedik és munkához 
jut. A dolognak az a szép-
séghibája, hogy úgy keze-
lik őt, mintha hibádzna a 
fejében néhány kerék...
03:40 Minden tudás    
04:00 Slágertévé  
05:00 Híradó  
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
05:20 Magyarország törté-
nete 46/35.: Konszolidáció 
és Trianon
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Az én történetem  
14/6.  A múlt alattunk van, 
amire építeni lehet - Mol-
nár János agrárvállalkozó, 
Szakony. Magyar doku-
menumfilm-sorozat  
08:10 Roma Magazin    
08:40 Domovina   Szlovák  
nemzetiségi magazin
09:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák 36/3.: A 
Bábel család. Legismer-
tebb tagja Dr. Bábel Ba-
lázs, kalocsai érsek úr, de a 
fiatalabb generáció tagjai 
közül is ismert egy másik 
Bábel név; Bábel Klára 
hárfaművészé. 
09:45 Világ  
10:05 Kárpát expressz   
10:30 Magyarország törté-
nete 46/26.: A nemzet 
ébredésétől a forradalomig
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
11:15 Római karnevál 
(1974)  Magyar tévéjáték  
Rendezte: Szőnyi G. Sán-
dor. Szereplők: Tolnay Klári 
(Margit), Gábor Miklós (az 
író), Tomanek Nándor (Zénó), 
Gelley Kornél (a direktor)
12:35 Itthon vagy 
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kívánságkosár    
15:15 Kincsünk a ló 12/1.:  
15:35 Az utódok remény-
sége  
16:05 Baptista magazin  
16:30 Öt kontinens  
17:00 kult.hu  
17:30 Minden hajnalban - 
" A Somló-hegy bejött"  
Magyar portréfilm  
18:30 GEREBEN ÁGNES-
RE EMLÉKEZÜNK. Ba-
rangolások öt kontinensen 
- Gereben Ágnes műsora 
19:00 Hogy volt?! Rajz 
János felvételeiből 
20:10 Budavári Palota-
koncertOperett a Duna 
fölött 2. 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül   
23:20 Család-barát    
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00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
01:20 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
02:10 Római karnevál 
(1974)  Magyar tévéjáték  
 03:25 Magyar Elsők Az 
első magyar huszárok 
03:40 Itthon vagy!   
04:05 Budavári Palotakon-
cert Operett a Duna fölött 
2. 2014
05:00 HÍRADÓ  
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Magyarország törté-
nete Konszolidáció és 
Trianon 
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Az én történetem A 
tanítás volt a társa - Macsi 
Sándor tanító, Jászágó. 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
08:10 Srpski ekran   Szerb 
nyelvű magazin
08:40 Unser Bildschirm   
Német nyelvű  magazin
09:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák A 
Blantz család 
09:45 4kerék   
10:10 Minden tudás  
10:30 Magyarország törté-
nete 46/27.: Forradalom és 
honvédelem
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
11:10 A Danaida (1971)  
Magyar tévéfilm  Rendez-
te: Zsurzs Éva. Szereplők: 
Törőcsik Mari (Kati), Sin-
kó László (Simkó Elek), 
Bulla Elma (Anyuci), Sir 
Kati (Melinda), Tolnay 
Klári (Nóra), Harkányi 
Ödön, Harsányi Frigyes, 
Képessy József, Máthé 
Erzsi, Némethy Ferenc, 
Rákosi Mária, Schubert Éva
12:40 Magyar Elsők: Az 
első magyar locsolókocsi 
13:00 HÍRADÓ   
13:15 Kívánságkosár    
15:15 Kincsünk a ló 12/2.
15:40 Református riportok  
16:05 Tanúságtevők  
16:35 Térkép  
17:00 Szerelmes földrajz 
17:30 Kossuth papja 
(2015) Magyar tévéfilm  
18:30 Hazajáró Kőhát - A 
máramarosi só birodalma 
19:00 Hogy volt?! Szom-
bathy Gyula felvételeiből 
20:00 Van képünk hozzá - 
Válogatás a Rádiókabaré 
legsikeresebb jelenetei  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Szirmok, virágok, 
koszorúk (1984)  Magyar 
film  Rendezte: Lugossy 
László. Szereplők: Cserhal-
mi György (Majláth Ferenc), 
Grazyna Szapolowska (Má-
ria, a felesége), Jirí Adamíra 
(Heinrich bácsi), Boguslaw 
Linda (Kornél), Őze Lajos 
(Ezredes), Malcsiner Péter 
(Tarnóczy Miklós), Kun 
Vilmos (börtönigazgató). A 
szabadságharc bukása után a 
volt honvéd tisztek büntető-
századokban szolgálnak, így 
Majláth Ferenc huszárfőhad-
nagy is. Két év után a család 
közbenjárására leszerelik, ám 
a főhadnagy depresszióba 
süllyed. 
23:20 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
01:20 Szabadság tér ́ 89    
02:05 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Fráter 
György (1484?-1551)  
02:20 Ciklámen (1975)  
Magyar tévéjáték  
03:20 Itthon vagy!   
Esztergom 2015
03:40 Mesélő cégtáblák A 
Rigi vasút 
04:05 POÉN PÉNTEK - 
Szálka, avagy Bagi és 
Nacsa megakad a torkán! 
Gundel Takács Gábor 
05:00 HÍRADÓ  
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
05:20 Magyarország törté-
nete 46/37.: Magyarország 
a második világháborúban 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Az én történetem  
14/9. Tudtam, hogy nem 
mehetek el - Benedek 
Istvánné Nagyistók Ilona 
tanítónő, Kígyóspuszta 
08:10 Slovenski utrinki  
Szlovén nyelvű magazin
08:40 Alpok-Duna-Adria   
09:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák 36/6.: 
Nagypénteki passió
09:40 Tessék!   
10:05 Élő egyház   
10:25 Magyarország 
története 46/29.: Megtorlás 
és ellenállás
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:10 Hölgyek és urak 
(1991)  Magyar tévéfilm  
Rendezte: Hajdufy Miklós. 
Szereplők: Bodrogi Gyula, 
Bács Ferenc, Bakó Márta, 
Balázs Ágnes, Borbély Lász-
ló, Farkas Zita, Hámori Ildi-
kó, Harkányi Endre, Balázs 
Péter, Juhász Judit, Kovács 
Nóra, Lippai László, Mécs 
Károly, Nagy Anna, Pálos 
Zsuzsa, Pápai Erika, Ráto-
nyi Róbert, Straub Dezső, 
Szilágyi Tibor, Szombathy 
Gyula, Tóth Auguszta, Vég-
vári Tamás, Árkosi Katalin, 
Mics Ildikó. Egy vidéki kas-
tély, valahol Magyarorszá-
gon. A házigazda, a nemrég 
magas beosztásba került 
gazdag ember és családja. 
Vendégeikhez tartozik egy 
író, aki reggel váratlan 
dolgokat mesél.
12:25 Mesélő cégtáblák A 
Tőzsde .
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kívánságkosár   
15:05 Kincsünk a ló 12/4.:   
15:30 Önkéntesek 
16:00 Engedjétek hozzám   
16:10 Így szól az Úr!  
16:30 Hazajáró   
17:00 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora    
17:30 Inkognitó Magyar 
ismeretterjesztő film 
18:25 Hazajáró Kelet-
Szlavónia 
19:05 Hogy volt?!Koltai 
Róbert felvételeiből 
20:00 Szenes Iván írta 
20:45 Ybl 200 Operaház 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül   
23:20 Család-barát    

