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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
három évben 3 százalék alatti. Elismeréssel szóltak arról is, hogy a külföldiek 
által birtokolt állampapír-állomány három év alatt 40-rôl 30 százalékra csök-
kent, amely hozzájárult az ország kitettségének mérsékléséhez, ami különösen 
a várható amerikai alapkamat-emelés tükrében fontos.

Az IMF, a tavalyi 3,6 százalékos GDP-növekedés után, a várható lassulás 
ellenére is 2 százalék körüli bôvülést vár jövôre. Mindez éles ellentétben van az 
ország 2008 utáni helyzetével --- írják.

A lap kiemeli az online pénztárgépek jelentôs, valamint az elektronikus 
közúti áruforgalom ellenôrzô rendszer (ekáer) áfa-bevétel növelô hatását. 
Hozzáteszik, hogy az adóelkerülés és a feketegazdaság továbbra is probléma 
Magyarországon, azonban a fenti lépések eredményesnek bizonyultak.

Az Emerging Markets, a Euromoney Institutional Investor kiadványa, a 
pénzügyi döntéshozók egyik legfontosabb szaklapja.

Varga Mihály: elhalkultak a magyar gazdaságpolitikával szembeni 
kritikák

Elhalkultak a magyar gazdaságpolitikával szembeni kritikák, és egyre 
inkább az a vélemény erôsödik meg, hogy a magyar gazdaság sikere követendô 
példa lehet más országok számára is --- mondta Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter az MTI-nek vasárnap hajnalban, miután a Euromoney címû szaklap 
Emerging Markets kiadványa megválasztotta idén az év pénzügyminiszterének 
a kelet-közép európai régióban.

Varga Mihály úgy fogalmazott: a szaklap az egész ország eredményét érté-
kelte, és az európai uniós viszonylatban magasnak számító növekedést, a befek-
tetések és a fogyasztás emelkedését, a hatékonyabb adóbeszedést, a külsô 
sérülékenység csökkentését és a hatékony adósságkezelést díjazta. „Sokat 
emlegetjük a londoni elemzôket --- ezúttal a londoni elemzôk elismerték azt a 
teljesítményt, amit a magyar gazdaság az elmúlt öt évben fel tudott mutatni” --
- nyilatkozta a nemzetgazdasági miniszter, aki Limában, a Nemzetközi Valuta-
alap (IMF) és a Világbank éves találkozóján vesz részt.

A Euromoney évrôl évre közgazdászok, elemzôk, bankárok véleményét ösz-
szesítve dönt a világ legjobb pénzügyminisztereirôl és jegybankelnökeirôl. A 
díj odaítélésének indokai közül a lap online kiadása kiemeli a magyar kormány 
tökéletes idôzítését a jelzálogalapú devizahitelek piaci árfolyamon való forin-
tosításakor, különösen a svájci jegybank januári döntésével összefüggésben, 
amikor hirtelen jelentôsen megemelkedett a frank árfolyama.

Varga Mihály azt is elmondta, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a 
Világbank éves találkozóját az aggodalom jellemezte, miután több olyan 
tényezô van, amely a világgazdaság lassulására utal. Ezek között kiemelte, hogy 
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Október 17.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Hedvig nevû kedves olvasóinkat.

Hedvig: A német Hedwig névbôl. 

Az összetett név mind a két elemének 

jelentése: harc.

Köszönhetjük még: Alajos, Alojzia, 
Leó, Lucia, Margit, Margitta, Ru-
dolf, Salamon, Samu nevû barátain-

kat.

Október 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Lukács nevû kedves olvasóinkat.

Lukács: A latin Lucas névbôl. Fej-

lôdési sora: Lukás, Lukács. Jelentése: 

Lucina tartományból való férfi.

Köszönthetjük még: Jusztusz, 
Jusztin, Jusztina, Aladár, nevû 

barátainkat.

Október 19.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Nándor nevû kedves olvasóinkat.

Nándor: A 19. század elsô felében 

mesterségesen a Ferdinánd név ma-

gyar megfelelôjévé tették.
Köszönthetjük még Alpár, Berény, 

Lúciusz, Ferdinánd nevû bará-

tainkat.

Október 20.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Vendel nevû kedves olvasóinkat.

Vendel: A német Wendel névbôl, ez 

pedig a Wendel kezdetû nevek, fô-

képpen a Wendelin becézôje. Ez utób-

bi jelentése: a vandálok népéhez tar-

tozó.

 Köszönthetjük még Artúr, Auré-
lia, Bendegúz, Fülöp, Irén, János, 
Ödön nevû barátainkat.

Október 21.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Orsolya nevû olvasóinkat.

Orsolya: A latin Ursula magyaros 

olvasatából. A szó a latinban kis 

medvét jelent és egyesek szerint a 

Kis Medve csillagképre utal.

Köszönthetjük még: Celina, Hilá-
riusz, Kende, Klementina, Orsika, 
Zsolt nevû barátainkat.

Október 22.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Elôd nevû kedves olvasóinkat.

Elôd: Régi magyar személynévbôl 

származik. mai jelentése: elsôszülôtt, 

vagy ôs.

Köszönthetjük még: Inge, Kandi-
da, Kornélia, Korinna, Mária, 
Szalóme, Vilibald nevû barátainkat.

Október 23.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gyöngyi nevû kedves olvasóinkat. 

Gyöngyi: Elvonás a Gyöngyike 

névbôl, ez pedig a Gyöngyvér becé-

zôje.

 Köszönthetjük még: Gyöngyvér, 
Ignác, Irén, Jozefina, Natália, 
Odilia nevû barátainkat.

Varga Mihály 
az év pénzügyminisztere 
Közép-kelet Európában

Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert választotta az idén az év pénz-
ügyminiszterének a kelet-közép európai régióban a Euromoney címû szaklap 
Emerging Markets kiadványa.

Az újság évrôl évre közgazdászok, elemzôk, bankárok véleményét összesítve 
dönt a világ legjobb pénzügyminisztereirôl és jegybankelnökeirôl. A díjat öt 
régió --- a felzárkózó európai országok, Kelet-Közép Európa; Közel-Kelet és 
Észak-Afrika; Szub-Szaharai Afrika; az amerikai kontinens, valamint Ázsia --- 
pénzügyi vezetôi kaphatják meg.

A díj odaítélésének indokai közül a lap online kiadása kiemeli a magyar kor-
mány tökéletes idôzítését a jelzálogalapú devizahitelek piaci árfolyamon való 
forintosításakor, különösen a svájci jegybank januári döntésével összefüggés-
ben, amikor hirtelen jelentôsen megemelkedett a frank árfolyama.

Varga Mihály érdemének is tartják azt, hogy Magyarországnak sikerült 
2013-ban a határidô elôtt visszafizetni adósságát a Nemzetközi Valutaalapnak 
(IMF).

Ezen kívül a lap szerint számos intézkedéssel sikerült csökkenteni a magyar 
gazdaság külsô sebezhetôségét, csökkenôben van az államadósság bruttó hazai 
termékhez (GDP) viszonyított aránya, miközben a költségvetési hiány az utóbbi 

Fájó szívvel tudatjuk, a szeretô férj és édesapa

Csík István
szeptember 29-én, életének 83. évében elhunyt.

Kivánsága szerint családi és baráti körében 
helyeztük örök nyugalomba Melbourneben a 

Springvale-i temetôbe.
Gyászolják; felesége Katalin, 

gyermekei István és Éva.
Valamint rokonsága és barátai a Délvidéken 

és szerte a Világban.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,

akik drága halotunkat utolsó útjára elkisérték és 
szavakkal igyekeztetek enyhíteni fájdalmunkon.

A gyászoló család. 

GYÁSZJELENTÉS



a kínai gazdaság lassulása egyelôre tartósnak látszik, és az Egyesült Államok 
jegybankjának szerepét betöltô Fed várható kamatemelése is hatással lesz a 
feltörekvô piacok árazására. Míg az IMF a találkozóra kiadott értékelésében a 
legtöbb ország növekedési kilátásain rontott, Magyarország azon kevés ország 
között volt, amelyek esetében felfelé korrigálták az idén és jövôre várható 
növekedési mutatókat.

A miniszter arról is beszámolt, hogy a találkozón téma volt a Volkswagen 
dízelbotránya is, bár ennek hatásaival kapcsolatban még nem rajzolódott ki 
pontos kép. A két globális pénzügyi szervezet tagjai megvitatták a migrációs 
válságot is, és a találkozón „jól érzékelhetôen egy világméretû kezelése merült 
fel ennek a problémának” --- mondta a nemzetgazdasági miniszter.

Felháborodott
a Szögi család a darabon

Tiltakozik néhai Szögi Lajos családja a fôvárosi Katona József Színházban  
bemutatott, Az olaszliszkai címû darab ellen. Mint azt Helmeczy László, a 
család jogi képviselôje lapunknak elmondta, morálisan elfogadhatatlan, hogy a 
2006-ban Olaszliszkán agyonvert tiszavasvári tanár feleségének, édesapjának 
és lányainak megkérdezése, tájékoztatása nélkül mutatják be a mûvet. Ráadá-
sul abban –-- az interneten olvasható szövegkönyv tanúsága szerint --– alpári és 
dehonesztáló politikai gondolatokat mondatnak el Szögi Lajos középsô lányá-
val.

A szövegkönyvbôl kiderül, a Középsô lány nevû szereplô a következôket 
mondja apjának, aki a darabban Áldozat néven szerepel: „Ezt már elkúrtátok, 
mi is úgy látjuk, nem kicsit, hanem nagyon. A mi jövônket.” E trágár szófordulat 
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök elhíresült 2006-os ôszödi beszédében hang-
zott el, amely országos felháborodást és hetekig tartó tüntetéshullámot váltott 
ki.

Ezután a darabban szereplô Szögi lány közli, hogy ez az ô és a barátai vélemé-
nye. Majd kifejti, mit terveznek: „Elhagyni ezt az országot hamar, hol nem lehet 
becsülettel élni, csak ha csalsz, ha lopsz, ha átvered a másikat, lehetsz.” Majd azt 
ecseteli, miért elviselhetetlen Magyarország: „A tisztességest lúzernek mond-
ják és kigúnyolják, a másik semmit ér, csak én legyek király, egymást tapossák 
el a semmiért, hisz holnapután már csak öregek és tolvajok maradnak itt. A 
munka szégyen, ügyeskedés a lényeg. Hányok ettôl, és attól, hogy ti (mármint 
Szögi Lajosék –-- a szerk.) ezt szó nélkül fogadjátok el, mert ez van, és hát 
megélni kell, mondjátok.” A lány a színdarabban azt is mondja apjának, hogy 
nem akar itt élni ebben a „mocsárban”. A mû szerzôje Borbély Szilárd, aki 
tavaly önkezével vetett véget életének. A rendezô Máté Gábor, aki egyben a 
teátrum igazgatója is.

A színház lapzártánkig nem válaszolt kérdéseinkre. Többek között arra let-
tünk volna kíváncsiak, a darab színrevitele elôtt miért nem vették fel a kap-
csolatot a családdal.

Közben a Bors azt írta: kegyeleti és személyiségi jogokat is sérthet a darab. 
Erre vonatkozó kérdésünkre Helmeczy László azt válaszolta: a család még 
nem döntött arról, indít-e pert. Az ügyvédtôl azt is megtudtuk: Szögi Lajos 
özvegye kereste a színházat, ám ott azzal hárították el a tiltakozását, hogy nem 
kötelezô megnéznie a mûvet.

Ismeretes, Szögi Lajos tiszavasvári tanár két gyermekével 2006. október 15-
én hajtott át a Borsod megyei Olaszliszkán, amikor jármûve elé szaladt egy 
gyermek, aki az árokba esett. Bár az autó nem ért hozzá a kislányhoz, aki 
ráadásul meg sem sérült, az utcára tódulók meglincselték a pedagógust. Szögi 
Lajos a helyszínen, lányai szeme láttára meghalt. A lincselôk közül nyolc em-
bert ítéltek el: hármat életfogytiglanra, hármat 15-17 év börtönre, kettôt pedig 
10-10 év fiatalkorúak börtönében letöltendô büntetésre. Késôbb a bíróság 46 
milliós nem vagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte az elítélteket, ám abból 
Helmeczy tájékoztatása szerint a mai napig egyetlen forintot sem kapott a csa-
lád. Pilhál Tamás (Magyar Nemzet)
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HÍREK
Megvédenék

a játékfüggô betegeket
Megjelent a játékkaszinóba járás differenciált, a szerencsejáték káros hatá-

sainak való kitettség mértékétôl, a játékos sérülékenységétôl függô korlátozás 
részleteirôl szóló kormányrendelet. A nem végleges tervezet kapcsán korábban 
megírtuk, a személyes azonosításhoz kötött játékfajták, így a kaszinó, a kártya-
terem, a távszerencsejáték és az online kaszinójáték esetében a „szervezô a 
játékos azonosítása során a játékosvédelmi nyilvántartás adatait elektronikus 
úton lekérdezi, és a sérülékenynek minôsülô játékos részére belépést nem biz-
tosíthat”.

Október elsejétôl egyébként –-- elvileg –-- már életbe léptek bizonyos 
változások, ezeket részletezi majd a rendelet, a törvényi felhatalmazás ugyanis 
a bírósági és az önkéntes korlátozások nyilvántartására elektronikus adatbázis 
létrehozását jelölte meg. Ezt a nyilvántartást az adóhatóság vezeti, ám a 
kialakítást némileg hátráltathatja, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
vezetése jelenleg átszervezés elôtt, illetve alatt áll. A rendelet a hatékony 
védelem érdekében lényegében új közfeladatokat állapítana meg, kiemelve: a 
szervezôk a társadalmi kockázatok „enyhítésében közvetlenül és folyamatosan 
közremûködnek, tevékenységüket társadalmi felelôsségvállalás mellett vég-
zik”, továbbá együttmûködnek addiktológiai és családvédelmi szakemberekkel 
is. A dokumentum kitér arra is, hogy 2016-tól a játékadó három százalékát 
játékosvédelmi célra, ezen belül különösen az állami addiktológiai ellátás fej-
lesztésére kell fordítani.

Rögzítenék azt is, hogy a szerencsejáték-szervezô köteles figyelmeztetni a 
túlzásba vitt szerencsejáték ártalmaira, a szenvedélybetegség kialakulásának 
veszélyeire, a tájékoztatás a játékszenvedély kezelésével foglalkozó, állami 
egészségügyi és szociális ellátórendszerben mûködô szolgáltatók megyénkénti 
és településenkénti elérhetôségére is kiterjed. Az adóhatóság a bejelentések és 
a panaszok szóbeli elôterjesztésére a hét minden napján 0–24 óra között 
mûködô, ingyenesen hívható telefonvonalat tart fenn.

Budapest vált a folyami hajós 
turizmus egyik központjává

A Magyar Turizmus (MT) Zrt. adatai szerint a szállodahajók vendégforgalma 
folyamatosan nô: a társaság szakértôi becslése szerint 2014-ben elérte a 400 
ezer fôt, és 2015-ben is kétszámjegyû növekedést mutat majd, a magyar fôváros 
a folyami hajós turizmus egyik központjává vált. 

Kiemelik: Budapest szerepe továbbra is kivételezett, hiszen vagy itt kezdôd-
nek vagy itt végzôdnek a majd kéthetes dunai utak. Ezeknek köszönhetôen több 
tízezer vendégéjszakát generálnak Magyarországon a fôként tengerentúlról 
érkezô, a folyami hajózás miatt ide érkezô utasok.

A közlemény idézi Glázer Tamás turisztikai vezérigazgató-helyettest, aki az 
Emerald Waterways ausztrál hajóstársaság két új dunai hajójának avatásán 
elmondta: a dunai folyami hajós turizmus egyre fontosabb szerepet tölt be Ma-
gyarország turizmusában. A több európai várost érintô folyami hajóutak vonzó 
állomása Budapest.

Hozzátette: a hajók éves szinten mintegy 60 ezer szobaéjszakát generálnak 
Budapesten, a földi turisztikai szolgáltatások összértéke pedig eléri a 7,5 millió 
eurót. Nem elhanyagolható a szegmens munkahelyteremtô szerepe sem: a du-
nai hajókon ezres nagyságrendben foglalkoztatnak magyar munkavállalókat --- 
mondta.
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Tiltás
Ne féljünk ostoba kérdéseket felten-

ni. Kisebb bajt okoznak, mint az ostoba 
tévedések.

Játék vagy gondolkodásra késztetô 
feladvány? Árulkodik valamirôl vagy 
teljesen felesleges a kérdés? Filozófiai
mélységekig hat a válasz, vagy csupán 
felszínes reakciónak minôsül? Én 
leírom az eredményt, ítélje meg az ol-
vasó, hová sorolja! Barátom a minap-
jában javasolta: Kérdezd meg az em-
bereket, szerintük mi a funkciója a 
közlekedési lámpának? Kétféle választ 
adhatnak: 1. Megfelelô idôközönként a 
piros lámpánál le kell állítani a forgal-
mat; 2. Vagy megfelelô idôközönként a 
zöld lámpánál szabad utat kell bizto-
sítani a jármûveknek és a gyalogosok-
nak. Tizenöt különbözô korú és nemû 
hazánk fiának tettem fel a kérdést, és 
–- meglepetésemre –-- mind a tizenöten 
a lámpa negatív oldalát emelték ki, 
azazhogy arra való, hogy tiltó eszköz 
legyen.

A válaszok az emberi természet 
furcsaságára utalnak. A negatív --– a 
tilos –-- úgy tetszik, érzelmileg mindig 
hangsúlyosabb, mint a pozitív, a sza-
bad. A tilosba is bevág a kasza --– tartja 
a közmondás. (Olyasmit is megtesz 
egyik-másik ember, amit nem volna 
szabad.) Arról nem beszélve, hogy: 
Mindig a tiltottra törekszünk, és a 
megtagadottat kívánjuk. (Ovidius.) De 
folytathatjuk a példákat, kiterjesztve a 
gondolatsort: az ember ritkábban gon-
dol arra, amije van, de annál többször 
jut eszébe az, amije hiányzik. Elôbb 
reagál a félelemre, mint történetesen 
a szeretetre. Ugyanakkor a tiltás na-
gyon ôsi fogalom is. Mark Twain
gondolatmenete: „Ádám is csak ember 
volt, és ez mindent megmagyaráz. Az 
alma valójában nem az alma kedvéért 
kellett neki. Azért akarta megkapni, 
mert megtiltották neki, hogy beleha-
rapjon. A hiba ott történt, hogy nem a 
kígyót tiltották meg neki. Akkor a kí-
gyót ette volna meg.”

Bizonnyal a nézôpont sem elhanya-
golható szempont. A kétéltû ember 
címû orosz filmben van egy jelenet, 
amelyben egy újságíró a barátját 
keresi a városban, és egy cipôpucoló 
fiútól kérdezi meg, nem látott-e egy 
magas, húsz év körüli, göndör, fekete 
hajú fiatalembert. A cipôpucoló így 
reagál: „Milyen cipô volt rajta, uram?” 
Egy nézet elfogadását több tényezô is 
befolyásolja. Az egyik, hogy azt tartjuk 
helyesnek, ami összhangban van az 
érdekeinkkel. (Átmegyek a piroson is, 
mert sietek.) A legfontosabb azonban 
talán az, hogy az emberek azt fogadják 
el leginkább, ami egyértelmû a szá-
mukra, amit értenek. (Tilos!) A sza-
bad(ság) bonyolultabb fogalom. Végül 
is az ember, ha íróféle, ha ad valamit 
konyhája becsületére, szeret valami 
lényegeset, érvényeset megfogalmazni 
egy rövid jegyzet végén is. Tehát: ne 
féljünk ostoba kérdéseket feltenni. Ki-
sebb bajt okoznak, mint az ostoba téve-
dések.

Kô András
(Magyar Hírlap)

Köszönet-
nyilvánítás

Köszönöm mindazoknak, 
akik operációm után 

a Box Hill-i kórházban 
meglátogattak és ezzel 

enyhítették fájdalmamat.
Nagy szeretettel: Vijukné, 

Orsay Margit (Darling)

„Akikért nem szólt a harang” 
1944 – 1945
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(Folytatás az 1. oldalról.)
De nagyon feltûnŒ az a változás, 

hogy egy ideje már szinte elsöprŒ 
többségben érkeznek kitûnŒ egészségi 
állapotban lévŒ fiatalemberek, akik 
csoportokba rendezŒdnek, irányítják 
Œket, széles információs és pénzfor-
rással ellátott, azaz jól kiképzett em-
berek benyomását keltik. Idetartozik 
az a tény, hogy a bevándorlók mint-
egy 90 százalékát embercsempész-
szervezetek kísérik több ezer kilomé-
teren és 17 országon át; másfelŒl a 
Frontex júliusi ülésén a brit képvelŒ 
arról beszélt, hogy mintegy 3000 em-
bercsempész vesz ebben részt körül-
belül 29 ezer segítŒvel. Legyünk tár-
gyilagosak: ezt a folyamatot elŒ kellett 
készíteni!

A kérdés persze a szokásos, amit 
nem kerülhetünk meg: cui prodest, 
vagyis kinek az érdeke mindez, kinek 
az érdeke Európa lerohanása? A vá-
lasz még nem lehet minden szempont-
ból bizonyított és dokumentált, de az 
eddigi összes tény és tapasztalat fé-
nyében úgy látszik, hogy ezt a folya-
matot elsŒsorban a nemzetközi háttér-
hatalmak tervezték el és irányítják, 
amelyeknek az elsŒ számú képviselŒ-
jük, végrehajtójuk nem más, mint az 
Egyesült Államok. A cél elsŒsorban 
geopolitikai, s az motiválja, hogy a 
háttérhatalmak és az Œket megtestesí-
tŒ Egyeslt Államok által irányított 
egypólusú világrend, a „történelem 
vége” koncepció monopolhelyzete 
megrendülni látszik, hiszen új pólusok 
jelentek meg a világban, mint Kína, 
India, a BRICS-országok, s persze az 
Œsellenség, Oroszország, s fennáll a 
veszélye annak, hogy Európa és Ázsia 
egymásra talál, ezt pedig meg kell 
akadályozni. Hogyan? EgyfelŒl Ukraj-
nában rendetlenséget kell kelteni, 
hogy Oroszországot meggyengítsék 
és elszigeteljék az uniótól és persze 
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fŒleg Németországtól (idézet Victoria 
Nuland asszonytól, az amerikai kül-
ügyminisztérium európai és eurázsiai 
ügyekért felelŒs államtitkár-helyet-
tesétŒl: „nem véletlenül költöttünk 
erre a témára ötmilliárdot”). MásfelŒl 
a közel-keleti és észak-afrikai arab or-
szágokban – Irakban, Szíriában, Líbi-
ában – mesterséges háborúkat kell 
elindítani, aminek kettŒs haszna lesz: 
egyik oldalról a háttérhatalmak része-
ként funkcionáló Izrael a riválisai 
szétesésével megerŒsödik, másik ol-
dalról a szétvert arab országokból – 
kellŒ szervezés, propaganda, finan-
szírozás és csempészet révén – a 
háború elŒl menekültek egy jobb élet 
reményében elindulnak Európa felé. 
Ezzel pedig Európát lehet elgyengíte-
ni, persze nem teljesen, csak például 
annyira, hogy elitje zokszó nélkül alá-
írja a transzatlanti kereskedelmi és 
befektetési együttmûködst (TTIP) az 
Egyesült Államokkal, amely minden 
ízében a háttérhatalmak, a multik, a 
pénzemberek érdekeit szolgálja, s 
egyben szétveri a „demokratikusnak” 
nevezett nemzetállamok ellenállását a 
magánérdek elŒtt.

Észre kell vennünk tehát: az Euró-
pában migránsügyben kialakult két 
nézet közül a neoliberálisok, az EU-s 
vezérkar, Európa vezetŒ hatalmainak 
elitje a háttérhatalmak és az Egyesült 
Államok geopolitikai céljait szolgálja. 
Hogy miért teszi ezt, az más lapra 
tartozik, de ha például Jean-Claude 
Juncker pályafutását megnézzük, ak-
kor nem nehéz rájönnünk, hogy kiket 
képviselt már akkor is, amikor adópa-
radicsommá tette Luxemburgot.

Ezzel szemben az európai közvéle-
ménykutatások, média megkérdezé-
sek stb. alapján tisztán látszik, hogy 
az európai állampolgárok döntŒ 
többsége immáron szembekerült a 
saját politikai elitjével, s fŒként szem-

The West must stop bullying Hungary and Central Europe

2015. október 22.

— What a dramatic year 2015 is 
turning out to be. There is the Uk-
raine crisis, the migrant crisis, the 
latest stage of the Eurozone crisis and 
the row over the possibility of Brexit.

In the whirl of this mighty geopoliti-
cal turbulence it is a surprise to find 
normally low-profile Central Europe 
suddenly in the centre of the inter-
national media spotlight. Even more 
remarkably, Central Europe gets 
praise one moment and harsh con-
demnation the next.

At the height of the Greek debt 
crisis the public was treated to a slew 
of articles lauding robust Central 
Europe as a worthy example to be 
followed by wayward Greece as it 
struggled to accept harsh bail-out 
conditions. Shortly after that, as Hun-
gary and her neighbours attempted to 
manage the unstoppable rush of 
hundreds of thousands of migrants, 
the exalted exemplary countries 
suddenly became the shame of civili-
zed Europe, an ungrateful, uncooper-
ative, heartless, xenophobic lot.

It would be fascinating to explore in 
depth the Jekyll and Hyde view of 
Central Europe, except that both 
representations are false.

Central Europe is not a role model 
for Greece; if anything, it should 
serve as a warning for any country 
facing structural economic problems. 
Greece was given an ultimatum: apply 
more austerity to your downtrodden 
economy and hand over a huge chunk 
of your productive assets to foreign 

investors in exchange for short-term 
liquidity and the illusion of security in 
the Eurozone. While it may serve the 
momentary interests of EU and Greek 
leaders, this Faustian bargain will 
deprive Greece of even the chance of 
building a sustainable domestic 
economy leading to prosperity for the 
whole country.

Central Europe did something 
similar in the early 1990s, when it was 
just emerging from half a century of 
Soviet colonization. Relinquishing 
even the thought of an alternative, 
without any serious attempt to 
restructure their economies as best 
suited to their situation and long-term 
developmentgoals, the then new 
Central European governments 
buckled under political pressure and 
accepted Western wisdom as deliver-
ed by international organizations and 
consultants jumping on the infamous 
“gravy train”.

This meant shock therapy, the 
immediate opening of markets, and 
most importantly fire-selling assets to 
foreigners without the setting of any 
conditions, effectively leaving econo-
mic policy-making to foreign inves-
tors. These countries now find them-
selves to have become low-value links 
in the global supply chain of multi-
national companies. The impressive 
growth, held up to Greece as an 
appetizing carrot, reflects mostly 
foreign-owned companies realizing 
enormous profits thanks to extremely 
cheap labour and generous subsidies, 

largely allocated from much-touted 
EU transfers.

Do we remember the intense 
debates around the economic viability 
of an independent Scotland? It is 
worth recalling the little publicized 
but highly pertinent study of Glasgow 
University explaining that Mr 
Salmond’s assurances of Scotland’s 
economic strength were exaggerated 
as most of that country’s productive 
assets, even whole sectors (oil, banks, 
single malt, salmon farming, etc.) are 
in foreign hands, therefore their 
profits belong to foreigners as well. 
The same applies even more to 
Central Europe, and there most of all 
to Hungary. This economic structure 
creates serious macroeconomic im-
balances and denies Central Europe 
the possibility to reach higher levels 
of economic well-being. Greece should 
indeed learn from the Central Euro-
pean example, but the way sailors 
learn to avoid shipwrecks by steering 
clear of treacherous rocks.

Even more misplaced is the vehe-
ment international denunciation of 
Central Europe on account of its 
attempt to manage the migrant crisis. 
These countries are criticized for 
opposing quotas, for not showing 
European solidarity and for not 
wanting to take their “fair share” of 
solving this “European” problem. 
They are reproached for their 
ungratefulness for the goodness and 

generosity the West allegedly besto-
wed on them.

Hungary has again been distingui-
shed by special treatment. In an 
outpouring of shrill criticism reverbe-
rating all over the world, the country 
is being called everything and 
anything from xenophobic to fascist. 
The frenzy bears an uncanny resemb-
lance to the wave of international 
hysteria in early 2012 when media 
organs and public figures were out-
doing one another vilifying Hungary 
and openly advocating “regime 
change”, of course, in the name of 
defending “democracy”.

Hungary is now being vilified for 
trying to apply EU rules by registe-
ring migrants as best she can. There 
are endless reports about police 
teargas, none about migrants 
provoking it by throwing stones at the 
Hungarian police. And of course, 
there is considerably less coverage of 
French police using teargas against 
migrants in Calais. In Hungary, no 
migrant hostels have been attacked or 
set on fire, as happens frequently in 
Germany. European values? Surely a 
fair and objective media should be 
part of the story?

The accusations against Central Eu-
rope are both false and hypocritical.

The present surge of mass migration 
is predominantly a result of Western 
power politics. Central Europe was 
until relatively recently colonised and 
now it is not a major political player 
in the EU. Now, for the sake of 
European solidarity, the region is 
called upon to share the heavy 
consequences of international political 
games it played no part in.

Yet, it is hard to discover these 
values and solidarity in the “old” EU 
countries. Why does Germany declare 
open door to all Syrians one day and 
close her borders the following? Why 
are Austria and Denmark closing 
borders and railway lines? Why does 
the EU refuse to help Greece, which 
stopped defending her borders? Why 
does Chancellor Merkel thank 
Hungary for trying to register the 
migrants instead of just letting them 
cross the country straight to Austria, 
then regrets to add that the Dublin 
Convention is still in place, thus 
migrants not accepted in their chosen 
destination country will be sent back 
to where they were registered? Why 
can’t the EU quickly override the 
Dublin Convention, which is clearly 
inadequate for the present crisis, and 
come up with a common strategy 
building on truly shared interests?

For decades, Western Europe has 
been encouraging immigration based 
on economic and political arguments. 
A bigger pool of labour helps keep 
wages low boosting competitiveness 
as it is defined by mainstream 
economics. Politically, a diverse mix 
of peoples instead of homogeneous 
populations helps loosen the texture 
of the nation state deemed outdated 
and contrary to the goal of a 
globalised world and a faceless EU 
managed by one supranational and 
unaccountable bureaucracy. Despite 
the immense efforts of the political 
class and mainstream media to make 
this process seem as irreversible as 
the Euro, a lot of citizens have failed 
to subscribe to it and, in an 
exasperated moment in 2010, even 
Chancellor Merkel was driven to say 
that “multiculturalism has utterly 
failed.”

We now find that the Western 
European political class has sown the 
wind but does not want to reap the 
whirlwind. Western governments are 
trying to manage affairs to their 

bekerült az EU vezetŒivel. Immáron 
egyértelmû és adatolható, hogy telje-
sen másként gondolkodik a migráns-
válságról Európa elitje és az európai 
polgárok sokasága. Amíg Európa dön-
téshozói a népvándorlást lehetŒségnek 
látják Európa számára (vagy egysze-
rûen a háttérhatalmak bábjaivá vál-
tak), addig az emberek veszélyt, 
méghozzá végveszélyt látnak a beván-
dorlásban Európa jövŒjére nézve. 
Márpedig egy önmagát demokratikus-
nak nevezŒ Európában ez elfogadha-
tatlan és tarthatatlan állapot, szembe 
megy mindazzal, amiért Európát és az 
uniót becsüljük és becsülni akarjuk. 
Az Európai Unió elitje egyszerûen 
nem cselekedhet az európai állampol-
gárok akarata ellenére. Nem csele-
kedhet így sem Juncker, sem az ere-
jét vesztett Donald Tusk, sem a telje-
sen halovány Federica Mogherini, 
sem az EU tényleges vezetŒje, Angela 
Merkel. 

Ha mégis ezt teszik, akkor nem mél-
tók és nem alkalmasak arra, hogy az 
Európai Unió élén álljanak. A feje 
tetejérŒl a talpára kell állítani a dol-
gokat, s ezért ebben a válsághelyzet-
ben meg kell kérdezni az embereket 
arról, hogy mit várnak el a vezetŒik-
tŒl. A züllés éppen akkor kezdŒdik el, 
amikor az unió vezetŒi semmibe ve-
szik az Európában kialakult, beván-
dorlásellenes közhangulatot, hiszen 
akkor az unió legfontosabb értékével, 
a görög-római demokratikus elvvel 
szakítanának, s ez egyben megnyitná 
az utat a korlátok nélküli invázió elŒtt, 
amelynek a végén ott állna a gyönyö-
rû cél: a halál. Európa halála.

Ezért aztán, Cato után szabadon újra 
és újra elmondjuk, amíg csak szüksé-
ges: Európának márpedig élnie kell!

(A szerzŒ politológus. Magyar IdŒk.)

advantage desperately seeking to 
avert an outbreak of public wrath, 
with an eye towards the next 
elections. While talking up the merits 
of mass immigration – political, 
demographic, cultural and most 
importantly, economic – they are 
reluctant to open fully their own 
borders. It seems to be better PR to 
shift the blame to Central Europe, 
especially those countries in the 
frontline. It would be even better to 
force them to register and hold huge 
masses of migrants, who actually do 
not want to stay there. Then 
destination countries could freely 
cherry pick educated immigrants to 
fill their job vacancies leaving the rest 
to Central Europe, which is considered 
too homogeneous anyway.

The global fury is caused by Central 
Europe, usually docile and easy to 
manage, now showing some backbone. 
It seems to be inacceptable for these 
countries to choose their own migrant 
policy as they see fit. They are forced 
to take immigrant quotas against their 
will. They are expected to pay back 
supposed Western largesse – 
structural funds, admittance into the 
EU – by continuing to accept policies 
thought up by their betters. In reality, 
there is no debt to pay back. Central 
European countries were accorded 
EU accession for geo-political and 
economic reasons that had little to do 
with solidarity. Western European 
countries gained a “cordon sanitaire” 
and a highly profitable economic 
playground in Central Europe.

It is time to realize that these 
countries, much poorer then Western 
Europe, simply do not have the 
financial conditions to cope with an 
influx of this magnitude, and do not 
wish to be forced to become 
multicultural societies. Western 
leaders and media should accept that 
this has nothing to do with values and 
humanity and stop addressing these 
countries from the moral highground. 
Western policy has proven to be 
disastrously misguided sometimes; 
let’s just remember the premature 
introduction of the Euro, or the 
shameful part the EU played in the 
1995 Srebrenica massacre. Having 
more money confers neither infalli-
bility nor the prerogative to dictate to 
countries whether they should stay 
largely homogenous or become 
artificially multi-ethnic.

Behind the whole attitude towards 
Central Europe and Hungary lies a 
much more worrying, much deeper 
problem. The EU is incapable of 
shaping a common strategy because it 
does not share a common identity and 
common interests. This is serious, 
indeed, because a genuine European 
alliance based on shared interests is 
our common European interest.

This goal can be achieved only if 
Western European leaders are willing 
to admit that Europeans want nation 
states working together based on 
shared interests rather than coercion. 
They must realize that the EU consists 
not only of North and South, but of 
Central Europe as well, which should 
be treated as an equal partner. Central 
Europeans do not wish foreign 
powers, Eastern or Western, to tell 
them how they should live their lives. 
In our genuine common European 
interest, the West should stop bullying 
Central Europe.

Andrea Hossó is an economist and 
investment specialist. She has held 
different positions in asset manage-
ment in the City of London

This article is an exclusive for 
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discuss details.

Népszavazás Európa sorsáról

Andrea Hossó



 2015. október 22.                                              MAGYAR ÉLET                                                           5. oldal    

Elhunyt Nemeskürty István

Életének 91. évében meghalt Ne-
meskürty István Széchenyi-díjas és 
Kossuth-nagydíjas író, irodalom- 
és filmtörténész, egyetemi tanár –- 
tudatta a család. 

Nemeskürty István 1925. május 14-
én született Budapesten, édesapja hi-
vatásos katonatiszt volt. Ô is apja 
nyomdokaiba akart lépni: tízévesen 
lett a pécsi kadétiskola növendéke, 
majd 1943-ban és 1944-ben a Ludovika 
Akadémia hallgatója volt. 1945-ben 
beiratkozott a budapesti Pázmány Pé-
ter Tudományegyetem magyar–olasz–
mûvészettörténet szakára, elsô írásai 
1947-tôl a Vigilia címû katolikus folyó-
iratban jelentek meg.
Pilinszkyvel tanított
Diplomájának megszerzése után, 

1950-tôl Budapesten tanított (egy ideig 
Pilinszky Jánossal együtt), 1956-tól a 
Magvetô Könyvkiadónál volt szerkesz-
tô. A film világa iránt érdeklôdô Ne-
meskürty Istvánt 1959-ben a Híradó 
és Dokumentumfilmgyár dramaturgi-
ai vezetôjévé nevezték ki, 1961-tôl 
filmtörténetet oktatott a Színház- és 
Filmmûvészeti Fôiskolán. 1963-tól a 
Magyar Filmgyártó Vállalat (Mafilm) 

stúdióvezetôje, 1972-tôl a Budapest 
Filmstúdió, 1984-tôl a Magyar Film-
intézet igazgatója volt 1987-es nyugdíj-
ba vonulásáig. Majdnem három évti-
zeden át foglalkozott filmgyártással, 
irányítása alatt csaknem 160 magyar 
nagyjátékfilm készült el, több mint 30 
elsôfilmes alkotó indulhatott útjára.

A rendszerváltozás idôszakában, 
1990 januárja és áprilisa között a Ma-
gyar Televízió elnöki tisztét töltötte 
be, emellett különféle társadalmi szer-
vezetekben viselt magas tisztségeket. 
A 90-es években elnöke volt többek 
között az egyetemi és fôiskolai oktatók 
kamarájának, a Magyar Ösztöndíj Bi-
zottságnak, a Magyarországi Nemzeti 
és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány 
és a Magyar Könyv Alapítvány kura-
tóriumának. 1993–1995 között a Ma-
gyar Írókamara elnökeként is dolgo-
zott. 1994 óta a Magyar Mûvészeti 
Akadémia tagja, 2011 óta tiszteletbeli 
tagja, 1996 óta a Magyar Újságírók 
Közösségének (MÚK) tiszteletbeli 
elnöke volt.
50 kötet
1998 és 2001 között kormánybiztos-

ként a millenniumi ünnepségek szer-
vezését irányította, munkáját a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend 
nagykeresztjével ismerték el. 2001-
ben vehette át az újjáalapított Corvin-
láncot, 2001–2002-ben, majd 2011-tôl a 
kitüntetés elbírálásáért felelôs testület 
elnökeként tevékenykedett. 1957-ben 
lett az irodalomtudomány kandidátusa, 
1966-ban doktora, 1979-ben nevezték 
ki egyetemi tanárrá. Munkássága 
elsôsorban a 16. és 17. századi magyar 
irodalomtörténetre, valamint a 20. 
századi magyar filmtörténetre terjedt 
ki. Termékeny író volt, több mint 50 
kötet fûzôdik a nevéhez.

Ismertségét igazán a hazaszeretet, a 
nemzeti lelkiismeret és felelôsség kér-
dését boncolgató történelmi, kultúrtör-
téneti könyveinek köszönhette, ezek 

közül nem egy kiváltotta a szakmai 
körök felháborodását. 1966-ban óriási 
feltûnést keltett és nagy vitákat kavart 
Ez történt Mohács után címû munkája, 
amely az 1526-os mohácsi csata és 
Buda 1541-es török kézre kerülése 
közti idôszakot vizsgálta. 1972-ben je-
lent meg tabutörô, Requiem egy had-
seregért címû könyve, amely a máso-
dik világháborúban a Don-kanyarnál 
vereséget szenvedett 2. magyar had-
sereg sorsát dolgozta fel. A sok kiadást 
megért, hatalmas példányszámban el-
kelt mûvében írottakat, például hogy a 
katonákat „halálba szánták rossz fegy-
verzettel és felszereléssel”, a hadtör-
ténészek vitatták, ô azonban kitartott 
nézetei mellett. 2011-ben így nyilatko-
zott: „1943 márciusában a Ludovikán a 
nagyobb közönségnél jobban és részle-
tesebben értesültünk az események-
rôl…, elhatároztam, hogy ezt… én 
egyszer megírom, úgy, ahogy volt”.
Búcsúpillantás, Fellini
A hetvenes években kötete jelent 

meg Dózsa Györgyrôl, a magyar törté-
nelem legjelentôsebb parasztháború-
jának vezérérôl, az 1848–1849-es ma-
gyar polgári forradalom és 
szabadságharc hôseirôl, kor- és élet-
rajzot adott közre elsô európai rangú, 
magyar nyelven verselô költônkrôl, 
Balassi Bálintról, 1988-ban publikálta 
Erdély 1916–1967 közti idôszakáról 
szóló mûvét Erdélyi krónika címmel. 
1989-ben jelent meg Mi magyarok 
címû ismeretterjesztô munkája, 1990-
ben magyar Biblia-fordításokból ké-
szített válogatást. 1995-ben adták ki a 
nemcsak Horthy Miklósról, hanem a 
Horthy-korszakról is szóló, a magyar 
társadalom felelôsségét feszegetô, 
Búcsúpillantás címû kötetét.