00:55 Himnusz  
01:00 HÍRADÓ 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Életművész (2013)  
24/6.: Sárfalvi Péter. Sár-
falvi Péter öttusázó bajnok 
ezúttal a Hajós Alfréd u- 
szodába látogat, majd egy 
családfakutatónál tett láto-
gatása meglepő fordulattal 
zárul. Kiderül ugyanis, 
hogy egy távoli őse bako-
nyi betyár volt.Vajon ho-
gyan, miként élhettek ak-
kor e távoli ősök? Talán 
erre választ remélhetünk az 
adásból kaszkadőrök 
segítségével.
02:15 Hölgyek és urak 
(1991)  Magyar tévéfilm  
03:25 Itthon vagy!   
03:50 Magyar Elsők Az 
első magyar védett állatok 
04:05 Szenes Iván írta 
05:00 HÍRADÓ  
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
05:20 Magyarország törté-
nete 46/38.: Megszállás, 
felszabadulás, megszállás... 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Az én történetem 
14/10.: Az iskola volt az 
álmom - Téglás András 
iskolalapító, Kecel . Ma-
gyar dokumentumfilm-
sorozat  
08:10 Életkerék  
08:40 Milánói képeslapok  
09:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák 36/8.: 
Kuncsik István és családja.   
09:45 Profit7  
10:05 Iskolapad   
10:30 Magyarország törté-
nete 46/30.: Út a kiegye-
zéshez 2009
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
11:10 Őszi versenyek 
(1975)  Magyar tévéfilm  
Író: Krúdy Gyula; Rende-
ző: Zsurzs Éva. Szereplők: 
Garas Dezső, Szegedi Eri-
ka, Somogyvári Rudolf, 
Csákányi László, Máthé 
Erzsi, Gelley Kornél, Fü-
löp Zsigmond, Körmendi 
János, Rátonyi Hajni. Az 
elcsapott zsoké - mint affé-
le igazi Krúdy-hős - már 
csak az emlékeinek él. 
Nappal a lóversenypálya 
környékén kószál, éjszaká-
ra egy garniszállóban húz-
za meg magát. Egy szép 
napon a Ligetben megszó-
lítja őt egy gyönyörű 
asszony.
12:25 Itthon vagy!  Buda-
pest 2015
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kívánságkosár    
'15:15 Kincsünk a ló 12/5.:  
15:40 Katolikus Krónika    
16:05 Isten kezében 
16:35 Aranymetszés   
17:30 Kényszerű sorsfor-
dulók 9/9.: Benedek István 
Gábor író (78 éves) 
18:25 Hazajáró Liptói-
havasok 
19:00 Hogy volt?!  Lukács 
Sándor felvételeiből 
20:00 Banán, pumpa, kurbli 
-  A L árt pour ĺ art társulat új 
műsora Hófehérke és a 
többiek 2011
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül  
23:20 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍRE 
01:20 Szálka  
02:15 Őszi versenyek 
(1975)  Magyar tévéfilm  
03:25 Itthon vagy!   
Budapest 
04:05 POÉN PÉNTEK - 
Banán, pumpa, kurbli -  A 
L árt pour ĺ art társulat új 
műsora Hófehérke és a 
többiek 
05:00 HÍRADÓ  
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
05:20 Magyarország törté-
nete 46/39.: Magyarország 
"szovjetizálása" 
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás  
06:35 A DAL slágerei - 
válogatás  
07:00 Muzsikál a mozi A 
kor divatos operettslágerei 
és filmdalai. Szereplők: 
Bilicsi Tivadar, Bulla El-ma, 
Dajka Margit,, Hajmás-sy 
Miklós, Jávor Pál, Karády 
Katalin, Kelly Anna, Mak-
láry Zoltán, Muráti Lili, Si-
mor Erzsi, Szeleczky Zita, 
07:45 Stressz kétszer - 
Oktatófilm a munkahelyi 
stresszről 2/1.:  
08:25 Kosár    
08:45 Unió28    
09:05 Itthon vagy!   
09:40 A Kékkör Napja  
10:35 Öt kontinens  
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:10 Szerelmes földrajz   
11:40 Sok hűhó Emmiért 
(1998)  Rendezte: Molnár 
György. Szereplők: Gubás 
Gabi (Emmi), Kulka János 
(Gábor), Benedek Miklós 
(Elekes), Galkó Balázs 
(színész), Garas Dezső 
(Vince, főkomornyik), Ga-
zsó György (színész), Hor-
váth József (Plébános), Ko-
váts Adél (Piroska), Pind-
roch Csaba (Róbert), Schlan-
ger András (színész), Zbo-
rovszky Andrea (színész), 
Kisfalussy Bálint (színész), 
Sipos Tamás (színész) 
Aszlányi Károly népszerű 
regényének tévéadaptáció-
ja, melyben Málnássy föld-
birtokos nászéjszakáját kü-
lönös vendég érkezése za-
varja meg. Egy fiatal lány, 
aki fenekestül felforgatja a 
mit sem sejtő férfi 
hétköznapjait....
13:00 HÍRADÓ  
13:15 A Kékkör Napja   
14:00 Novum   
14:30 Mesélő cégtáblák  A 
Törley 
15:00 A Kékkör Napja   
15:55 A Vargyas-szoros 
elveszett világa Magyar 
ismeretterjesztő film  
16:50 Szabadság tér ́ 89  
17:35 A Kékkör Napja  
18:10 Hogy volt?!   Színház-
ról színházra: a Kecskeméti 
Katona József Színház 2015
19:10 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás  
20:00 Mindenből egy van  
21:00 HÍRADÓ  '
21:30 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán  
22:25 Legenda - válogatás  
6. -7. rész 
23:20 Család-barát    

00:45 Himnusz  
01:00 HÍRADÓ 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
01:20 Gasztroangyal   
02:15 KÁLLAI FERENC 
90 Dandin György vagy a 
megcsúfolt férj (1955)  
Magyar filmvígjáték  
Rendezte: Várkonyi Zol-
tán. Szereplők: Kállai Fe-
renc (Klitander), Kibédi 
Ervin (Miki), Mészáros Á- 
gi (Angyalka), Olthy Mag-
da (Kati), Pécsi Sándor 
(Dandin György), Sulyok 
Mária (Lükeházyné), Szir-
tes Ádám (Csikasz), Uray 
Tivadar (Lükreházy) Tisz-
tességes ember nem tör-
leszkedik azokhoz, akik 
úgysem fogadják be. Dan-
din Györgyöt, a tisztes pol-
gárt háromszor szégyenítik 
meg, háromszor is túljár-
nak az eszén a nemes urak, 
mire rájön, hogy ő nem kell 
nekik soha, csak a pénze. 
03:35 Fölszállott a páva   
Hatodik területi váloga-
tófilm - Pápa 2015
04:30 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Tinódi 
Lantos Sebestyén 
05:00 HÍRADÓ 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Magyarország törté-
nete  A Rákosi-rendszer. A 
Magyarország története-
sorozat 40. adásában eluta-
zunk Recskre, az egykori 
internálótáborba; elmesél-
jük egy egészen különle-
ges magyar jármű: a gumi-
vasút történetét; 
05:50 Gasztroangyal  
06:45 Évszakok Balázs 
Fecóval 
07:40 Andalúzián át... 4/4.:  
Magyar  sorozat  
08:05 Ahonnan elindul-
tam…11/11.: Fónod 
Zoltán portré 
08:40 Minden tudás   
09:05 Rúzs és selyem  
09:25 Kárpát expressz  
09:50 Noé barátai   
10:20 Térkép  
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
11:10 Fölszállott a páva   
Hatodik területi válogató-
film - Pápa 2015
12:05 Összhang A Kárpát-
medence zenéje, 
12:30 Nótacsokor: Bősi 
Szabó László, Kosáry Judit, 
Zsuzsa Mihály, Puka Károly 
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Nagyok - portrésorozat   
13:45 Szabadság tér ́ 89   
14:25 Életművész Sárfalvi 
Péter 2. 
15:20 Önök kérték   
16:15 Magyar elsők Az 
első magyar mozis 
16:35 Határon 1988-89 
Magyar dokumentumfilm  
17:35 Gyurika - Egy pólós 
vallomása.Dokumentumfilm  
18:30 Szeretettel 
Hollywoodból 
19:00 Gasztroangyal   
20:00 Évszakok Balázs 
Fecóval  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - Ir-
Reality show 12/3.:
22:00 Bábel - Hesnával a 
világ   
22:55 kult.hu    
23:25 Család-barát    