Filmesztétikai tanulmányainak sorá-
ból kiemelkedik Federico Fellinirôl 
írott könyve (1974). A magyar kultúra 
évszázadait Kis magyar mûvelôdéstör-
ténet címû kötetében foglalta össze 

Egy emlékezetes hét Erdélyben, a Szent Ferenc árvaotthonban
Már második alkalommal, a magyarországi látogatásom elmaradhatattlan   programjai közé tartozik, ellátogatni Erdélybe, a  

számomra kedves Marosvásárhelytôl nem messze fekvô, Dózsa György községben található Szent Ferenc  árvaotthonba. 
Idejövetelem célja,  hogy ismét töltök egy pár napot, a szeretet igénylô gyerekekkel, beszélgetni sorsukról, közös programokon 
résztvenni, játszani,  egyszóval betekinteni mindennapjaikba. 

Érkezésemet már elôre jeleztem az otthon vezetôjének Bajkó Évikének. Nagy örömmel fogadtak a gyerekek, a múlt évi 
találkozáskor megismert 5 éves Bence, hasamra ütött –-- nagy pocakja van papa, mondta (már múlt évben elbecézett 
„papának”).  A valamikor templomnak készûlt épületet otthonná alakították, még sok minden hiányzik, hogy az igazi otthon   
szerepét betöltse, de a gondos, melegszívû személyzet mindent elkövet, hogy pótólja a családi légkört. 

Pár éve  személyes találkoztunk alkalmával  Csaba testvér szavaira, még mindig jól emlékszem  „A jó Isten szeretete, 
gondoskodása eljút oda, ahová szeretet  szükséges. A jó Isten tudja, hol szükséges a segítség, gyámolítás a lelki vigasz.   A jó 
Isten odavezérli azt, aki segíteni, vigasztalni fog. Így vezérelt engem is oda a jó Isten. 

Szívem elszorúlt, amikor három fiútestvér elmondta, hogy miért kerûltek ide az otthonba. Elmondták, ez itt a mi nagy 
családunk, ha nagyok leszünk és dolgozuni fogunk mi is támogatjuk majd   az árvaotthont, mert nem feledjük, hogy mi  itt 
szeretetre, otthontra találtunk. 

Boldogan jöttem ide, szomorúsággal telve vettem búcsút a gyereketôl, a nevelôktôl, mert több idôt kellett volna itt töltenem. 
Igaza volt Bôjte Csaba testvérnek, a jó Isten odavezérlia azt, aki segítséget, szeretet visz. Jövôre is eljövök, mert szükség van 
rám itt, még akkor is ha rövid idôt töltök az otthonban.                                                     Dikasz László  (Gold Coast)

(1992), 1993-ban jelent meg A magyar 
irodalom története címû munkája. 
Filmforgatókönyveket (Egri csillagok, 
Mint oldott kéve, Mindszenty József -
– Devictus Vincit, Sacra Corona) és 
színmûveket (A hollószárnyú enyészet, 
Magyar Dekameron, Szép ének a gyu-
lai vitézekrôl, A betûk csendjében, 
Hantjával ez takar) is jegyzett. 2005-
ben jelent meg Mi végre vagyok a 
világon címmel életinterjúja, amely-
ben beszélgetôtársa Koltay Gábor 
filmrendezô. 2011-ben jelent meg 
Vallani és vállalni –- A hatalomváltás 
labirintusában címû munkája.

Munkásságát számos kitüntetéssel 
ismerték el. 1971-ben Balázs Béla-
díjjal, 1979-ben József Attila-díjjal, 
1992-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki, 
1996-ban megkapta a magyar film-

szemle életmûdíját. 2002-ben II. János 
Pál pápától a Nagy Szent Gergely Lo-
vagrend nagy tisztikeresztje a csil-
laggal kitüntetést vehette át. 2003-ban 
Prima Primissima díjat, 2004-ben 
Szent István-díjat, valamint Teleki 
Pál-emlékérmet kapott. 2011-ben --– az 
alapítása óta csupán néhány alkalom-
mal átadott –-- Kossuth-nagydíjjal 
tüntették ki kulturális és mûvészeti 
életünk jelentôs spektrumát átölelô 
sokoldalú munkássága, a magyar já-
tékfilmkészítés több mint negyedszá-
zados irányítása, irodalom-, mûvelô-
dés- és bibliatörténeti mûvei, 
forgatókönyvei, gazdag publikációs 
tevékenysége, példaértékû életpályája 
elismeréseként. 2014-ben a Magyar 
Mûvészeti Akadémia Életmûdíjá-
ban részesült.

Kedves Támogatói a (Dévai) Szent Ferenc Alapítványnak!
Jelenleg ez lesz az utolsó jelentkezésem Sydneybôl, mert jövô hét végén 

repülök haza! Sok emberrel sikerült telefonon vagy emailben beszélni, de nem 
szeretnék úgy elmenni, hogy egy pár sort ne írjak és ne köszönjem meg azoknak 
a támogatását, akik évek óta olyan hûségesen támogatják az alapítványt akár 
adományaikkal, vagy mint keresztszülôk. Mindezért csak Isten áldását kérem 
rátok és kérem, aki csak tudja folytassa, mert a támogatásokra nagy szükség 
van. A pénz nagyon jó helyre kerül és az utolsó centig az alapítványhoz kerül. 
Mivel két házunk van, egy harmadikban is lényeges támogatást adtunk Csík-
szentsimonba nagyon is büszkék lehetünk arra összefogással mire vagyunk 
képesek. Ha valaki esetleg kimarad a listámról kérem jelezze… tegnap éjjel 
ellenôriztem utoljára a bankszámlánkat tehát jelenleg ez a legpontosabb 
összeállítás :

Hálás köszönetem a keresztszölôknek + és mind azoknak akik már évek óta 
mellettünk állnak. : Káldy Gabriella+, Pálos István és Enikô+, Kiss Olga+, 
Sipos Ilona+, Prekopp Hanna+, Hervey Bay és környékén élô Magyarok+, 
(a többieket már korábban nyugtáztam), Dobozy István az adelaidei ma-
gyarok nevében, Fülöp Sándor, Papp Béla, Dr G. Nagy, Koszorú megvál-
tás nevében néhai Megyer Júlianna, Csók Ilona édesanyja, fogorvosi 
cégeknek, meg volt kollegáimnak akik munkámat évek óta támogatják, 
Krepler Antal , Bagin Lívia, Székelyhidy Zsuzsanna és számos névtelen 
adományozó. Külön köszönetem Márffy Attilának aki évek óta leközli 
híreinket.

Egy rövidke levelet szeretnék bemásolni amit az egyik keresztszülô csoport 
kapott Gyergyószentmiklósról : „A nyarat az otthonban töltöttük, mert így jobb 
volt nekünk. Orsi néni háromszor hazavitt látogatóban. Sok élményben volt 
részünk a nyáron voltunk a Balatonon, lovastáborba amit Orsi néni és Pali bácsi 
szervezett, és volt angol tábor ami az otthonban volt megszervezve. Még egy 
hét és megyünk oviba Hajnika is jön én már a tavaly is jártam már nagyon 
várjuk.Keresztmama hogy van? Ha ideje engedi írjon magáról Orsi néni 
elolvassa nekünk. Most is ô írja a levelet, mert még mi nem tudunk írni csak 
diktálni. Szeretettel  Adél és Hajnalka”… 

Gondolom ilyen levelet is jó kapni…

Sajnos otthon, egész Európában a helyzet elég feszült. Csaba testvér egy 
felhívást küldütt, hogy próbáljunk belekapcsolódni egy kilencedbe, amelyik 
október 16-án kezdôdik. Be lehet jelentkezni a www.magnificat.ro...keresztül 
vagy akár a facebookon keresztül is… A kilenced ima, bôjt Flüei Szent Miklós 
példáját követi... aki 500 évvel ezelött kiimádkozta egy nagyon feszült helyzet-
ben a békét Svájcban így lett Svájc védôszentje. Az ô imájával szeretnén sorai-
mat zárni.. Flüei  Szent Miklós aki mellesleg a Borszék-i házunk védôszentje 
lett. Itt szeretnék egy kis javítást beilleszteni….Ez a házunk Jakabfy Sándor 
hagyatékából jött létre, az innen befolyt adományokból a Gyergyószárhegy-i 
ház a mienk, tavaly az ablak javítások, lecserélés, a ház bepucolása stb.  a bejött 
adományokból jött létre, Csíkszentsimon-Szent László ház egy része is a mi-
énk… ami pénz megmarad van bôven helye hova menjen az alapítvány 83 háza 
között. Mellesleg a házunk Borszéken Pünkösd Vasárnap volt felszentelve a 
helyi plébános által.. .az ünnepi szentmisét Csaba testvér és Erdély legidôsebb 
szolgáló papja a 98 éves Antal Atya mondták! Soraimat szeretném Caba 
testvér szavaival és Flüei Szent Miklós imájával zárni:

Kérjük Szent Miklós imájával Teremtônket, hogy a felbolydult világunknak 
adjon békét, egyetértést, bölcs rendet!

Én Uram, én Istenem, / vedd el tôlem mindenem, / ami gátol Feléd!
Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít Feléd!
Én Uram, én Istenem, / fogadd el az életem, / hadd legyek egészen a Tiéd!
A soknemzetiségû Svájc védôszentjének, Flüei Szent Miklós imája
Kisebb testvéretek, Csaba t.

Még egyszer hálás köszönetem a Szent Ferenc Alapítvány nevében
Szeretettel, Eszter
Dr Kalotay Eszter
 drekalotay@gmail.com 
tel szám : 0421528634 Sydney+36705328202 Európában 
Helyi címem:  39 The Strand, Gladesville, NSW 2111 
Akinek bármi kérdése, kérése lenne, kérem keressen meg…



Nyolcvannégy éves korában elhunyt 
Christine Arnothy magyar származá-
sú francia bestseller írónô. A hírt a lá-
nya közölte.

Arnóthy (Kovách) Krisztina 1930. 
november 20-án Budapesten született, 
1948-ban a családjával gyalog mene-
kült Ausztriába, ahol francia tannyelvû 
középiskolába érettségizett. Elsô mû-
veit magyarul írta és lefordította fran-
ciára, 1955-tôl már csak franciául írt. 
Ausztriából Belgiumba került, majd 
Párizsba költözött.

Tizenöt éves vagyok, és nem akarok 
meghalni címû önéletrajzi írásával 
1954-ben megnyerte a Grand Prix 
Verité díjat, amelyet késôbbi férje, 
Claude Bellanger lapja, a Le Parisien 
libéré alapított. A 27 nyelvre lefordított 
regény, amely 10 millió példányban 
kelt el a világban, a tizenéves lány 
mindenapjait meséli el Budapest ost-

roma alatt.
A Le Cavalier mongol címû novella-

gyûjteményével 1976-ban elnyerte a 
Francia Akadémia díját, A gyôzelem 
ára címû regényével pedig 1980-ban 
az Interallié-díjjal jutalmazták.

Megkapta a legmagasabb francia ál-
lami elismerés, a Becsületrend pa-
rancsnoki fokozatát.

2008-ban Les années cannibale (A 
kannibálévek) címmel jelentetett meg 
önéletrajzot, írt színpadi mûveket, 
hang- és tévéjátékokat is, 1966 és 2004 
között a Le Parisien címû napilap iro-
dalmi újságírója volt, 1982 és 1994 
között a La Suisse svájci lapban is 
jelentek meg írásai. Férje 1978-ban 
bekövetkezett halála óta Párizsban és 
Genfben élt.

Christine Arnothy és férje hamvait a 
tengerben fogják szétszórni.

* * *

A Román Hírszerzô Szolgálat (SRI) 
az alkotmányosságot veszélyeztetô té-
nyezôk közé sorolta 2014. évi jelenté-
sében a székelyföldi autonómiatörek-
véseket.

A jelentést a román parlament hon-
lapján tették közzé. A 39 oldalas doku-
mentumban egyetlen bekezdés foglal-
kozik az „etnikai alapú szélsôséges 
séggel”. Ebben az SRI megállapítja, 
hogy az autonómiapárti diskurzust az 
autonómia nyílt hirdetése jellemezte.

„Külföldön Bukarest »magyarellenes 
politikájának« a nemzetköziesítése 
volt a cél, belföldön a »székely« etno-
kulturális sajátosságok agresszív han-
goztatására esett a hangsúly”

–-- állapította meg az SRI a parlament 
elé terjesztett jelentésben. A hírszerzô 
szolgálat úgy vélte, hogy a román ál-
lam intézményeinek fellépése követ-
keztében csökkent „a szélsôséges, 
hungarista csoportok” megnyilvánu-
lásainak intenzitása, így ezen a téren 
kevesebb a fenyegetô jelenség.

Az SRI szerint a nemzeti kisebbségek 
helyzetét továbbra is befolyásolják 
„egyes szomszédos államokbeli hivata-
losságok vagy diplomaták” arra irá-
nyuló erôfeszítései, hogy bevonják 
nemzettársaik közösségét az anyaor-
szág érdekeinek támogatásába. A je-
lentés a kémelhárítás kihívásai között 
–-- Magyarország vagy a romániai ma-
gyar közösség említése nélkül --– utal 
egy országra, amely az ellenôrzés 
megerôsítésére törekszik „nemzettár-
sainak közössége és annak fô szerveze-
tei fölött”.
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A „Mutti” és a 
„Monsieur” szólásra 

emelkedtek.
A „történelmi” német és francia eu-

rópai vezetôk közös felszólalása az 
Európai Parlamentben az európai köz-
pontosítás erôsítését szorgalmazta. 
„Most minden korábbinál szükség van 
több Európára”  hangoztatta Merkel 
kancellár asszony, aki szerint „közös 
szabályokkal kell lefektetni annak mi-
nimumát, hogy a tagállamoknak ho-
gyan kell fogadni a menedékkérôket 
és hogyan bírálják el a kérelmeket”. 
Ergo, több hatalmat Brüsszelnek. A 
schengeni határok védelme érdekében 
az Európai Uniónak közös európai ha-
tár-és parti ôrségre van szüksége, 
jelentette ki Francois Hollande fran-
cia államfô. Ennek a közös határôr-
ségnek a parancsnoka persze megint 

Brüsszelben lenne. Mivel a tagor-
szágok elvesztenék a határ-védelmi 
szuverén jogukat, elképzelhetô, hogy 
Brüsszelben egy nap úgy döntenek, 
hogy egy tagországnak el kell fogadnia 
egy bizonyos számú „menekültet” és a 
„közös” határvédelmi egységeknek ki-
adhatják a parancsot, hogy nyissák 
meg a határt és engedjenek be a már 
nem nagyon szuverén tagországba 
annyi migránst mint amennyit Brüsz-
szel elôír. Mikor ezek az országok 
azonnal nem képesek a Brüsszelben 
elôirt színvonalnak megfelelô segélyt 
nyújtani, akkor megjelennek a liberá-
lis újságok riporterei, jön a megróvás, 
a leckéztetés, a kioktatás, a politikai 
nyomás és a fenyegetés. 

A megróvásban és leckéztetésben 
mindig élen járó „haladó” magyar test-
vérek szerint a szerb-magyar határon 
felállított kerítéssel Magyarország 
„kiírta magát Európából”. Tudják-e 
ezek a „haladók”, hogy egy hasonló 
határ-kerítés már létezik Törökország 
és Görögország között, de csak az 
északi részen, mert a középsô és déli 
határ az egy folyó ahol olyan nehéz az 
átkelés, hogy a migránsok inkább a 
veszélyes tengeri utat választják. 
Figyelemre méltó a nemrég forgalom-
ba került „Sicario” címû amerikai film, 
amiben többször is mutatják azt a 
hosszú magas acél kerítést ami az US-
Mexikó határon látható, és aminek 
egyetlen célja, hogy megakadályozza 
a közép-és délamerikai migránsok be-
áramlását az Egyesült Államokba. Az 
internetes lexikonból azt is megtudjuk, 
hogy az amerikai határôrségen meny-
nyire elterjedt a farkaskutyák haszná-
lata. Ez nincs a magyar határvéde-
lemben, de csak képzeljük el, hogy 
milyen eget rázó tiltakozás lett volna, 
hogy ha egy magyar kutya meghara-
pott volna egy bevándorlót a határon. 

Az Amnesty International 2014-es or-
szág jelentésében az US emberjogi 
helyzetét tárgyalva teljesen mellôzi az 
US-Mexikó határ-keritést, de egy 
nemrég kiadott külön jelentésben éle-
sen bírálja Magyarországot a magyar-
szerb határ-kerítés miatt. Kettôs mér-
ce mindenhol! Egy másik Amnesty 
badarság az, hogy Szerbia nem tekint-
hetô biztonságos országnak és ezért 
Magyarország nem küldheti vissza 
azokat a migránsokat akik Szerbiából 
jöttek megfelelô iratok nélkül Magyar-
honba.

Nagyon biztató, hogy a visegrádi né-
gyek (Lengyelország, Csehország, 
Szlovákia és Magyarország) összefog-
nak, és segítik egymást a shengeni 
határok védelmében. Ez kivágta a biz-
tosítékot a szoci horvát miniszterelnök-
nél, aki leszögezte, hogy ez Horvátor-
szág számára „elfogadhatatlan”. Pedig 
azért neki egy kicsit örülni is kellene 
mert ugye a magyar határôrök mellett 
szláv testvérek is védik majd a ma-
gyar-horvát határt!

Reméljük, hogy a visegrádi négyek 
elutasítják a brüsszeli határôrséget, a 
brüsszeli szabályokat és a brüsszeli 
migráns kvótákat.

Talán még a legvadabb migráns tá-
mogatók is elgondolkodnak azon, hogy 
egy migráns aki letelepedési engedélyt 
kapott annak joga van rokonait kihoz-
ni, ami a Bild címû német lap szerint 
ez fejenként 4-8 új bevándorlót jelent.

Akkor amikor a bevándorlók hullá-
mát már milliókban mérjük, akkor a 
„haladó” liberálisok és szövetségeseik 
majd talán beismerik, hogy jó lett vol-
na Orbán Viktor magyar miniszterel-
nökre hallgatni.

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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A dokumentum arra is kitér, hogy „a 
regionális és globális geopolitikai fej-
lemények” nyomán intenzívebbé vált 
a külföldi titkosszolgálatok tevékeny-
sége Románia területén, és ezek célja 
egyebek mellett negatívan befolyásol-
ni a döntéshozatalt, „az alkotmányos 
értékeket és a nemzetiségek együttélé-
sének légkörét”.

Az SRI úgy értékelte, hogy Romániá-
ban nem növekedett a globális átlag 
mértékénél jobban a terrorfenyegetett-
ség szintje, ezért nem indokolt a ké-
szültség növelése. A hírszerzés a 2015-
ös év kihívásai között elsô helyen a 
nemzetbiztonságot is veszélyeztetô 
korrupció jelenségét említi. A felsoro-
lásban utolsóként tesz említést a szél-
sôséges megnyilvánulásokról, ame-
lyek befolyásolhatják az etnikai és 
szociális viszonyokat.

* * *
India gazdasága éves szinten hét 

százalékkal növekszik, a repülôterek 
túlterheltsége miatt azonban sokszor a 
befektetôk, illetve a vagyonos rétegek 
magángépei sorolódnak hátra. Olyan 
drasztikus a késések mértéke, hogy az 
indiai tehetôs üzletemberek egy --
kizárólag az ô magángépeik számára 
fenntartott --- új repülôtérért harcol-
nak.

A feltörekvô ázsiai országban egy 
külön csoportosulás alakult a kissé 
szokatlan, viszont érthetô terv kivite-
lezésére. Az Üzleti Légiközlekedés 
Szövetség nemrégiben a kormányhoz 
fordult, hogy a Mumbaitól --- India 
pénzügyi központja --- 137 kilométerre 
található katonai repülôteret kizáróla-
gos használatra enegedjék át a magán-
repülôgépeknek ---- közölte a Bloom-
berg.

Mumbai reptere annyira túlzsúfolt, 
hogy a kisebb magánrepülôgépeknek, 
amelyek eleve legalább 2 napot kí-
vánnak a pénzügyi központ városában 
állomásozni, több száz kilométerrel 
odébb kell parkoló helyet keresni más 
reptereken. Sôt, az üzleti céllal repke-
dô magánrepülôgépek fel- és leszállási 
ideje is korlátok közé van szorítva: 
érkezni csak reggel 8 és 10 óra között 
lehet, felszállni pedig 17 és 19:30 óra 
között, kvázi ‘igazodva’ a napi munka-

idôhöz.
Még a milliárdos Poonawalla csa-

ládnak sincs fix parkolóhelyen a mum-
bai-i reptéren, a 118 kilométerre fekvô 
Pune városában kell állomásozni a ma-
gánrepülônek. Ázsiai legnagyobb vak-
cinagyártó cégének vezére, Adar 
Poonawalle szerint akár 3-5 napba is 
telik, még megkapják a felszállási 
engedélyeket, holott normális esetben 
ennek maximum 3-5 órát kellene 
igénybe venni.