01:00 HÍRADÓ  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK  
01:20 Önök kérték  
02:15 A Danaida (1971)  
Magyar tévéfilm  
03:45 Itthon vagy!  A 
Mecsek hegység 
04:05 POÉN PÉNTEK - 
Van képünk hozzá - Válo-
gatás a Rádiókabaré legsi-
keresebb jelenetei 
05:00 HÍRADÓ 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Magyarország törté-
nete 46/36.: A Horthy-
korszak 
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Az én történetem 
14/8.  Egy lépéssel a többi-
ek előtt - Bujdosó Márton 
húsmarhatenyésztő
08:10 Hrvatska Kronika   
Horvát nyelvű magazin
08:40 Ecranul Nostru   
Román nyelvű magazin
09:10 Magyarország 2000 
- Családi krónikák 36/5.: A 
Kulin család. A Kulin csa-
lád ősei időben visszakö-
vethetőek egészen III. Béla 
királyunk idejéig. Emberség, 
magyarság, vallásosság - 
búcsúzott e három szóval 
jellemezve egyik ősüket a 
felekezeti vezető a sírnál - 
ezek vezérelték életedet.
09:45 Magyar gazda   
10:05 Kék bolygó   
10:30 Magyarország 
története 46/28.: Az 1848-
49-es szabadságharc
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
11:10 Ciklámen (1975)  
Magyar tévéjáték  Rendez-
te: Kerényi Imre. Szerep-
lők: Piros Ildikó (Magda, 
színésznő / Margit, az úri-
nő), Bálint András (Leho-
tai), Csűrös Karola (Paula), 
Horesnyi László (Szend-
rei), Ujlaky László (A férj), 
Beregszászi Olga (Szoba-
lány), Dunai Tamás (Inas) 
Magdához, a szép, fiatal, 
magányosan élő színész-
nőhöz váratlan látogató 
érkezik. Az ismeretlen férfi 
különös történettel áll elő. 
Él a városban egy férjes 
asszony, aki szakasztott 
mása a színésznőnek, és 
akihez intim szálak fűzik.
12:10 Magyar elsők Az 
első magyar TSZCS
12:30 Itthon vagy!  
Esztergom 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kívánságkosár  '
15:20 Kincsünk a ló
15:45 Rome Reports - 
Vatikáni híradó  
16:10 Új nemzedék   
16:35 Zebra  Magyar 
ismeretterjesztő magazin  
16:55 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora   
17:25 Nagyok - portrésoro-
zat  12 év
17:55 SOS. Magyar 
dokumentumfilm  
18:55 Hogy volt?!Koltai 
János felvételeiből 
20:00 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a tor-
kán Gundel Takács Gábor 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül  
23:20 Család-barát  