Ha bármilyen változtatást akarnak 
eszközölni (például az indulás idôpont-
jában), azt is két napba telik elintézni. 
„Így egyáltalán nem lehet elôre tervez-
ni, az üzleti világ nem így mûködik, 
ezen sürgôsen változtatni kell” --- pa-
naszkodik Poonawalla.

A repülési szövetség ugyancsak ag-
gasztónak tartja, hogy nemcsak a ma-
gángép, de a teljes indiai repülôgép 
flotta bôvülési üteme riasztó mérték-
ben lecsökkent, így nem tudják kiszol-
gálni az országba irányuló üzleti igé-
nyeket. Indiában jelenleg 125 darab 
magánrepülôgép üzemel, míg ezzel 
szemben Kína 330-at tud felmutatni. 

Nagyon úgy tûnik, hogy recesszióban 
van az iparág. Már az elmúlt 7-8 esz-
tendôben is csökkent a növekedési 
ütem, de az idei évben már stagnálás 
várható --- mondta Jayant Nadkarni,
a szövetség elnöke.

Az igények pedig nem lesznek kiseb-
bek, hisz India jelenlegi lakosságát 
1,27 milliárd fôre taksálják, területe 
pedig a világon a hetedik legnagyobb. 
Az országban sok száz kisebb reptér 
található, csak hogy ezek túlnyomó 
többsége nem képes kereskedelmi 
forgalomban üzemelô repülôk fogadá-
sára.

Az indiai vagyonosok száma és gaz-
dagságuk nagysága is kimagasló 
ütemben duzzad, tavaly itt mérték a 
leggyorsabb expanziót a világon: ösz-
szesen 785 milliárd dollárnyi (az éves 
magyar GDP hétszerese!) összeggel 
lettek gazdagabbak.

Bombardier azonban a mostaninál 
fényesebb jövôt vetít elôre az indiai 
légiközlekedésnek. Számításai szerint 
míg Indiában közel 900 százalékos 
növekedés (ezáltal 1320-ra emelkedik 

a darabszám) várható a repülôgépek 
számában, addig Kínában “csupán” 
600 százalékos bôvülés jöhet 2033-ig 
(így érheti el a 2525 repülôbôl álló 
flottát). India kilátásai biztatóak a jö-
vôre nézve, de ehhez elkerülhetetlen 
az infrastruktúra fejlesztése, az adók 
és a bürökrácia mérséklése. 

Az indiai légitársaságoknak 1750 új 
gépre lesz szükségük az elkövetkezô 
20évben.

A Boeing kalkulációja szerint a teljes 
beszerzés értéke elérheti a 240 mil-
liárd dollárt (ez az éves magyar GDP 
közel kétszerese).

Több befektetô is üdvözli az indiai 
kezdeményezést, hiszen a rohamlép-
tekben fejlôdô országban egyre többen 
látnak fantáziát, de ehhez elenged-
hetetlen a gördülékeny odajutás bizto-
sítása is.

Egy magánrepülôgép utas nettó érté-
ke kilencszer magasabb, mint egy 
átlag utasé --- véli Fabrizio Poli, a 
Tyrus Wing egyik vezetôje. A légi köz-
ledési vállalat elsô emberének véle-
ményét osztják Dubajban is. Mark D. 
Martin, a Martin Consulting alapítója 
szerint, ha a kormány nem javít a le-
strapált indiai légi közlekedés hely-
zetén, az könnyen az országba irányuló 
befektetések megtorpanásában is 
visszaüthet.

Az indiai kormány ezzel a kérdéssel 
azonban szorított helyzetbe került. Ha 
elôsegíti a legvagyonosabbak gyors és 
kényelmes utaztatását, magyarán ki-
vételez velük, akkor azt vajon miként 
fogadja majd az a 750 millió indiai 
választópolgár, akik kevesebb mint 
két dollárból kénytelenek nap mint 
nap megélni.

* * *
Régóta foglalkoztatja a boros szak-

mát, hogyan lehet férfias italt faragni 
a rozéból: a testesebb vörösborhoz szo-
kott nyugat-európai fogyasztók ugyan-
is túlzottan nôiesnek találták eddig ezt 
az italt. A minap azonban --– miután 
provence-i és olasz rozékat utasított 
maga mögé egy magyar kékfrankos 
rozé a neves francia bortermelôk és 
amerikai szakírók által elnökölt vak-
teszten –-- a szervezô Master of Wine 
szerint megtalálhatták a kulcsot a ma-
gyar termelôk: rozéik meghódíthatják 
a könnyebb nyári boroknak még ellen-
álló vörösborpárti nyugati borisszák 
szívét.

Provence-i, korzikai, olasz, spanyol, 
kaliforniai és libanoni rozékat vert 
meg egy hajós-bajai kékfrankos rozé. 
A dolog úgy történt, hogy a szervezô, 
Elizabeth Gabay, Provence-ban élô 
brit Master of Wine és rozészakértô 
idén júniusban Magyarországon, a 
nemzetközi VinAgora borversenyen 
zsûrizett, és ellátogatott néhány pin-
cébe is. Haza is vitt néhány palack 
neki tetszô rozét, majd a múlt vasárnap 
megrendezett zártkörû, szakmai rozé-
kóstolón betette ôket a sorba.

A zsûriben mások mellett ott voltak a 
legnevesebb provence-i termelôk, köz-
tük a nemzetközi versenyeken rozéival 
rendszeresen 90 feletti pontszámot 
elérô Le Grand Cros tulajdonosa, 
Julian Faulkner, és a mindössze 12 
ezer palacknyi jó minôségû bort te-
rmelô presztízspincészet, a Domaine 
Le Mirabeau vezetôje, Stephen
Cronk, valamint a borról szóló best-
seller könyveirôl ismert amerikai 
borkritikus, Robin Goldstein is.

Senki nem számított a végeredmény-
re: habár egy provence-i bor végzett 
az elsô helyen, a második helyre holt-
versenyben a magyar kékfrankos 
került –-- két másik bor is ugyanannyi 
pontot kapott. Az eredményhirdetéskor 
azon is csodálkoztak a szakértôk, hogy 
míg az egyik korzikai bor nagykeres-
kedelmi ára 12 euró volt, addig a sze-
rény magyar rozét ennek a töredékéért 
is meg lehet vásárolni szinte bárhol 
Budapesten. A többi rozé alapanyaga 
grenache, mourvèdre, syrah vagy 
tempranillo volt, ám a zsûriben csak 
kevesen hallottak a kékfrankos fajtá-
ról.

Amint azt a szervezô Elizabeth Gabay 
elmondta, az összes résztvevô lelkese-
dett a hajós-bajai Koch kékfrankos 
rozé szép, nyári gyümölcsös ízeiért, a 
frissességéért és a jó egyensúlyért, 
miközben egyetértettek abban, hogy 
az nem hasonlít a provence-i rozékra. 
A szakember szerint az ilyen jellegû -
– és elônyös árú –-- rozéknak biztos 
piacuk lehet Nyugat-Európában is. A 
magyar piacot jól ismerô Master of 
Wine úgy véli, hogy bár Magyarorszá-
gon a borfogyasztók fele szinte csak 
rozét iszik, addig a kontinens nyugati 
felén még sokan ódzkodnak ettôl a 
borfajtától, és ragaszkodnak a vörös-
borhoz. Gabay szerint azonban ez elsô-
sorban annak tulajdonítható, hogy a 

piac a „gyengéd”, lágy rozékhoz szok-
ott, míg a magyar rozék erényei közé 
éppen hogy a nagyobb test, a ropogós 
gyümölcsösség és a magasabb savtar-
talom tartozik. A vörösborhoz szokott 
fogyasztók ezért a magyar rozék 
segítségével könnyebben „megtéríthe-
tôk” a rozéivásra.

* * *
A világ egyik legismertebb tudósa 

úgy véli, nem a mesterséges intelli-
gencia a legijesztôbb dolog. A kapita-
lizmus sokkal-sokkal fenyegetôbb.
Stephen Hawking tavaly még a 

robotokat tartotta a legveszedelmesebb 
fenyegetésnek. Akkor azt mondta: a 
mesterséges intelligencia felfedezése 
az emberiség utolsó nagy eredménye 
lehet.

Nos, az elmúlt évben megváltozott a 
véleménye: Most már a kapitalizmustól 
félti az emberiséget.

A neves asztrofizikus úgy véli, hogy 
az intelligens gépek hatalmas jólétet 
hozhatnak az emberiségre. Hisz a 
termelés automata lesz, nem kell majd 
gyárakban robotolnia senkinek. Ez 
leveri a luxustermékek árát, mindenki 
gazdagon élhet majd. Legalábbis ez az 
egyik lehetôség.

Ugyanakkor most pont az ellenkezôje 
látszik megvalósulni, és a fejlôdés 
csak egyre növekvô társadalmi egyen-
lôtlenséget okoz. Azaz hosszútávon 
milliárdok kerülhetnek a létminimum 
közelébe, míg a nagy techcégekhez 
közelálló mágnások csak gazdagodnak 
és gazdagodnak.

Bár Hawking nem közgazdász, véle-
ménye az egész tudományos világban 
fontos. Többen kritizálták a kozmoló-
gust, amiért a területén túl vélekedik. 
Mások úgy gondolják, igaza lehet, az 
egyenlôtlenséget azonban nem lehet 
szorosan összekötni a technológiai 
fejlôdéssel.

* * *
A Volkswagen-csoporton kívül to-

vábbi négy autógyártó néhány dízel-
modellje sem teljesíti a károsanyag-
kibocsátási szinteket ---- állítja az 
Emmission Analytics nevû szervezet.

A Guardian értesülése szerint a Mer-
cedes, a Honda, a Mazda és a Mitsu-
bishi tesztadatai térnek el a valóságtól. 
Ezeknek az autóknak lényegesen na-
gyobb a NOx-kibocsátásuk valós kö-
rülmények között, mint tesztüzemben.

Néhány --- pontosabban meg nem 
nevezett --- Honda-modell a határérték 
hatszorosát produkálta az Emmission 
Analytics tesztjén, de olyan is akadt, 
amelyik a megengedhetô szint húsz-
szorosát bocsátotta ki. Egyelôre nem 
merült fel a gyanú, hogy ezek a gyár-
tók is a Volkswagenhez hasonlóan 
szoftveres úton manipulálták volna a 
kibocsátást. Sokkal valószínûbb, hogy 
a laboratóriumi vizsgálatok nagyon 
eltávolodtak a valós körülményektôl, a 
gyártók pedig a labortesztek alapján 
fejlesztenek. Mind a négy gyár ezzel 
magyarázza a rendkívül eltérô ered-
ményeket.

Tabulam & Templer Homes for the Aged 
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mazású emberek számára
* A legmagasabb államilag hitelesitett színvonal 
* Alacsony és fokozott mértékü támogatás
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Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293



Forradalom és szabadságharc
Kísérlet egy történelmi szintézis 
témakörének meghatározásához
Ha valaki úgy gondolja, hogy a törté-

nelmi esemény írói mindent megtet-
tek ha megírták az eseményeket úgy 
ahogy azok történtek, nagyon téved. A 
történetírás szempontjából az esemé-
nyek leírása csak egy része a történ-
teknek, és sok esetben nem is a leg-
fontosabb része.

Október 23-án eldördült a sorsfor-
dító lövés a Parlament elôtt. Az ese-
mények lavinaszerûen zuhogtak a 
független Magyarország kikiáltásáig. 
Hogy állt elô ez a történelmi alkalom, 
amiben az egész ország hitt? Min-
denki látta a szabadság felkelô napját, 
pedig még csak nem is virradt. Csak 
a Szabadság térre kiömlô vér vádló 
fáklyalángja világított. De miért lôt-
tek? Kik szervezték a felvonulást és 
milyen céljuk volt vele?

Igen ... telve volt a levegô a változás 
jeleivel. A változás okai? ... a 20. párt-
kongresszus ... , Sztalin halála ..., 
(máris külföldön járunk) ... Nyugat és 
Kelet viszonya ... , a yaltai szerzôdés 
... , és így tovább visszafelé Trianonig 
... , majd annak okai ... , az oroszor-
szági forradalom ... , a múlt század 
nemzetközi mozgalmai mind hozzájá-
rultak több-kevesebb mértékben 56 
eseményeihez. Komplex kérdés – 
szakmai nyelven. Kétségtelen, aki 
eligazodik a történelem együttható 
tényezôi között, az másképpen fogja 
látni a magyar felkelést, mint az aki 
ott kezdte, hogy kiment a Körút sar-
kára amikor befordult az orosz tank.

Mirôl írjon az emigrációs havilap, 
korlátozott oldalain, húsz évvel az 
események után olyan ember tollával, 
aki Sydneyben élte át 56 eseményei-
nek idejét? Arról írjon amirôl más 
nem ír vagy nem írhat, ha a kornak 
látó szemtanúja volt.

Szeretnénk érinteni – amennyire 
terjedelmünk megengedi – miként vi-
selkedett a nyugati politikai vezetô-
ség. Ez talán az események legnyi-
tottabb kérdése, és a válasz keresése 
a külföldi magyarok feladata. Néhány 
egészen izgató kérdés szinte fel sem 
merül. Például: Amerika szerepe, a 
jugoszlávok és kínaiak hirtelen válto-
zó viselkedése.

Az oroszok várakozó, engedékeny, 
határozatlan, alkudozó, majd hirtelen 
kegyetlen megtorlásba átlendülô ma-
gatartására van bôven magyarázat, 
de ezek az indokolások nincsenek be-
mérve a nemzetközi politika síkjaira. 
E hiányosság okaihoz hozzájárul az 
amerikai politika ködösítése, kétszí-
nûsége és a mi részünkrôl, az emig-
rációnak heroizáló (csak a hôsiességet 
kiemelô) hajlama. Elôbbi elegánsan 
letagadja, hogy nagy szerepe volt a 
forradalmi események kirobbantásá-
ban, utóbbi ugyanezt a szabadsághar-
cosok érdeméül tartogatja, és mellôzi, 
elkerüli a tényt, hogy az események 
elindítói és legfôbb szereplôi vezetô 
kommunisták voltak.

1956-ban Magyarországon két éle-
sen különválasztható történelmi ese-
mény zajlott le. Az egyik forradalom 
volt, a másik szabadságharc. 

Forradalom az a kollektív élmény, 
ami az eseményeknek azt a kápráza-
tot adja, hogy a felfordulásból az új 
rendbe formálódás a nép akaratából 
ered. Forradalmaknak szinte vallásos 
kultusza van, és ahol az sikeresen le-
zajlott, azokban az országokban jog-
nak, államformának, politikai filozó-
fiának alapjává válik. A nyugati kapi-
talista világ éppen úgy esküszik a 
francia forradalomra, vagy éppen 
napjainkban Amerika a sajátjáéra, 

mint Szovjetoroszország az 1917-es 
bolsevista forradalomra.

Az 50-es években, Sztalin halálát kö-
vetôen, a Szovjetunió vezetôi új takti-
kával igyekeztek rendszerük részére 
jobb nevet szerezni külföldön az ún. 
liberális irányzat bevezetésével. Ez 
egyúttal külföldrôl is feltétele volt 
annak, hogy a baráti viszony és támo-
gatás helyreálljon a kapitalista bur-
zsoá kormányokkal. A liberalizálódás 
a csatlós országokban is megindult. 
Mindenütt a párton belül zajlott le a 
folyamat, ami abból állt, hogy a feltû-
nôen szadista ôrülteket „sztalinizmus-
sal” bélyegezve leváltották vasalt 
nadrágos börtönôrökkel. Hogy a vál-
tozás tervszerûen menjen, és a szoci-
alista jövô alapjaként a néphitben 
alkotmányos fundamentummá váljék, 
kinevezték forradalomnak – ami ak-
kor eljövendŒ volt. Ha sikerült volna, 
ország-világ, de még mi is itt kint tu-
domásul vettük volna, hogy forrada-
lom volt ugyan Magyarországon, de 
nem a bolsevizmus ideológiája ellen, 
hanem csak eddigi módszereik ellen 
egy elviselhetôbb szocialista-kollek-
tivista államrend érdekében. Fejcsó-
válva mondogattuk volna itt, bús 
emigránsok, hogy a magyar nép 12 
év alatt elfelejtette, hogy nemrégen 
még fegyverrel védte országának ha-
tárait. Az otthoni magyarok azt mon-
danák egymásnak: ezt akarta a nép, 
ezen már kár sopánkodni.

De nem így volt. A tervezett forra-
dalom nem sikerült. Kádár a szovjet 
tankokon hozta be a stabilizált, niko-
tex kommunizmust. Igaz, a szabad-
ságharc sem sikerült, de a világot fel-
rázta és Rákóczi és Görgey szabad-
ságharcai mellett ez is alapköve lesz 
szabadság-eszménknek.

Csonka volna a fenti fejtegetés, ha a 
nyugatról szított forradalom okai 
mögött a kelet-nyugati ellentétet nem 
vizsgálnánk meg.

Vissza kell menni egészen az elsô 
világháborúig, mert a nemzetközi bal-
oldali mozgalmaknak a vitája a Szov-
jetunióval, annak keletkezése idejére 
nyúlik vissza. Németország mindig is 
melegágya volt a baloldali titkos tár-
sulatoknak. Egyik ilyen társaság, a 
Pángermán Liga, amit 1890-ben alapí-
tottak állítólagosan az oroszországi 
német telepesek védelmére, valójá-
ban forradalmi mozgalmakat létesí-
tett és pénzelt. A XX. század elsô 
évtizedére Anglia, Franciaország, Né-
metország és Oroszország teljesen 
alá volt aknázva baloldali mozgalmak-
kal, amelyeknek európai egyesült ál-
lamok létesítése volt a jelszava. A kí-
nálkozó alkalmat a világháború szol-
gáltatta, annak során mindkét fél tel-
jesen lefáradt, és a kérdés az volt, hol 
sikerül elôbb internacionalista kor-
mányzatot létrehozni, ahonnét egész 
Európát hasonló kormányzat alá lehet 
vonni. Nem arról szólt a propaganda, 
hogy kommunista diktatúrát létesíte-
nek, ellenkezôleg, a szebb emberi jö-
vô, a háborúk végleges kiküszöbölése, 
európai összefogás stb. voltak a jel-
szavak, amik iránt még az uralkodók 

is érdeklôdô szimpátiával viseltettek, 
nem is említve Wilson elnököt, aki 
már világmegváltónak hitte magát. 
Lenint – mint tudjuk – a német kor-
mány és vezérkar csempésztette 
Oroszországba. A német Spartacus-
szövetség volt a megfelelôje az orosz 
bolsevista mozgalomnak. Az Interna-
cionálé tervei szerint Németországból 
kellett volna, mint központból, kiin-
dulni Európa kommunizálásának. A 
Németország és Oroszország közötti 
területen a két nemzetközi irányítású 
állam megosztozott volna. Ennek 
megkönnyítését szolgálta a trianoni 
felosztás szláv és nem-szláv államok-
ra, lehetôleg köztársaságokra, és így 
a Rapallói Szerzôdés, amelynek alap-
ján német szakértôk iparosították 
Oroszországot egészen Hitler hata-
lomátvételéig.

Orosz irányítás alatt
Nem célunk most részletekbe men-

ni, lényeg az, hogy Oroszországot ki-
véve az elsô világháború után létesült 
proletárdiktatúrák megbuktak, több 
országban még kísérleti állapotában. 
Németországban és Bulgáriában csak 
késôn, 1923-ban fordult a helyzet 
visszavonhatatlanul olyan állapotba, 
amelyben már a kommunista hata-
lomátvétel kísérletei reménytelenek 
lettek. A Komintern (III. Internacio-
nálé) – mely eredetileg a különbözô 
országok kommunista pártjainak ak-
ciószövetsége – az európai fiaskó fo-
lyamán mindinkább orosz irányítás 
alá került. A „világforradalom” Orosz-
országba húzódott vissza.

A Nemzetközi Baloldal (melynek 
meghatározására most nem vállalko-
zunk, de értjük általa a világ orszá-
gainak szocialista, szociáldemokrata, 
munkás- vagy marxista pártjait, moz-
galmait és azokat támogató üzleti ér-
dekeltségeket) igyekezett az orosz 
bolsevista pártot is irányítása alá von-
ni, de annak helyzeti elônye a „meg-
valósult szocialista állam” révén nagy 
vonzást gyakorolt a nyugati munkás-
mozgalmakra. Lenin halálával, Sztalin 
hatalomrajutásával csak fokozódott 
az ellentét, elvi vita és pozícióharc. 
Ezek során a „permanens forradal-
mat” hirdetô Trockijt Oroszországból 
számûzték, majd – miután külföldön 
eredményesen szervezkedett – Mexi-
kóban, 1940-ben, merénylet áldozata 
lett. Napjainkban újból nagy gôzt 
fejlesztenek a „trockijista” mozga-
lomnak. Mindez nem akadályozta 
meg Rooseveltet, hogy Sztalin államát 
elismerje és anyagilag talpra állítsa 
1933-ban.

Felújult belviszály
A második világháborúban nyugod-

ni látszottak az ellentétek, de utána 
újult erôvel fellángolt a baloldali bel-
háború. Bár a Szovjetunió látszólag 
(és Európában feltétlenül) egyetlen 
gyôztese lett a második világháború-
nak, hamarosan szembe találta ma-
gát, ezúttal a háborús szövetségesek 
részérôl, egy szilárd összefogással, 
ami további terjedésének útjába állt. 

Gyôzelmi partnerével, az Egyesült 
Államokkal Jaltában a mai napig is 
titokban tartott szerzôdést kötöttek 
(aminek lényegére az elmúlt 30 év 
eseményeibŒl következtetünk), amit a 
jelek szerint az oroszok igyekeztek 
megszegni, vagy csak ímmel-ámmal 
tartanak be.

Oroszország a második világháború 
után kiterjesztette Kelet- és Közép-
Európa jelentôs területeire, és egész 
Európában éreztetni tudta hatalmát 
és befolyását, vele szemben a nemzet-
közi baloldal is megerôsödött. Az elsô 
szembetûnô különbség az, hogy a 
jugoszláv kommunista állam nyíltan 
szembeszállt Moszkva gyámkodási 
kísérletével. A „sztalinista” megjelö-
léssel szemben használt „trockijista” 
kifejezés mellé jött a „titóista”.

Titóizmus néven jelölték 1948 után 
azt a törekvést, amivel a nem-orosz 
kommunista pártok Moszkvától füg-
getlenül és egyenrangúan akartak 
részt vállalni a világhódításban.

New York, London és Párizs nagy 
készséggel támogatta ezt a törekvést. 
Titó nyílvános támogatást is kapott, 
gazdasági és fegyverkezési segítséget 
attól az Amerikától, amely mindezek 
ellenére ki nem fogyott abban az 
idôben az antibolsevista szólamokból. 
Az indokolás Amerika részérôl az 
volt, hogy ennek az irányzatnak a 
megsegítésével elôsegíthetô a kelet-
európai államok felszabadítása.

Egy másik kifejezés is keletkezett 
ebben az idôben: a „nemzeti kommu-
nizmus”. Ez a jugoszláv „nemzeti” 
kommunizmus céljául tûzte, hogy 
megôrzi a kommunizmus nemzetkö-
ziségét az oroszbolsevisták öncélú 
nacionalista orosz-kommunizmusával 
szemben a különbözô országok helyi 
viszonyai szerint kialakított önálló 
szervezetével. Ez persze fából-vas-
karika, de Kelet-Európában véres je-
lentôsége volt.

A magyar emigráció mindent elkö-
vetett, hogy az amerikai politikusok 
„naivságát” eloszlassák és hogy „fel-
világosítsák” ôket a „valódi” helyzet-
rôl. Amerika (az emigránsok szerint) 
„érthetetlen okoknál fogva képtelen 
volt megérteni, hogy nem nemzeti 
kommunizmusra vágyik a magyar 
nép, hanem szabadságra”. Hogy ki 
volt a naiv, azt ma már talán többen 
látják. Amerika sohasem volt kíván-
csi a magyar emigránsok véleményé-
re. Titó maga megmondta, hogy: 
Moszkva nyomásának enyhítése a 
kommunista államokban elôfeltétele 
annak a lehetôségnek, hogy a prole-
tariátus diktatúráját további ország-
okban is megvalósíthassák. Moszkva 
– Titó szerint – akadályozza a kommu-
nizmust világhódító útján, mert 
kompromittálja azt terrorisztikus 
kormányzásával és imperializmusá-
val. (Támogatást a nagyhatalmaktól 
az kap, aki rajta van a vonalon. Az 
antibolsevista magyar emigráció 
törekvései nem estek egybe a nyugati 
politika irányával.)

Oroszország és nyugati szövetsége-
sei között a háború után különbözô 

okok miatt vita támadt. Ezek egyike a 
kelet-európai államoknak gyarmat-
kénti kezelése és a nyugattól elszi-
getelése volt. Moszkva emberei Ma-
gyarországon sietve kiépítették a köz-
ponti irányítású pártdiktatúrát, az 
orosz katonai fenyegetésre támasz-
kodva feloszlatták a koalíciós párto-
kat, és még a kommunista párton 
belül is elhallgattatták (Rajk-per) a 
nyugati-kapcsolatú elemeket. Minden 
hatalom a néhány moszkovitának a 
kezében összpontosult, amely – szá-
muk kevés volta miatt – szükségsze-
rûen az ôrületig fokozott terror lehe-
tett csak. A Nagyszláv Orosz Biroda-
lom érdekeiért létesített Kominform 
gondolkodás nélküli kiszolgálása volt 
az egyetlen irányelv. Ez a végsôkig 
vezetett leszûkítés azáltal volt „sajná-
latos kihatással Magyarország belpo-
litikájára”, hogy a nagyhatalmak vi-
szonyában idôközben elôállott enyhü-
lés miatt ez a garnitúra elveszítette 
lába alól a talajt. Rákosi kormányza-
tában és környezetében nem volt töb-
bé olyan réteg, amely az új helyzet-
ben elôretolható lett volna, hogy az új 
színezetváltozásnak megfeleljen.

Sztalin halála után (1953 márc.) 
Moszkva egymással vetélkedô vezetôi 
versenyeztek, melyik tudja személy 
szerint is leginkább elnyerni a nem-
zetközi politika szimpátiáját. Rangsor 
szerint Malenkov került elôtérbe, de 
pár hét múlva Hruscsov is felemelke-
dett a vezetôi kollektívába, de már a 
20. pártkongresszuson (1956 febr.) 
elhangzott emlékezetes beszéde után 
a Szovjetunió diktátoraként léphetett 
fel. 

A történelmi követelmény a „szta-
linizmus” megszüntetése volt. Ez a 
beszéd, amely Sztalin egész politiká-
ját elítélte, az amerikai diplomácia 
hároméves küzdelmének eredménye 
volt, melynek célja: olyan vezetôséget 
látni a Szovjetunió élén, amely 
egyetértôleg vesz részt a nemzeti 
államoktól és gyarmatoktól mentes új 
világrend kiépítésében.

Az események ettôl kezdve gyorsan 
követték egymást. Moszkva utasítást 
adott a csatlóskormányoknak, hogy 
„liberalizálják” a kormányzást, térje-
nek le a sztalinista módszerekrôl. Áp-
rilis 17-én feloszlatták a Kominform-
ot, – „a jelen évek eseményei válto-
zást hoztak a nemzetközi helyzetben, 
... a Tájékoztató Iroda keretei már 
nem felelnek meg az új követelmé-
nyeknek”. Június 20-án Hruscsov és 
Titó közös deklarációt adtak ki a ju-
goszláv és szovjet kommunista pártok 
közötti kapcsolatok újrafelvételérôl. 
Ez a lépés mozgásba hozta a politikai 
talajt Magyarországon. Már csak 
kozmetikai okokból is, állítólag Titó 
követelésére, Rákosi júliusban lemon-
dott. Helyére, pártvezetôként Gerô 
lépett. Ez egyúttal jellemezte is a 
helyzetet; Rákosi és Gerô egykutya 
volt a pártnak is – mely ragaszkodott 
az abszolutista hatalomhoz (és nem 
volt elég intelligens ahhoz, hogy át-
lássa a nemzetközi új égboltozatot) – 
és a nép részére is, amely minden 
idegszálával érezte, hogy több válto-
zásra lenne mód, ha a szûk számú, de 
elszánt sztalinista gárda feloldódna 
mérsékeltebb elemekkel. Különösen 
Nagy Imre visszatérése forgott a 
kívánságok középpontjában. Az ese-
ményekre nyomást gyakorolni termé-
szetesen nem volt módja a népnek, de 
a fentebb említett burzsoá-baloldali 
és félreállított entellektüel-kommu-
nistáknak a párton és írószövetségen 
belül annál inkább. Ez a réteg elvá-
gott külföldi kapcsolatainak kifino-
mult szimatával megérezte a világ-
helyzetben beállt változásokban rejlô 

Ilyen a világ! (14) 
MAGYAR ÉLET 2015. október 22.8. oldal

Kedves Olvasóim!
 Közelítünk egy sorsdöntŒ évfordulóhoz. 1917-ben az 

Egyesült Államok fegyveresen is és politikailag is 
megjelentek Európában: eldöntötte Nagybritannia 
Közép-Európa elleni háborújának kimenetelét, és gyŒ-
zelemre segítette a bolsevistákat Oroszországban. A 
század közepén mindkét beavatkozását megismétel-
te, azóta jelen van politikailag is, katonailag is.

Európában még ma sem értik meg, hogy az Egyesült 
Államok nem európai értelemben vett állam, hanem, a 
nemzetközi pénzintézetek szupergazdag tulajdonosainak 
üzleti vállalkozása, akik a Föld javaival, mint sajátjukkal 
gazdálkodnak. A világ fölötti központi kormányzást fegy-
veres erŒvel akarják elérni. Mint legnagyobb akadályt, 
Európát igyekszenek szorosan fogni.     Csapó Endre



lehetôségeket, és mozgékony, üzleti 
szellemû természetével mindent el-
követett, hogy az agyonellenôrzött 
merev állapoton változást idézzen elô. 
A korábbi jó években, amikor hirte-
len emelkedett be a legmostohább 
körülmények közt is jelenlévô kulcs-
helyekre, megnôtt az igénye ahhoz, 
hogy alkotmányosan védett elit-osz-
tályává csontosodjon a magyar „mun-
kásországnak”, de ennek útját állta a 
szûkkeblû hataloméhes kominform-
hûségû csoport levegôtlen diktatúrá-
ja. Gerô, amikor október 23-án löve-
tett, még örült is, hogy módot ad neki 
a felvonulás egy kis rendôri beavat-
kozásra, amitôl a bársonyszéke felé 
kapkodó elvtársak visszariadnak od-
vaikba. Aligha lövetett volna, ha tud-
ja, vagy megérzi elôre az eseménye-
ket. 

1956-ban mindenki abból az alap-
állásból akart kiindulni, hogy a nép 
akaratát képviseli – evvel operáltak a 
felvonulás megszervezôi is – de egyre 
senki sem számított: a nép ezúttal 
valóban akart, és pontosan ki is fe-
jezte, hogy mit akar.

Ettôl kezdve két erô mûködött Ma-
gyarországon, látszólagosan egy 
irányba, vagy nehezen elkülöníthe-
tôen. Az egyik erô a nép feltörô aka-
rata volt, a másik a népakarat sodrá-
val hatalomban maradni, vagy hata-
lomba kerülni akarók csoportja. Ezek 
között volt mindenféle, de elsôsorban 
és jellemzôen kommunista párttag. 
Ôk nevezték a törekvésüket forra-
dalom-nak és nem azért álltak az élé-
re, hogy abból orosz- és kommunista-
ellenes szabadságharc legyen. Min-
dent elkövetnek, hogy a bakon ma-
radjanak. 

A Néphadsereg 1956. október 29-i 
számában olvassuk, hogy a Központi 
Vezetôség döntése értelmében, tekin-
tettel az elôállott rendkívüli helyzetre, 
Gerô helyett egy hattagú pártelnök-
ség kormányozza a Magyar Dolgozók 
Pártját: Kádár János, Apró Antal, 
Kiss Károly, Münnich Ferenc, Nagy 
Imre és Szántó Zoltán. Az ugyancsak 
itt olvasható Nagy Imre elnöki rádió-
nyilatkozatának lényege az utolsó 
fejezetében domborodik ki: – ne en-
gedjük elveszni a 12 éves eredmé-
nyeket, amiket a Magyar Dolgozók 
Pártjának vezetésével hoztunk létre.

A Szabad Ifjúság október 23-i röp-
iratát olvasva nehéz elterelni a gondo-
latot, hogy az egész „forradalmat” a 
párt provokálta ki. Fejlécén ez áll: 
„Ezt a röpiratot a Szabad Ifjúság 
szerkesztôségének kollektívája adta 
ki a demokratizálásért és a szocializ-
musért küzdô ifjúság seregszemléjé-
nek napján 1956. október 23-án”. 
Vagy ugyanott a Petôfi-kör 12 pontjá-
nak 1. és 12. pontjai: „Követeljük a 
lenini egyenjogúság alapján álló ma-
gyar–szovjet barátságot! Szocialista 
demokráciát!”

Kormányzók és kormányzottak vi-
szonya mindig hozhat ellentétet, bár-
milyen rendszer alatt. Hogy egy rend-
szer jobb vagy rosszabb, az határozza 
meg, hogy milyen mértékben szorítja 
a kormányzottakat a kormányzók 
uralkodása. De aki úgy számít, hogy 
ez képezi a forradalmak alapját: az 
téved. A forradalmaknak ez csupán a 
„társadalmi kelléke”. A forradalmakat 
külön meg kell szervezni.

Az események forrásvidékeit még 
ma is mesterséges köd leplezi. Jel-
lemzô ez az évszázados baloldali mû-
veletekre.

John C. Campbell Tito’s Separate 
Road c. könyvében (amit az amerikai 
külpolitikát irányító Council on 
Foreign Relations adott ki) kifejti, 
hogy Tito Nagy Imre miniszterelnöki 

visszatérését támogatta: „The Yugos-
lav government openly approved the 
initial revolt in October 1956 which 
brought Imre Nagy back into office”. 
Gondolom, úgy fordíthatjuk le ezt, 
hogy „initial” revolt = „a folyamatot 
megindító” forradalmat. A szöveg 
további értelmébôl legalábbis nyíl-
vánvaló, hogy a „forradalom” elôre 
megtervezett esemény volt, esetleg 
Jugoszláviából. (Gerô Titónál járt 
Belgrádban október 22-én.) Tovább 
az idézet magyarra fordítva: „Ami 
ezután történt, az ezt a kedvezô for-
dulatot hamvába fojtotta. A forrada-
lom evvel nem ért véget, hanem 
tovább haladva félresöpörte a titóista 
megoldást, és csak két lehetôséget 
hagyott: 1.) Nacionalista Magyaror-
szág, amelyben a kommunizmusnak 
vagy egy kommunista pártnak aligha 
lenne helye, vagy 2.) kommunista 
Magyarország, melyben a szovjet 
irányítás helyreáll új, szolgálatrakész 
kormányzat alatt. Ahogy Titó jelle-
mezte, a sztalinisták vaksága szeren-
csétlen helyzetet teremtett, amelynek 
során reakciósok kerültek elôtérbe; a 
sztalinisták elleni feljogosított felke-
lés (justified revolt) általános felke-
lésbe torkollott, amiben az egész 
nemzet a szocializmus ellen és a 
Szovjetunió ellen fordult. A szovjet 
beavatkozás és Nyugat tétlen tartóz-
kodása az eseményeket a 2-ik alter-
natíva felé döntötte el. A legtávolabb 
állt Titótól és kollégáitól, hogy továb-
bi erôszakosság történjék és terjedjen 
át az országhatárokon. Nem csak a 
Nagy-kormány Magyarországon, de 
még az ô szocializmusuk Jugoszlá-
viában is végveszélyben volt.”

Íme, az amerikai külügyminiszté-
rium hivatalos kiadványában megje-
lenô nyilatkozat: Amerika is kommu-
nista kormányzatot akart 1956-ban 
Magyarországon. Íme, a kommunis-
ták játszottak csak a magyar vérrel, 
felszították az ország reményeit, hogy 
ötvenezer magyar hulla fölött áldo-
mást igyanak a kibékülésre.

Egy „magyar emigráns” az Irodalmi 
Újság 1956-os szerkesztôje, kommu-
nista újságíró, 56-os emigráns, majd 
egyetemi professzor Genovában „Bu-
dapest 1956 – History of the Hunga-
rian Revolution” címû könyvében 
Titóhoz hasonló megállapításra jut: 
„A magyarországi krízis nem volt 
világjelentôségû. Megrázta ugyan a 
közvéleményt oly mérvû visszaha-
tással, ami meghaladta a szovjet–ma-
gyar viszály kereteit, de végülis a 
dolog a két érdekelt fél között nyert 
megoldást, ha kimenetelében egyen-
lôtlen is volt. Szigorúan a nemzetközi 
viszonyok szempontjából tekintve a 
krízist, talán úgy vezethetô be a nem-
zetközi történetírásba, mint egy krí-
zis, amely boldogsággal végzôdött (... 
a crisis with a happy ending.) Az 
összecsapás korlátozott volt: nem vol-
tak messze kiható következményei, a 
béke fennmaradt és az egyensúly 
helyreállt.” – Ez is megérdemli a 
Nobel béke-díjat!

Amerika álarc nélkül
Néhány jellemzô idézetet közlünk, 

amelyek a szomorú tény mellett – 
hogy Amerika külpolitikája alapvetŒ-
en nemzetellenes és szovjetbarát – 
azt is megmutatják, hogy a politika 
manipulált köreiben is akadnak fér-
fiak, akik meglátják és kimondják az 
igazságot. Bôvebb magyarázat ezek-
hez nem szükséges:

„1956 novemberében, az Egyesült 
Nemzetek termei visszhangoztak az 
Egyesült Államok delegátusának 
Henry Cabot Lodge beszédeitôl, aki a 
magyar hazafiaknak csak a felhábo-

rodás ékesszólását nyújtotta, fizikai 
segítség helyett, amiért pedig már 
olyan kétségbeesetten könyörögtek. 
Így szólott Lodge öt órával azután, 
hogy a Szovjet Budapestet megtá-
madta: »... ha volt valaha olyan idô, 
hogy az Egyesült Nemzetek élet és 
halál kérdésévé válhattak egy egész 
nemzetnek; ez az az idô.« Magyaror-
szág meghalt, mert az egyetlen hata-
lom, amely megmenthette volna, az 
Egyesült Államok azt választotta, 
hogy haljon meg – azt színlelve, hogy 
felmentést nyerünk felelôsségünk 
alól, ha olyan szervezetre hárítjuk a 
tennivalót, amely képtelen ellátni 
azt.” (Frank J. Johnson: No Substitute 
For Victory, 1962, page 148.)

Representative Michael A. Feighan 
hozta nyilvánosságra a nevezetes 
Titó-táviratot (Congressional Record, 
Aug. 31, 1960. page 17407):

„Bizonyára emlékeznek rá, hogy 
1956. október 23-án forradalom tört 
ki Magyarországon, és október 28-ig 
a magyar hazafiak lerázták az ország-
ról az orosz elnyomókat. Egy forra-
dalmi rezsim vette kezébe a vezetést, 
és öt napon át politikai ûr volt. Ezek 
után a State Department – állítóla-
gosan aggódva, hogy a kommunista 
diktátornak, Titónak a finom érzései 
sérelmet szenvednek – a következô 
táviratot küldte neki, külpolitikai 
szándékaink feltárása érdekében, 
1956. november 2-án, pénteken délu-
tán: »Az Egyesült Államok kormánya 
nem tekint kedvezô szándékkal olyan 
kormányokra a Szovjetunió határai 
mentén, melyek barátságtalanok a 
Szovjetunió iránt.« Nem véletlenül és 
nem meggondolatlanul özönlötte el az 
imperialista orosz haderô Magyaror-
szágot 1956. november 4-én hajnali 4 
órakor. A Titónak küldött távirati 
üzenet jeladás volt a támadásra az 
oroszok részére, mert bármelyik 
amerikai iskolásfiú tudja, hogy Titó 
Moszkvának a trójai lova. Nem telt 
48 órába, hogy ez az áruló jeladás 
Titó közvetítésével feletteseihez ju-
tott a Kremlbe.”