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.

KERESEK, egy kedves, jóravaló 

férfi társat, akivel szép csendben, 

boldogan tudnánk élni a nyugdíjas 

éveinket. 70 éves vagyok, minden 

szenvedélytôl mentes, kiegyensúlyo-

zott, rendezett életet élek. Egy prob-

lémám van, hogy egyedül vagyok. Ha 

te is egyedül vagy, hívjál fel, talán 

kettesben jobb és szebb lenne.

Tel.: (03) 9773-5239, 0402 844 971

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.

KISEGÍTÔT keresek részmun-

kaidôbe heti 2-5 napra lapra szerelt 

bútorok, BBQ-k, trampolinok stb. ösz-

szeszerelésére. Azok jelentkezését vá-

rom akik hajlandóak önallóan is dol-

gozni, saját autóval, alapszintû angol 

nyelvtudással rendelkeznek. Jó kere-

seti lehetôség. Érdeklôdni: 0422 243-

498 telefonszámon. (Melbourne)

JÓ ÁLLAPOTÚ, felújított, izlésesen 

kialakitott kertes családi ház, a ter-

málfûrdôtôl gyalogosan 10 percre Bo-
gácson eladó. Sok informació és sok 

fénykép van a házról. Érdeklôdni lehet 

a (03) 9743-7605 telefonszámon.

URADARY KATLINA kérem hívja 

a 0408 956 536 telefonszámot a volt 

férjével kapcsolatban.

FÉRFI ÁPOLÓ és ezermester 

idôsek és betegek gondozását és 

felügyeletét vállalja bentlakással is.

Hívjon a 0439 545-168 telefonon. 

(Sydney)

FÛNYÍRÁST, kertészkedést, ház-

körüli munkát vállal minden nap 

handyman $25 órabérért. Hívja bátran 

Zolit a 0404-859-974 számon(Sydney).

Keresse fel modernizált,
de még mindig a hagyományos 
hentesárúk óriási választékát 

felvonultató üzletünket,

nem fog csalódni! 
Delicatessenünk hazai konzerv 

választéka:
Zöldséges aprópecsenye, 

Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 
Sólet –– csípôs kolbásszal ––, 

Töltöttkáposzta stb.
GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*
227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

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

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

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

A Magyar Katolikus Közösség szombaton 
2015. október 24-én 1 órai kezdettel tartja 

évi közgyûlését 
a Szent Erzsébet Otthon kápolnájában. 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Ezt követôen a 
Szent Erzsébet Idôs Magyarok Otthona 
szombaton 2015. október 24-én tartja 

évi közgyûlését 
2.30 órai kezdettel. 

A részvétel alkalmat ad az Otthon és a lakók 
életének megismerésére. 

Minden érdeklôdôt szívesen látunk.
Cím: 1 Symonds Road  

DEAN PARK NSW 2761