„A magyar szabadságharcosok két-
ségbeesetten kérték a segítséget tô-
lünk, amit a Szabad Európa Rádió 
útján tett ígéretek alapján véltek 
megkapni. Franco felajánlotta, hogy 
fegyvereket küld, feltéve, ha Adena-
uer megengedi, hogy a spanyol gépek 
visszafelé menet leszálljanak német 
területen üzemanyagot felvenni. 
Adenauer beleegyezett. A mi külügyi 
hivatalunk szokatlan sietséggel azon-
nal munkába állt, hogy megakadá-
lyozza ezt a tervet. Eisenhower sze-
mélyes elnöki presztizsével fejtett ki 
megfelelô nyomást Francora és 
Adenauerre, ami által elérte, hogy a 
magyar hazafiak nem kaphatták meg 
a Franco által rendelkezésre adott 
fegyvereket.” (Robert Welch: The 
Politician.)

Congressman Francis E. Walter, az 
amerikai bevándorlásügyek legrész-
letesebb ismerôje egy rádióvita al-
kalmával, amit Senator Jacob K. 
Javits-csal folytatott, az alábbi kije-
lentést tette: „A magyar menekültek 
közül, akiket az USA befogadott, az 
elsô 6200 mind kommunista volt, 
köztük a titkosrendôrség ügynökei. 
Az US Refugee Relief Administration 
6200 vízaszámot igényelt »igazi me-
nekültek« részére, amit mind a ma-
gyar kommunisták részére adott ki, 
ami által ezek jogot kaptak orszá-
gunkban.”

Az 1956-os magyarországi enyhü-
léssel és forradalommal kapcsolatos 
nyugati politikai megnyilatkozásokat 
ismerjük: bátorító és támogató volt 
mindaddig, amíg az események nem 

kívántak helytállást és támogatást. A 
fordulópont dátumát nehéz meghatá-
rozni, mert a változást nem merev 
elutasítás jellemzi, hanem körmön-
font mellébeszélés. A jugoszláv és 
kínai viselkedés evvel szemben hatá-
rozottan rávilágít az okra, ami e két 
kommunista kormányzat támogató 
magatartását ellenségessé tette a 
magyar forradalommal szemben. Ez 
az ok a varsói szerzôdés felmondása 
és Magyarország függetlenségének 
kinyilvánítása volt a Nagy Imre-kor-
mány által november 1-jén. A legkö-
rültekintôbb keresgéléssel sem talál-
hatunk a nyugati pálfordulásra más 
okot mint ezt, holott minden valószí-
nûség szerint a Nagy Imre-kormány 
tagjainak ez az elhatározása az a 
„kétséget kizáró jeladás” akart lenni 
a „nemzeti önállóság kivívására”, 
amit Eisenhower és Dulles annyiszor 
említett az amerikai segítség felté-
teleként. Az október 23. és a Titónak 
küldött távirat napja, november 2. 
között oly rövid az idô, hogy az 
amerikai fordulatra más esemény 
nem adhatott okot.

Szolgáljon késôi igazolásul Willy 
Brandt volt nyugatnémet kancellár 
Találkozások és benyomások címû, ez 
évben megjelent könyvének e megál-
lapítása: „Többízben is tárgyaltam az 
amerikai, angol és francia vezetôkkel, 
és ezekbôl a tárgyalásokból vontam le 
azt a következtetést, hogy a jaltai 
egyezményt – amely Európát két rész-
re, egy nyugati és egy keleti befolyás 
alatt álló zónára osztotta – a Nyugat 
véglegesnek tekinti.”  Hozzátehetjük: 
a jaltai egyezményt – amit akkor még 
Európán kívüli hatalmak (Churchill–
Sztalin–Roosevelt) hoztak létre – Hel-
sinkiben, az elmúlt évben a két »befo-
lyás alatt álló zóna« összes gauleiter-
eivel aláírattak és nemzetközi alap-
szerzôdéssé tették. Aligha lehet kétsé-
günk aziránt, hogy Nagy Imre ez ellen 
a titkos megállapodás ellen vétett.

Talán kézenfekvô kapcsolatba hozni 
a Titó-táviratot Hruscsov jugoszláviai 
tartózkodásával. A horvátországi 
Vjesnik nevû napilap ez év április 26-i 
számában egy Belgrádban megjelenô 
könyvet ismertet (Titó nemet mondott 
a sztalinizmusnak), amelybôl megtud-
juk, hogy az orosz diktátor 1956. no-
vember 2-án Jugoszláviába érkezett 
Titóhoz, a magyarországi események 
megbeszélésére. A könyv állítása sze-
rint az Adriai tengeri Brioni szigeten, 
Titó kéjlakában – ahol Kelet és Nyugat 
titkos találkára járó diplomatái egy-
másnak adják a kilincset – Hruscsov 
„legújabb magyarországi értesülései 
alapján tájékoztatta Titót, hogy Ma-
gyarországon az események ellenfor-
radalommá fejlôdtek, amit egyikük 
sem engedhet meg. ... Egyetértettek 
abban, hogy a szovjetnek katonailag 
kell beavatkozni, s a beavatkozás után-
ra Hruscsov elfogadta Titó ajánlatát 
az új kormány megalakítására”. (Titó 
Kádár Jánost jelölte megfelelônek.) 
Nem lehet kétségünk aziránt, hogy az 
amerikai távirat jókor és jó helyre 
érkezett.

Kínába, nemhiába messzebb van, 
lassabban megy a drót. A kínai kor-
mány nyilatkozatot tett közzé novem-
ber 1-jén a két nappal elôbbi szovjet 
deklarációval kapcsolatban, amely a 
szovjet hadsereg Budapestrôl való 
kivonását indokolta meg (többek kö-
zött): „A Kínai Népköztársaság kor-
mánya megállapítja, hogy Lengyelor-
szág és Magyarország népe a jelenleg 
folyó eseményekben azt követelik, 
hogy a demokrácia, a függetlenség és 
egyenlôség megerôsítést nyerjen és a 
nép anyagi életszínvonala a termelés 

mértékével emelkedjen. Ezek a köve-
telések teljes mértékben helyénvaló-
ak.” Erre alapította a budapesti Iro-
dalmi Újságban elhelyezett nyilatko-
zatát az Írószövetség, hogy Nyugat és 
Kelet egyaránt velünk van.

De négy napra rá már Pekingben is 
másképpen nézett ki a „magyar nép 
jogos követelése”: a november 4-én a 
magyar fôváros ellen intézett hajnali 
tömegmészárló tanktámadást követô 
napon, november 5-én már Peking is a 
jaltai vonalon áll. A kínai központi 
pártlap elsô cikkében a magyar sza-
badságharcosokat fasisztáknak bé-
lyegzi, továbbra is dicsôítve a magyar 
népet, de most már – dialektikusan – 
azért, hogy lerázta a fasiszta uralmat 
magáról. (Mármint a szovjet tankok-
kal.) December 29-én egy kínai kor-
mány-nyilatkozat már ôszintébb, már 
nem a néprôl beszél: „Mi, kínai kom-
munisták nagy megelégedéssel látjuk, 
hogy Lengyelország és Magyarország 
kommunista pártjai erôs kézzel szün-
tetik meg a gonosz elemek mûködését, 
melyek szovjetellenes rágalmakat ko-
holnak és nemzeti ellentéteket kavar-
nak fel, testvéri országokkal szem-
ben.”

A munkástanácsok
Mi magyarok hajlamosak vagyunk 

a történelmet csak harci eseménye-
ken keresztül megítélni. Ez talán az 
oka annak is, hogy a magyar sza-
badságharcot a november 4-i mészár-
lással befejezettnek tekintjük. A sza-
badságharc külföldi irodalma szinte 
átsiklik amellett a tény mellett, hogy 
mindazért ami a kommunisták által 
szervezett felvonulást szabadságharc-
cá, majd nemzeti ellenállássá tette, a 
magyar ipari munkásság hozta meg a 
legnagyobb áldozatot. A november 4-i 
orosz tanktámadás sunyi stratégiája 
is onnan ered, hogy a frissen behozott 
orosz csapatok puskásainak a felkelôk 
ellen irányítása helyett az alvó Buda-
pest utcai épületeit lôtték halomra, 
lezárt tankokból órák alatt ôrült 
ámokfutóként, legyilkolva sokezer 
embert, még mielôtt ezek a csapatok 
is rájönnek arra, hogy munkások 
ellen használják fegyvereiket.

Ez a támadás nem a fegyveres sza-
badságharcosokat érte, hanem köz-
vetlenül az ártalmatlan alvó lakossá-
got, de céljaként a kormányt pusz-
tította el, amely nem volt képes telje-
síteni azt a feladatot, hogy a forra-
dalom vívmányaiból a pártdiktatúra 
részére hatalmi bázisokat létesítsen. 
November 1-jén Kádár még dícsérte 
rádióbeszédében a forradalmat, de 
még aznap este, Münichhel együtt 
eltûnt Budapestrôl. Malétert, a honvé-
delmi minisztert az oroszok 3-án meg-
beszélésre hívták. Kádár miniszterel-
nökként tért vissza 3 nap múlva, Ma-
létert elhurcolták. A kormány többi 
tagja a támadás napján, Nagy Imre 
hajnali rádiószózata után (melyben a 
kormány megvédésére szólította fel a 
nemzetet) a jugoszláv követségen 
keresett menedéket. Ezzel az orosz 
támadás elérte célját: kicserélte a 
kormányt és a szervezett fegyveres 
ellenállást lehetetlenné tette. Csak ez-
után fordult az orosz támadás a fegy-
veres szabadságharcosok és katonák 
ellen. Budapest belvárosában még 
három napig állt a harc, míg a nyol-
cadik kerületben és a külváros ipar-
telepein még egy hét múlva is kitar-
tottak, a pécsiek, a komlói bányászok 
december közepéig okoztak gondot az 
ellenségnek. 

(Rövidített változat)
 (Ausztráliai Magyarság,

1976 december)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

szolgálatai

MELBOURNE (VIC)
2015. október 25-én vasárnap de. 11 órakor

Reformáció Emlékünnepi
ISTENTISZTELET,

Úrvacsora Közösség 
 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),

1órától Gyülekezeti Évi Közgyûlés
Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a Bocskai 

Nagyteremben
Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2015. október 25-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 kicsinyeiket. 
Uniting Church, Carrington Ave.Strathfi eld

ADELAIDE (SA)

2015. október 25-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 25-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. 
Minden hónap elsô vasárnapján du. 2 órakor 

Bibliaóra
2015. minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órakor

Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport gyermekeinknek, közös ebéd

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
 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,

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). 

2015. október 25-én vasárnap 

délelôtt 11 órától
A North Fitzroyi Magyar Református 

Templomban

Reformáció
Emlékünnepi
Istentisztelet,

Úrvacsora Közösség.
12  órától ebéd a templom melletti 

Bocskai Nagyteremben
Ebéd után 1 órától a

Gyülekezet évi 
Közgyûlése

Ezen alkalomra testvéreinket hívjuk és várjuk.



Miközben nem is lehetne egy lapon 
említeni az 1956-os magyar helyzetet a 
mostani migránshullámmal, egyre 
többször elôkerül a kommunizmussal 
reménytelen harcot vívó hôseink és az 
ôket befogadó Nyugat „példája”. 

Jellemzôen a baloldali és liberális 
ideológiával túlfûtött sajtóban bukkan 
fel a tétel, hogy nagyobb nyitottsággal 
fordulhatnánk a diktatúrák, polgár-
háborúk vagy éppen az éhínség elôl 
nálunk menedéket keresôk felé. Rá-
adásul közeleg október 23., amelynek 
egyik kiforgatott üzenete lehet, hogy 
ha az ötvenhatos magyarokat is befo-
gadták, akkor legyünk mi is befoga-
dók. 

Rögzíteni szeretném: nem vagyok a 
téma kutatója, de a polgári oldalon 
elterjedt mondás szerint mi, kon-
zervatív értékrendû értelmiségiek 
„nem engedhetünk ’56-ból”, vagyis a 
dicsôséges forradalom és szabad-
ságharc „szétmagyarázása” ellen min-
den lehetséges fórumon fel kell szó-
lalni. Talán nem túlzás azt állítani a 
polgári közösség nevében, hogy mi 
minden alkalommal megilletôdünk, 
amikor a szovjet birodalom sokszoros 
túlereje ellen fellázadó mártírjaink 
fényképét látjuk és az egykori tudó-
sításokat nézzük. Tiszteljük a ma is élô 
hôsöket, a pesti srácokat, s minden 
olyan harcost, aki kényszerbôl ván-
dorolt ki, majd tehetségével öreg-
bítette Magyarország hírnevét. 

Van-e kapcsolat 1956 és 2015 között? 
Erre válaszolni – a baloldali és liberális 
véleményvezérek által sulykolt teó-
riákkal szemben – nagyon egyszerû. 
Csakúgy, mint a magyarok 1956-ban, 
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Sértô ötvenhatos 
párhuzam

napjaink menekültjei is elhagyták ha-
zájukat. 

Ennyi. 
Akár be is fejezhetném a cikket, de az 

európai, valamint a hazai vélekedést 
uraló baloldali és liberális értelmiséget 
máig hitében ingatja meg egy kis 
ország gigantikus harca a hatalmas 
Szovjetunióval. Tudniillik bizonyított 
tény, hogy a kommunizmus és a de-
mokrácia összeegyeztethetetlen. Ma-
gyarországon a baloldal évtizedeken 
át félremagyarázta a forradalom két 
felemelô hetét: a feledésért cserébe 
fusi munkát, Trabantot, hétvégi telket 
ígértek. Ma pedig a balra és a liberális 
oldalra hajlók tiszta hazugságba te-
relnék az akkori eseményeket. 

Éppen ezért nem árt ismertetni – 
hogy a jelenlegi helyzettel párhuzamba 
ne kerüljön – az ’56-os kondíciókat. 

Csaknem kétszázezer magyar távo-
zott külföldre az események vérbe-
fojtása után, s közülük mindössze 
tizenegyezren tértek vissza, amikor a 
Kádár-kormány amnesztiát hirdetett. 
A kimutatások szerint az Egyesült 
Államokban több mint harmincötezren, 
Kanadában csaknem huszonötezren, 
Nagy-Britanniában nagyjából húsz-
ezren és a Németországi Szövetségi 
Köztársaságban majdnem tizenöt-
ezren telepedtek le. Svájc „túlvállalta” 
magát, tizenkétezer emigránst fo-
gadott be, ezzel szemben Fran-

ciaországban tízezren és a „hatalmas” 
Ausztráliában alig több mint kilenc-
ezren találtak maguknak új hazát. 
Közvetlen szomszédunk is kitett ma-
gáért: Ausztria tizenkilencezer mene-
kültnek lett az új otthona, de emig-
ráltak magyarok ezrei Svédországba 
vagy éppenséggel Latin-Amerikába is. 
Az 1956-os magyar exodus volt a 
legjelentôsebb menekültáradat Euró-
pában a második világháború vége és 
az 1990-es évek eleje (a délszláv há-
borúk kitörése) között. Bár a nyugati 
híradások szimpatizáltak velünk – hôs, 
áldozatokat is vállaló nemzetként mu-
tattak be bennünket –, a várva várt 
segítség elmaradt. 

A magyar menekültek „ideális” 
csoportként jelentek meg: fiatal, 
egészséges, jól képzett emberekrôl 
volt szó, akiket szinte azonnal mun-
kába lehetett állítani – s miután az 
európai kultúrkörbôl érkeztek, 
gyorsan beilleszkedtek. Nagyon sok 
értelmiségi, az ország krémje hagyta 
el Magyarországot a forradalom le-
verése után. Nem véletlenül hangzott 
el az Egyesült Államok szenátusában a 
következô mondat, amely az amerikai 
földön letelepült magyarokra vonat-
kozott: „Ez a legjobb minôségû beván-

dorlócsoport, amely valaha is az 
Egyesült Államokba érkezett.” Mind-
ebbôl remélhetôleg kitûnik, hogy nem 
lehet egyenlôségjelet tenni az 1956-os 
magyar menekültügyi helyzet és a 
mostani migránshullám közé: totálisan 
eltérô a történelmi és politikai 
kontextus.

A magyar példa erôltetése több 
szempontból is káros. A legfontosabb 
különbség az, hogy nem egy európai 
diktatúraellenes szabadságharc mene-
kültjeirôl van szó. Emlékezzünk csak a 
képsorokra: az utcára vonuló mun-
kásokra, diákokra, akik életüket koc-
káztatták, sôt boldogan fel is áldozták 
a nemzet függetlenségéért, a sza-
badságért. Az európai kultúrkörbôl 
érkezô magyar kivándorlók „kultu-
ráltan” várták sorsuk jobbra for-
dulását: nincsenek sztorik, hogy az 
’56-osok zsúfolt helyeken össze-
verekedtek, mi több, harcba szálltak 
volna az ôket befogadókkal. Valamint 
azt sem mondták hosszú hónapok el-
töltése után a táborokban, hogy szí-
vesebben mennének inkább oda, mint 
ide… 

Miközben mi, magyarok Ausztria 
nagylelkû gesztusát soha nem fe-
ledjük, két dolgot kikérünk ma-
gunknak. Az egyik, hogy nem építünk 
vasfüggönyt! Az új kerítésnek az a 
funkciója, hogy távol tartsa azokat, 
akik a zöldhatáron tántorognának át. A 
vasfüggöny ezzel szemben az osztrák 
határon aknamezô, figyelôtorony és 

géppisztolyos ôrség „mixe” volt, amely 
megakadályozta, hogy politikai 
okokból valaki átlépjen. 

Az 1956-os hôsök, mártírok, a 
forradalom és a szabadságharc 
nevében kikérjük magunknak azt is, 
hogy összevessenek bennünket 
azokkal a közel-keleti migránsokkal, 
akik Magyarországon vagy éppen 
Németországban a viselkedésükkel 
már bebizonyították, hogy milyen 
európai polgár válik majd belôlük.

Szajlai Csaba 
(Magyar Hírlap)

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

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

Hosszas és gondos elôkészületek 
után elérkezett a sokak által várt nap, 
szeptember 25-e, amikor útra keltünk 
a Melbourne-tôl 150 km-re fekvô 
Pennyroyalba, hogy együtt töltsük az 
elsô közös, ökumenikus hétvégénket. 
Reformátusok és katolikusok együtt 
szerveztük a programot, hogy ne csak 
saját hitünket, hanem az egymással 
való kapcsolatunkat is jobban elmé-
lyíthessük.

Több családdal is találkoztam az in-
dulás elôtti hetekben, akik izgatottan 
meséltek a készülôdésrôl, a saját és a 
gyerekeik lelkesedésérôl. Akik tehet-
ték, már péntek délután megérkeztek 
és elfoglalták a csodaszép faházakban 
kialakított lakrészüket. Így az elsô es-
tét 34-en töltöttük együtt, majd más-
nap újabb 13 résztvevô érkezett. A 
közös programokra, beszélgetésekre, 
étkez sekre a három közül az elsô, 
legnagyobb házban gyûltünk össze 
már az elsô estétôl kezdve. Elsôként a 
saját magunk által rajzolt családi cí-
merünk segítségével mutatkoztunk be 
egymásnak. Ez sok vicces helyzetet 
adott, így a hangulat már ekkor vára-
kozáson felüli volt. Dézsi Csaba refor-
mátus lelkipásztor lelkileg is ráhangolt 
bennünket az elôttünk álló napokra a 
tékozló fiúról szóló példabeszéd segít-
ségével. Az est fénypontja az esti me-
se volt, ami nem csak a gyerekeknek, 
hanem a szüleiknek is nagy élmény 
volt: Makkai Márta vezetésével a 
gyerekek megjelenítették a szerep-
lôket, hangot vagy mozdulatot kölcsö-
nözve azoknak. A mesélésnek ez a for-
mája annyira jól sikerült, hogy a kö-
vetkezô este is meg kellett ismételni. 

Mindannyiunknak a szombat jelen-
tette az igazi kihívást, ugyanis a felnôt-

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

Nagy tempót diktál 
Ferenc pápa

Szinte nem telik el hét, hogy ne ke-
rülne bele a hírek fôsodrába a Vatikán 
vagy Ferenc pápa, legyen szó szemü-
vegvásárlásról egy római optikusnál 
vagy szentszéki megnyilatkozásról. A 
rendkívül aktív, 78 éves egyházvezetô 
szavaira nemcsak a hívôk, hanem a 
média is fokozottan kíváncsi, igaz, a 
jezsuita pápa bôven el is látja témával 
a lapokat. A városállam vezetôjérôl, 
tanításáról, a vatikáni hangulatról Tö-
rök Csabával, a Esztergomi Hittudo-
mányi Fôiskola teológiatanárával be-
szélgetett a Magyar Nemzet 
munkatársa.

–-- Sokan titulálják Ferenc pápát fel-

forgatónak, marxistának, mivel fele-
meli hangját a javak elosztásának 
aránytalanságával, a természeti erô-
források nem megfelelô használatával 
kapcsolatban. Legújabb enciklikája is 
e köré épül. Ön szerint a pápa politizál, 
vagy evangéliumot terjeszt?

–-- A Laudato si’ („Áldott légy!”) 
kezdetû enciklika egyik alapkijelen-
tése, hogy az ökológiai válság oka 
antropológiai természetû. Az ember-
ben, gondolkodásmódjában, magatar-
tásában, társadalmaiban és gazdaságá-
ban rejlenek azok a hibák, amelyek 
rombolják a környezetet. A pápa ezért 
hangsúlyozza, hogy csak utópia lenne 

úgy álmodni környezetvédelemrôl, 
hogy közben a társadalom, a gazdaság 
és az ember ugyanolyan marad. Nem 
elég néhány apró „életmód-kiigazítás”, 
egyéni és rendszerszinten változásra -
--- bibliai kifejezéssel élve, megtérésre 
–-- van szükség. Ahol a hatalom, a 
pénz, az erô centrumai vannak, ott 
mindig szükség van kritikára is. A 
pápa programja ezért a következô: 
elhagyni ezeket a centrumokat, és a 
perifériára, azok közé menni, akiket 
épp ezek a centrumok taszítanak, 
zárnak ki, legyen bár akármilyen ide-
ológiai elôjelük. Így hát nem kell cso-
dálkozni, hogy a pápa kapitalizmuskri-
tikájának vannak olyan elemei, 
amelyek némely konzervatív körök-
ben marxista benyomást keltenek. 
Ahogy Ferenc pápa mondta, számára 
a marxista nem szitokszó, hiszen 
nagyon sok jóindulatú, tisztességes 
marxistát volt módja megismerni –-- 
még ha szerinte Marx tévedett is. 
Ezzel együtt újra meg újra világossá 
teszi, ô az evangélium, s nem valami-
lyen emberi tanrendszer mellett köte-
lezi el magát. A szó klasszikus, tiszta 
értelmében a pápa tehát politizál, 
vagyis a polisz, a társadalom ügyeirôl 
fogalmaz meg kritikai véleményt. 
Ugyanakkor nem pártpolitizál, még ha 
egyes ideológiai csoportok igyekeznek 
is a maguk javára értelmezni a sza-
vait.

–-- Az enciklikában megfogalmazott 
problémák és megoldási irányok be-
mutatása után várható-e, hogy konkré-
tabban megfogalmazza a pápa a helyi 
egyházak tennivalóit? Lebontja-e a 
Vatikán az enciklikát cselekvési 
programra? --– A kérdés a ferenci 

pápaság egyik kulcstematikáját érinti. 
Az Evangelii gaudium (Az evangélium 
öröme) kezdetû dokumentum elôsza-
vának vége beszél az „üdvös decentra-
lizációról”. A központosítás bizonyos 
helyzetekben, körülmények között 
hasznos lehet, növelheti a hatékonysá-
got. Ma azonban azt tapasztaljuk, hogy 
olykor a centralizáltság válik a helyi 
konkrét helyzetekre hatékonyan rea-
gáló cselekvés gátjává. Ezért a pápa 
világossá tette, nem az ô dolga, hogy 
konkrét cselekvési terveket dolgozzon 
ki. Ô két dolgot tehet meg, egyrészt a 
saját területén elvégzi azokat az áta-
lakításokat, végbeviszi azokat a refor-
mokat, amelyek mintául szolgálhatnak, 
másrészt tanításával kijelöli a köve-
tendô alapelveket, megadja az irányo-
kat. Innen a helyi püspöki konferen-
ciák, egyes egyházmegyék felelôssége, 
kötelessége és feladata, hogy a helyi 
helyzet ismeretében meghatározzák a 
konkrét cselekvés mikéntjeit. Ez a de-
centralizáció testet ölt a Vatikán zajló 
reformjában –-- hiszen a központi szer-
vek átalakítása elválaszthatatlan attól 
a kérdéstôl, milyen ügyek, kompeten-
ciák kerülnek át a helyi egyház szint-
jére. Itt szerintem az a legnagyobb 
kérdés, felnôttek, érettek, életképesek-
e a helyi egyházak, amelyek olykor 
hozzászoktak ahhoz, hogy csupán „fi-
ókvállalatai”, utasítás-végrehajtói le-
gyenek Rómának.
Megzavart hívek
–-- A katolikus hívô közösségek csak 

kapkodják a fejüket, olyan gyorsaság-
gal jönnek a vatikáni kinyilatkoztatások 
a homoszexualitáshoz való helyes vi-
szonyról, válásról, szentségi házasság-
ról, abortuszról. Ennyi, durván fél 

éven belül kihirdetett, hitélettel, élet-
vezetéssel kapcsolatos tabudöntögetô 
iránymutatást hogyan lehet befogadni 
egy hívônek és az egyháznak? Miért 
diktál ekkora tempót Ferenc pápa?

–-- A katolikus hívek valószínûleg 
azért kapkodják a fejüket, mert iga-
zából nem tudják, nem értik, mi zajlik 
Rómában, és mit tanít a pápa. Csak a 
magyar vagy idegen nyelvû világi mé-
dia szenzációhajhász fejléceibôl és 
rövidhíreibôl tájékozódnak, nem hasz-
nálva a hivatalos egyházi hírforráso-
kat, mint a Vatikáni Rádió vagy a Ma-
gyar Kurír. A katolikusok saját 
egyházuk ügyeiben való járatlansága, 
valamint a világi sajtó szerinti orien-
tálódás okozza egyesek furcsa reakci-
óit. Nem véletlenül mondta a pápa a 
tavaly ôszi rendkívüli szinódus után: 
„Ne arra figyeljenek, amit az újsá-
gok szerint gondolok, hanem arra, 
amit mondok”. Egy átlag magyar 
hívô maximum egy-két mondatot is-
mer minden 3-4 oldalas pápai beszéd-
bôl, mégpedig azt, amit a világi sajtó 
figyelemfelkeltônek ítélt meg. Ha egy 
magyar katolikus nem válik tudatossá 
és médiakritikussá, bizony még sokáig 
kapkodhatja a fejét. A felsorolt témák 
terén egyébiránt a pápa gyakorlatilag 
csak olyat mondott, ami megtalálható 
a II. vatikáni zsinat, a korábbi pápák 
tanításában vagy a Katolikus Egyház 
Katekizmusában (KEK). Nincs nagy 
dogmatikai újítás, nincs földindulás-
szerû tartalmi változás. Amikor a pápa 
megerôsítette a KEK szavait a homo-
szexualitásról, hirtelen mindenki re-
formról beszélt. 

(Folytatjuk)

tek és a gyerekek --– kicsik, nagyok 
egyaránt –- külön töltötték a délelôttöt. 
A szülôk Laczkó Mihály atya elôadá-
sán vettek részt, melynek témája nem 
mindennapi lehetôséget adott Isten és 
önmaguk új szempontok alapján tör-
ténô megismerésére: a bennünk lévô 
gyógyító és megbetegítô Isten képek-
rôl interaktív módon folyt a beszélge-
tés. Többeknek jelentett ez az alkalom 
maradandó élményt. A gyerekek eza-
latt két csoportban, korcsoportjuk 
szerint játékos foglalkozáson vettek 
részt, ahol Istent a pásztor képén ke-
resztül ismerhették meg.

A lelki töltekezés után a testi felüdü-
lés következett: a Great Otway Nem-
zeti Park csodálatos vízeséseit fedez-

tük fel. Akik tehették, vasárnap a szál-
láshoz közeli völgyben fociztak vagy a 
kis tavon csónakáztak. 

Fôzés, játék, mese, túra, beszélgetés, 
lefekvés, ébredés. Ezek a hétköznapi, 
egyszerû szavak egy hétvégére 47 
ember számára új tartalmat kaptak. 
Sokáig emlékezni fogunk rájuk, és 
fognak elkísérni mindenkit addig, 
amíg el nem jön a következô alkalom. 
A csillogó gyerek szemek, a mo-
solygó felnôttek megerôsítették a 
szervezôket, hogy jó úton indultak 
el. A katolikus és református csa-
ládok szeptember utolsó hétvégéjén 
letették egy új hagyomány alapkö-
vét.

Kiss Hajnalka
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SPORT
Magyarország --- 
Feröer-szigetek

A ferencvárosi Böde Dániel bebi-
zonyította Bernd Storcknak, hogy a 
válogatottban a helye. A csatár a má-
sodik félidôben csereként beállva kie-
gyenlített, majd a vezetést is megsze-
rezte a magyar együttesnek. A 
gyôzelemmel bebiztosatotta a csapat a 
pótselejtezôt érô harmadik helyet a 
csoportban.
Róaldúr Jakobsen góljával 0-1-re 

vezetett Feröer nemzeti tizenegye Ma-
gyarországgal szemben a Groupama 
Arénában rendezett Eb-selejtezôn az 
elsô félidôt követôen. A tizenkettedik 
percben bekapott gól után a magyar 
válogatott ugyan uralta a mezônyjáté-
kot, komoly helyzetet azonban nem 
tudott kialakítani az elsô játékrészben. 
Bódi 46. percben leadott lövése nem 
volt veszélytelen, ám elakadt a kapus-
ban.

A támadó szekciót erôsítette Storck 
szövetségi kapitány a játék szüneté-
ben. A második félidôre Böde Dániel 
és Németh Kirsztián érkezett, elôbbi 
Bódi Ádám, utóbbi Tôzsér Dániel 
helyére. A cseréknek köszönhetôen 
Nikoliccsal együtt három csatárral 
játszott a magyar együttes.

Böde Dániel formáját jól mutatja, 
hogy jelenleg vezeti a magyar bajnok-
ság góllövô listáját.

A második félidôben nagy nyomás 
alatt tartja a hazai csapat a feröerieket, 
így várható volt a kiegyenlítés. A hat-
vanharmadik percben a csereként be-
állt Böde Dániel fejese révén 1-1-re 
módosult az állás. A Ferencváros csa-
patkapitánya azonban itt nem állt le a 
gólgyártással, egy szédeletes Böde-

pályás nem akarja degradálni a ma-
gyar bajnoki meccsek iramát, de a 
Feröer szigetek ellen sokkal jobban 
elfáradt, mint egy átlagos magyar baj-
nokin, ez is jelzi Nagy szerint, hogy 
nem volt olyan könnyû a fordítás.

A lengyel bajnokság góllövôlistáját 
vezetô Nikolics Nemanja nem aggódik 
azért, hogy részérôl ezúttal elmaradtak 
a gólok, egy csodálatos gólpasszal já-
rult hozzá a Feröer szigetek legyôzésé-
hez. –-- Azon dolgozok, hogy gólokat 
szerezzek, bízom saját magamban. 
Nem vagyok ideges, és tudom, hogy 
egyszer fordul a kocka. Örülök, hogy 
sikerült gólpasszt adnom Böde Dani-
nak. Elsô a csapat, csak utána fontos, 
hogy rúgtam-e gólt vagy nem -– fogal-
mazott Nikolics Nemanja.

Tét nélküli, 
ám bosszantó vereség

Vereséggel kezdte, és vereséggel 
zárta az Eb-selejtezôsorozatot a ma-
gyar válogatott, amely Athénban 4–3-
ra kikapott Görögországtól, és végül 
csoportjában a harmadik helyen vég-
zett. 

A mostani Eb-selejtezôk sorsolása 
után, az idôbeosztásokat követôen 
még sokan kedvezônek tartották, hogy 
az utolsó fordulóban a görögökkel zár-
juk a sorozatot. Persze akkor még 
mindenki azt gondolta, hogy Athénban 
a hazaiak számára már tét nélküli 
mérkôzés lesz az október 11-i, míg ne-
künk még harcolnunk kell az Európa-
bajnokságra való kijutásért, és így 
talán könnyebb dolgunk lesz a már 
kiengedô, esetleg könnyelm ellenféllel 
szemben. Hát, végül ez a forgatókönyv 
bejött, csak épp egészen másképp, 
mint azt sejtettük. Az elôzetesen a cso-
port legerôsebbjének tartott Görögor-
szág, amelynek az otthonában még 
sohasem sikerült gyôznünk, az utolsó 
helyen végzett a sorozatban, így az 
utolsó forduló teljesen lényegtelen és 
érdektelen volt a számára. 

Szóval nem rossz elôjelekkel lépett 
pályára Pireuszban a Király --– Fiola, 
Juhász, Kádár, Leandro -– Lovren-
csics, Gera, Elek, Dzsudzsák -– Né-
meth, Böde összeállítású magyar vá-
logatott. Az eddigi nyolc idegenbeli, 
görögök elleni találkozón három dön-
tetlen és öt vereség volt a mérlegünk 
és most itt volt az esély, hogy végre 
gyôzzünk. Bernd Storck, a mieink 
német szövetségi kapitánya agresszív 
és dühös ellenfélre számított. És saj-
nos igaza lett, a tavaly világbajnoki 
nyolcaddöntôs már az ötödik percben 
megszerezte a vezetést. Kiciu jobb 

oldali beadásába senki sem ért bele a 
kapunk elôtt, ám a túlsó oldalon magá-
nyosan érkezett Kosztasz Sztafilidisz, 
és ballal a jobb alsóba vágta a labdát. A 
kezdeti sokk után azért lassan ma-
gunkhoz tértünk, és a 26. percben 
egyenlítettünk; Leandro balról közép-
re kanyarított beadását az ámuldozó 
Sztafilidiszt megelôzve Lovrencsics 
Gergô szépen fejelte a kapuba, így a 
szünetben 1–1 volt az állás.

A második hely eléréséhez nekünk 
nyerni kellett volna, a románoknak 
pedig kikapni vagy döntetlent játszani 
Feröeren. Ám amikor jött a hír a szü-
netben, hogy a szomszédok már két 
góllal vezetnek, tudni lehetett, nem 
most dôl el az EB-szereplés. A folyta-
tás a mi szánk íze szerint alakult, 
ugyanis tíz perc sem telt el a második 
félidôbôl, amikor Németh Krisztián 
egy szöglet után bevetôdve, egy lépés-
rôl a kapuba vágta a labdát. Gyorsan 
jött a válasz pár perccel késôbb Tachi-
disz ballal 12 méterrôl a léc alá bom-
bázott, s így megint egál (2–2) volt. 
Megint jött Németh és vezettünk, de 
most meg Mitroglu egyenlített. Négy 
perccel a vége elôtt a gyôztes gólt is 
belôtték a görögök, így Kone találatá-
val 4–3-ra nyertek. 

A magyar válogatott végül a harma-
dik helyen zárta ezt az Eb-selejtezôso-
rozatot. 
Eb-selejtezôk, 10. forduló: 
Görögország–Magyarország 4–3 

(1–1), 
Feröer-szigetek–Románia 0-3,
Finnország–Észak-Írország 1-1.

Marad a pótselejtezô
A magyar labdarúgó-válogatott pót-

selejtezôre kényszerül a 2016-os, 
franciaországi kontinensviadal kva-
lifikációs sorozatában, mivel nem lett 
legjobb csoportharmadik.
Bernd Storck szövetségi kapitány 

csapatát még a törökök elôzhették 
meg a csoportkör utolsó, keddi játék-
napján. Ez be is következett, ugyanis 
hazai pályán Selcuk Inan 89. percben 
szerzett szabadrúgásgóljával 1-0-ra 
legyôzték a már biztos résztvevô Iz-
landot, illetve Kazahsztán szintén 1-0-
ra nyert Lettországban.

A nemzeti együttes az 1986-os világ-
bajnokság óta elôször vehetne részt 
nagy nemzetközi tornán, az Eb-re pe-
dig története során harmadszor juthat 
ki, legutóbb erre 1972-ben volt példa. 
A novemberi pótselejtezô sorsolását 
vasárnap tartják. A lehetséges ellen-
felek: Norvégia, Ukrajna, Dánia, Svéd-
ország, Írország, Szlovénia és Bosznia-
Hercegovina.

bombával 2-1-re vezet a magyar 
csapat.

A feröeri együttes érezhetôen elfá-
radt a második játékrészre.

Rendkívül fontos gyôzelem volt --- 
értékelt a mérkôzés után az M4 sport-
nak a szövetségi kapitány, akinek ez 
volt az elsô nyert mérkôzése a magyar 
válogatott kispadján. Arra a riporteti 
kérdésre, hogy nem kellett volna-e 
már az elsô félidôben is három csa-
tárral kezdeni, Storck úgy válaszolt: 
„Így kellett felállni, minden a maga 
rendjében zajlott.”

„Úgy gondolom, már a bajnoki mér-
kôzéseken is bizonyítottam, tehát nem 
ez volt az elsôdleges cél. Az volt a fon-
tos, hogy itt tartsuk a három pontot, 
külön öröm, hogy ez az én góljaimmal 
sikerült” --- mondta a mérkôzés hôse, 
Böde Dániel.

A Magyarország–Feröer szigetek Eu-
rópa-bajnoki selejtezô után megfogal-
mazott magyar véleményeket gyûjt-
jük egy csokorba.

Kezdjük a fôhôssel, Böde Dániellel. A 
kétgólos fôszereplô beleremegett ab-
ba a hangorkánba, ami a bemelegítés-
kor fogadta: „Már a meccs elôtt óriási 
erôt adott a közönség ovációja, örülök, 
hogy meg tudtam hálálni a szeretetü-
ket. Hogy van-e nálam boldogabb em-
ber Magyarországon? Hát, esetleg, aki 
megnyerte a lottót, az legalább olyan 
boldog, mint én. Boldog vagyok, mert 
maradt esélyünk kijutni az Eb-re.” Bö-
de leszögezte, csak Bernd Storck ka-
pitány tudja, hogy beállítja-e a görögök 

elleni kezdôcsapatba.
Juhász Roland magára vállalja a 

feröeri gólt. –-- Nagy rössel próbáltam 
szerelni, amit egy 30-as rutinos védôtôl 
nem kellett volna, ezt a gólt elviszem. 
Az enyém volt, Böde Daninak jövök 
egy karton sörrel –- mondta a Videoton 
hátvédje. Hozzátette, nagyon nehéz 
lett volna zárt kapuk mögött megfor-
dítani a meccset, kellett, elengedhetet-
lenül szükséges volt a közönség támo-
gatása.

Ilyen a kapussors, mondhatná Király 
Gábor. A mackóalsós portás biztosan 
menetel a századik válogatottsága 
felé, egy ilyen nyögvenyelôs meccs is 
kellett a statisztikájához. –-- Díjazom, 
hogy mindenáron támadtunk a máso-
dik félidôben, megpróbáltunk gólt 
szerezni az utolsó pillanatban. Engem 
is sokkolt a bekapott gól --– mondta 
Király.
Gera Zoltán és Nagy Ádám, a fe-

rencvárosi különítmény a válogatott 
reakcióját dicsérte. Mindketten egyet-
értettek abban, hogy kemény menet 
volt megfordítani a meccset. -– Felvál-
laltuk a rizikót, kockáztattunk, három 
csatár volt fent a pályán a második 
félidôben. Az elsôben az volt a gond, 
hogy nem volt elég játékosunk a 16-
oson belül, pedig eljutottunk az ellen-
fél kapuja elé. A szünet után nem kap-
kodtunk, sorra jöttek a helyzetek és 
szerencsére a gólok –-- szólt Gera.

Nagy Ádám legalább tíz kilométert 
futott, és igazán kihajtotta magát, el-
fáradt a meccs végére. A fiatal közép-
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Górcsô, 2. Postscriptum 
(utóirat), 3. Virág, 4. Friedrich Niet-
zshe németfilozófus, 5. Chisinau, 6. 
Mikszáth Kálmán Különös házasság,7. 
1946-ban, 8. Isiász 9. Libériáét, 10. 
Károly Róbertet.

E heti kérdéseink:
1. Kirôl nevezték el a békéscsabai 

színházat?
2. Mi volt a kongresszus szó jelentése 

a régi Rómában?
3. Melyik spanyol klub labdarrúgója 

volt Puskás Ferenc?
4. Milyen magyar néven ismerjük az 

írisz nevû virágot?
5. Mi az ezüst-nitrát népies neve?
6. Milyen nnemzetiségû Gabriel 

Garcia Márquez, Nobel-díjas író?
7. Melyik Európa legnagyobb meleg-

vizû tava?
8. Melyik hegységrôl kapta a nevét a 

az andezit kôzet?
9. Melyik város nevezetessége a 

világhírû Kék mecset?
10. Melyik országban honos és 

milyen gyümölcs  a licsi?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...Új Tolnai lexikon:
Házasság: 
két ember egyesülése közös problé-

mák megoldása végett, amely problé-
mák egyébként nem merülnének fel 
ha nem egyesültek volna.
Kapcsolat:
hatalmas pénzösszegek-, idô- és ener-

gia elpocsékolásának folyamata vala-
kinek a jobb megismerése céljából, 
aki pillanatnyilag talán nem is tetszik 
különösen, a jövôben pedig valószínû-
leg még kevésbé fog tetszeni és mind-
ez a szex érdekében.  
Nimfomán: 
ezt a fogalmat a férfiak alkalmazzák 

azokra a nôkre, akik gyakrabban kí-
vánják a szexet, mint ôk. 
Értelmiségi:  
az a személy, aki képes két óránál 

tovább gondolkodni valamirôl, ami 
nem kapcsolatos a szexszel.
Építész:  
az a személy, aki nem eléggé férfi 

ahhoz, hogy mérnök legyen, de nem 
eléggé buzi ahhoz, hogy designer le-
gyen 
Programozó:  
az a személy, aki megoldja minden 

problémádat, amirôl nem is tudtál 
hogy létezik, méghozzá úgy, hogy az 
egészbôl semmit sem értesz. 
Fejfájás:  
fogamzásgátló szer, amelyet a ’90-es 

évek hölgyei alkalmaztak elôszeretet-
tel. 
Szerelem elsô látásra: 
két erôsen begerjedt személy talál-

kozása, akik nem különösebben válo-
gatósak.
Közgazdász: 
szakértô, aki tudni fogja, hogy amit 

tegnap jósolt, ma miért nem követke-
zett be. 
Diplomata:  
ez az a személy, aki úgy küld el a 

francba, hogy alig várod, hogy indul-
hass. 
Pszichológus: 
az a személy, aki mindekit megnéz, 

amikor bejön a boltba egy csinos fiatal 
nô. 
Csapatmunka:  
a felelôsség áthárításának lehetôsége 

másokra. 
Infláció: 
amikor úgy éltek, hogy a jövô évi 

árakat fizetitek a tavalyi bérszinvonal-
ból. 

Tanácsadó:   
az a személy, aki leveszi az órádat, 

megmondja mennyi az idô és ezért 
négyszeres órabért számít fel neked. 
Hardware: 
a komputernek az a része, amely 

felfogja a csapásokat, amikor nem 
mûködik a software.
Barát(nô):
egy nyilvánvalóan testi fogyatékos 

személy az ellenkezô nembôl, akivel 
emiatt a szex nem túl érdekfeszítô, 
ami természetesen ezt a személyt 
magától értetôdôen alkalmassá teszi a 
hosszas beszélgetésekre és közös 
részegeskedésre. 
Könnyûvérû nô: 
ez a fogalom a férfiak morális érté-

keivel rendelkezô nô esetében hasz-
nálatos. 

* * *
A szíriai gazdasági menekült bemegy 

a kocsmába.
 --- Jó napot! Kérek egy deci pálin-

kát!
 --- Melyikbôl?
--- A kerítésszaggatóból!

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

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

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

hova a francba akar maga messzebre 
látni?!

* * *
 --- Megy nyuszika az erdôben és azt 

kiabálja, hogy orgazmus... ismered?
--- Nem.
--- Kár, pedig nagyon jó érzés!

* * *
A medve, a róka és a farkas elmennek 

a munkanélküli hivatalba, munkát 
keresni, mert nagyon éheznek.

Az ott dolgozó SZAKEMBER ki is 
közvetíti ôket a megfelelô helyre.

A rókát egy baromfiudvarba segítô-
nek, a farkast egy birkanyájhoz szin-
tén segítônek, míg a medvét egy tég-
lagyárba melósnak.

Eltelik két hét, találkoznak. A róka 
hülyére verve, csontsoványan, a far-
kas szintén, a medve pedig szépen 
kigömbölyödve.

Ki-ki elmeséli, hogy vele mi történt.
--- Két napig jól ment sorom, --- 

mondta a róka, --- de mikor a gazda 
rájött, hogy én tizedelem az állományt, 
akkor fogta a kapát, kaszát, kutyát és 
mindent, amivel ütni lehet, egyszóval 
helybanhagytak. Azóta is alig ettem 
valamit.

Azt mondja a farkas,
--- Ugyanígy jártam én is, két napig 

Hawaii, aztán mikor a pásztor rájött, 
hogy miért hibádzanak a birkák, hát 
kaptam én is mindent, csak jó szót 
nem. Azóta se ettem semmit, mert 
még a fogaimat is kiverték....

Mire a medve:
--- Nézzétek gyerekek, nekem nem 

lehet okom a panaszra, a téglát nem 
lopják, a cigányokat meg nem számol-
ják......

***
Orvos: 
- Józsi bácsi! Ezt a 2000 Ft-ost maga 

tette ide az asztalomra?
Józsi bácsi: 
- Nem, doktor úr.
Orvos:
  - De miért nem?

***

AZ ESZEM-ISZOM KÖRÉBÔLKi találta fel a sört?
1859-ben, a Bach-korszak idején a 

magyar hazafiak úgy tüntettek az oszt-
rák elnyomás ellen, hogy bojkottálták 
a sörfogyasztást, mondván: a német 
italt nem isszuk! A maga idejében nép-
szerû költô, Losonczy László lantján 
fel is zendült a dacos dal:

A ser roppant hasat ereszt
S van-e ennél nagyobb kereszt?
Magyarnak bor
Való, nem ser.
Oly csúf, oly unalmas
Férfinál a nagy has!
Bort iszik a magyar ember!
Epém gyûlik s kedvem kihal
A ser múló habjaival.
Magyarnak bor
Való, nem ser.
A bor víg kedvre készt,
Élesíti az észt...
Bort iszik a magyar ember!

Ez a száz esztendôs vélemény gyöke-
rezett meg a köztudatban.

A sör német ital, német találmány!
Bort iszik a magyar ember, mert
Mért szörpölne Árpád
Unokája árpát?
--- kérdi az elôbb említett Losonczy.
Valójában a sör nem német talál-

mány. Az emberiség legrégibb italai 
közé tartozik. Már 6000 esztendôvel 
ezelôtt is ismerték Babilonban. A Tig-
ris és az Eufrátesz folyó környékének 
ôsnépei árpából, élesztôvel kevert 
malátából erjesztették, fôzték a sört. A 
kész italt agyagkádakban tárolták, és 
felszolgálás elôtt leszûrték. A legtöbb 
házban otthon készült a sör, de voltak 
sörgyárosok is. Hammurabi törvény-
könyve halálbüntetést szab ki a sör-
hamisítókra és uzsorásokra. A kirá-
lyok sört ajándékoztak az ünnepekre a 
papságnak. A munkások naponta egy 
korsó sört kaptak, a hivatalnokok 
négy-öt korsót is. A babiloni sörivás 
elterjedt a hettitáknál (kisázsiai, ma-
gas kultúrájú nép) és az egyiptomi-
aknál. Tôlük vették át a kaukázusiak, 
és ôk adták tovább a népvándorlással 
nyugatra sodort más törzseknek a 
sörfôzés tudományát.

Már a honfoglaló Árpád fiai sem 
vetették meg az árpát! A bor és az er-
jesztett kancatej, a kumisz mellett bô-
ven éltek sörrel is. A régészek vélemé-
nye szerint a magyar asszonyok nagy 
fakádakban fôzték a sört. A vízzel telt 
edénybe áttüzesedett köveket dobál-
tak: így forralták fel a komlóval íze-
sített folyadékot.

 
Miért kell a kávét pörkölni?
180-220 Celsius-fok körül erôs patto-

gás hallható. Ekkor szakadnak szét a 
kávébab szövetelemei. Kékes füst 
száll fel, és ekkor érezhetô legerô-
sebben a jellegzetes kávéillat. A pör-
kölés végpontjának eltalálása a leg-
kényesebb mozzanat, ami nem mindig 
és nem mindenkinek sikerül.

Világszerte folynak a kutatások olyan 
mûszakilag és gazdaságilag kielégítô 
pörkölési eljárások kidolgozására, 
amelyek kevésbé károsítják a kávé 
aromaanyagait. Ilyen megoldásnak 
ígérkezik a nagyfrekvenciás, változó 
irányú elektromos térben történô pör-
kölés. Itt a meleg magában az anyag-
ban keletkezik, és a pörkölés belülrôl 
kifelé folyik, éppen ellenkezôleg, mint 
a közvetlen pörköléskor. Egy másik 
módszer lehet az infravörös, a szem-
nek láthatatlan hôsugárzással folyó 
pörkölés. Akár hiszik, akár nem: a 
kávépörkölés --- tudomány, méghozzá 
kémia, élelmiszerkémia a javából. A 
vegyészek több szakaszt különböztet-
nek meg ebben a folyamatban, amely 
--- bátran mondhatjuk, --- ma is titok-
zatos. Az elsô 100 °C-ig tart. Ez a szá-
rítás, melynek során a nyers kávéból 
eltávozik a nedvesség. De már ez az 
elsô szakasz is három részre bontható, 
ötven fokig a víz egy része párolog el. 
Utána 60-70 fokon a kávéban levô 
fehérjék mennek át egy alvadásnak 
nevezett folyamaton. Csak ezután 
emelkedik tovább a nyers kávé hô-
mérséklete. Száz fokig újra a nedves-
ség távozik el, az egész víztartalom. Ez 
magával viszi a nyers kávé jellegzetes 
szagát adó anyagokat, amelyek szem-
ben a pörköli kávééval, kellemetlenek.

Az igazi pörkölés 150 fokon kezdôdik, 
és körülbelül 220 fokig tart. Ezalatt 
elsôsorban a cukrok alakulnak át, ka-
ramellizálódnak. Az egész pörkölés 
legjobban a cukrokat „sújtja”. Nem-
csak arányuk csökken, hanem abszolút 
mennyiségük is. Ezzel elérkeztünk a 
kávépörkölés legfontosabb szakaszá-
hoz: a pörköléshez, ami kívül-belül 
egyszerre melegíti a kávét.

 
Mióta iszunk teát?
Idôszámításunk szerint 600-ban tör-

tént, hogy egy indiai uralkodó Darma 
nevû fia szent elhatározást tett. Kínába 
vándorolt, hogy a „vad” népekben el-
ültesse a nagy Buddha igazságát és 
tanításait. Küldetése sikerét jó példá-
val igyekezett elômozdítani: szent éle-
tet élt. Megvont magától minden földi 
örömöt, még az alvás idejét is elmélke-
déssel töltötte. Egy napon azonban 
gyarló teste megelégelte a sanyarga-
tást és álomra szenderült. Ébredéskor 
rettenetes haragra gerjedt és levágta 
szempilláit, hogy ilyen eset többé ne 
forduljon elô. E tettével magára vonta 
az ég figyelmét és az isteni hála je-
leként a szempillákból szép növények 
nôttek. A teanövény levelei meggyó-
gyították a szent életû embert, véget 
vetve testi és lelki szenvedéseinek.

Kevésbé megható magyarázatok is 
vannak természetesen, amelyek meg-
indokolják a tea korai karrierjét, nép-

szerûségét. Eszerint egy fejfájós kínai 
császár gyógyítgatta magát teaivással 
--- sikerrel. Hogy a buzgó népet melyik 
példa hatotta meg jobban, azt nehéz 
lenne kideríteni, mindenesetre a tea 
népszerû lett Keleten.

Európába csak a 17. században jutott 
el. Az elsô küldemény, két font tea, az 
angol királynôhöz érkezett. A fejedel-
mi ajándékot a Kelet-Indiai Társaság 
küldte, alattvalói hûsége jeléül. A tea a 
szubtrópusok és a trópusi hegyvidékek 
növénye. Délkelet-Ázsiából származik, 
innen jutott el a kontinens különbözô 
vidékeire és a távol-keleti szigetekre. 
Napjainkban nagy területen termesz-
tik India, Ceylon, Japán, Indonézia és a 
Szovjetunió ültetvényein. Rokonai tró-
pusi fás növények. A teafélék, a The-
aceae családjába tartoznak. A kamé-
liával visel közös nemzetségnevet. 
Amit mi teafûként forrázunk le, az a 
Camellia sinensis, vagy a Thea sinen-
sis cserje hajtáscsúcsából készült. A 
teaszedés a tavaszvégi, nyári idôszak-
ban indul. Ez a munka a hajtáscsúcsok, 
két-három fiatal levél lecsípésébôl és 
összegyûjtésébôl áll. A jó minôségû 
teákat a levelek csúcsából készítik...

A frissen szedett zöld levelek nem 
illatosak, ez csak a késôbbi feldolgozás 
során alakul ki. Legnagyobb tömegben 
az úgynevezett fekete tea készül. Ez a 
típus közismert nálunk is. A feketetea 
negyvennyolc órás érlelési folyamat 
eredménye. A feldolgozás négy rész-
bôl áll: a hervasztásból, a sodrásból és 
a rostálásból, a fermentálásból és a 
szárításból. A válogatott és sodrott le-
veleket nagy keretekre rakják és meg-
indul a fermentálás. 20-25 Celsius fo-
kon, 90 százalékos páratartalom 
mellett kialakulnak a tea szín- és illat-
anyagai... Ezt követi a negyedik lépés: 
a szárítás és az osztályozás. Azután 
már csak forrázni és inni kell.

 
Hogyan alakult ki a vendéglátás?
Ôsi társadalmakban joga csak a kö-

zösséghez tartozó szabadnak volt, az 
idegen eleve jogtalan. Mivel azonban 
mindenkivel megtörténhetett, hogy 
hazáját elhagyva, idegen földön ô ma-
ga vált idegenné, korán kialakult egy 
olyan gyakorlat, amely a jószándékú, 
békés idegent védi. Az ôsi idôkben a 
görögöknél az idegennek be kellett 
lépnie egy szent templomba, hogy 
magát az istenek oltalma alá helyezze. 
Ezután tüzet, vizet, s egy éjszakára 
szállást biztosítottak számára, s meg-
mutatták neki az utat. Megszületett a 
vendégjog: az idegen egy-egy polgár, 
vagy az egész törzs --- illetve az ural-
kodó --- oltalmában állt. Vendégbarát-
ságok alakultak ki, melyek apáról 
fiúra szálltak, s ezt megszegni nagy 
bûnnek számított. A messzirôl jött em-
bernek megnôtt a becse azáltal, hogy 
érdekes híreket hozott a nagyvilágból, 
tágította a kis közösségek látókörét. 
Az idegen ismeretlen helyre is betér-
hetett és szíves fogadtatásra talált. Ez 
volt az antik görögök idegenkedvelése, 
filoxeniája.

Rómában az idegennek kezdetben 
semmi joga nem volt. A hostis szó ide-
gent, de ellenséget is jelent. A város-
államból kialakult birodalom léte kez-
detén valóban ellenségekkel volt 
körülvéve. Nem maradhatott volna 
fenn azonban, ha szövetségeseket, ba-
rátokat nem biztosít magának. A ma-
gánéletre is kiterjedt ez a barátkeresés; 
vendégbarátságok alakultak ki Rómá-
ban is, amelyek érvényessége az utó-

dokra is kiterjedt. Az atyai barát és 
vendég, a „paternus amicus et hospes” 
mindig nagy becsben állt. Hogy pedig 
a második generációs, soha nem látott 
vendégbarát igazolni tudja magát há-
zigazdái elôtt, vendégbaráti jelvénye-
ket, rendesen fatáblácskákat adtak 
egymásnak.

A homéroszi kor még nem ismeri a 
vendéglôt, de a forgalom növekedé-
sével a vendégbarátság elégtelennek 
bizonyult, kölcsönösen olyan városok-
ban, ahová az idegenek valamilyen 
okból tömegesen érkeztek. Például az 
olimpiai játékokra. Ilyen helyeken 
vendéglôk és szállások alakultak ki, 
ezeket vagy a községek tartották fenn 
vagy magánosok.

A vendégbarátságból így lett lassan-
ként vendéglátóipar. A római biroda-
lomban is sorra létesültek a jobb és 
rosszabb hírû borozók, kiskocsmák, 
vendéglôk, fogadók. A vendégek --- 
panaszkönyv hiányában --- megjegy-
zéseiket a falakra karcolták. Pompeji 
és Herculaneum ilyesfajta feliratai 
érdekes adalékokat szolgáltatnak a 
vendéglátóipar történetéhez.



00:50 Himnusz  
01:00 HÍRADÓ -
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
01:20 Hogy volt?! (2015) 
Trokán Péter felvételeiből 
02:15 Tóparti látomás 
(1940) Magyar film. Ren-
dezte: Kalmár László. Sze-
replők: Jávor Pál (Koltay 
Iván, szobrászművész), Tol-
nay Klári (Balázs, Anna), Si-
mor Erzsi (Máté Gitta), Ber-
ky Lili (Koltay édesanyja), 
Solthy György (Balázs pro-
fesszor), Makláry Zoltán 
(Szigeti), Sitkey Irén (Agá-
ta), Libertiny Éva (Panni), 
Tamás József (Segédorvos). 
Gyönyörű fiatal lányt pillant 
meg az álmodozó szobrász-
művész a hold fényében a 
tóparton, jobban mondva a 
tó közepén s teljesen megba-
bonázza a férfit. Romantikus 
film a háború előtti időkből.
03:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok:  Báthory 
Zsigmond (1588-1599) 
04:05 Slágertévé  
05:00 HÍRADÓ 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK 
05:20 Pannon expressz 
Kiskunlacháza, Ráckeve
05:50 Kívánságkosár  
07:40 Pannónia Anno - 
Fejezetek egy filmstúdió 
történetéből 2/2.: Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
08:30 Roma Magazin  
09:00 Domovina 
09:25 Orosz nyelvű híradó  
09:40 Család és otthon   
10:00 Médiaklikk   
10:25 Magyarország törté-
nete  1956: a forradalom 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK   
11:15 Az attasé lánya (1963)  
Rendezte: Pauló Lajos.Sze- 
replők: Alfonzó (Hanák), 
Bilicsi Tivadar (id.Mátrai), 
Csákányi László (Kiács), 
Deák B. Ferenc (Gergely), 
Felföldi Anikó (Margó), 
Fonyó József (Létra), Gálfi 
János (Bálnagy), Horváth 
Gyula (Fényképész), Hor-
váth József (Laboda), Ná-
dasi Myrtill (Annie), Pécsy 
György (ifj.Mátrai), Rajz 
János (Stolz), Soós Edit (Pi-
ri), Suka Sándor (Hornyák), 
Szakácsi Sándor (Tinódi), 
Szatmári István (Tanár), 
Telessy Györgyi (Jutka)
12:35 Itthon vagy!   
13:00 HÍRADÓ     
13:15 Kívánságkosár    
15:15 KOGART kiállítá-
sok 2006-2011   Egry 
József - Fényhidakon át 
15:40 Evangélikus 
istentisztelet  
16:50 Öt kontinens   
17:20 kult.hu  
17:50 Gyaloglás Gulágföl-
dön - Legészakibb lágerek 
Magyar dokumentumfilm  
18:45 Hazajáró pillanatok  
Kalota-havas 
18:55 Hogy volt?!  Schütz 
Ilára emlékezünk 
20:00 Budavári Palotakon-
cert 2015   
20:25 Maradj velem – Ba-
lázs Fecó ausztráliai turnéja 
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 Az attasé lánya 
(1963)  
03:10 Itthon vagy!    
03:35 Család és otthon   
03:55 Budavári Palota-
koncert 2015    
04:25 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Erkel Fe-
renc Magyar ismeretterjesztő  
05:00 HÍRADÓ 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
05:20 Pannon expressz Sá-
rospatak. Magyar ismeretterjesztő  
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Gyaloglás Gulág-
földön - Legészakibb 
lágerek 
08:35 Srpski ekran   Szerb 
nyelvű nemzetiségi 
magazin
09:05 Unser Bildschirm   /
Német nyelvű nemzetiségi 
magazin
09:30 Orosz nyelvű híradó   
09:40 4kerék   
10:05 Életkor   
10:25 Magyarország törté-
nete 1956: a szabadságharc 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
11:15 VII. Olivér -  Egy 
király , aki nem akar király 
lenni (1969) Magyar tévé-
film  Rendezte: Rényi Ta-
más. Szereplők: Darvas I- 
ván (VII. Olivér király és a 
festő), Bárdy György (Mawi-
ras - Tendal őrnagy, és 
Mayer a magánzó), Moór 
Marianna (Ortrud hercegnő 
és Marcelle a modell), Ma-
jor Tamás (Saint-Germain 
gróf és ki tudja még micso-
da), Garas Dezső (Birker 
báró és a gróf jobbkeze), 
Körmendi János (Wermold 
gróf és rendőrminiszter), 
Koltai János (Coltor, pénz-
ügyminiszter), Márkus 
László (Delorme ügyvéd, 
forradalmár majd minisz-
terelnök), 
13:00 HÍRADÓ     
13:15 Kívánságkosár    
'15:15 KOGART kiállítá-
sok 2006-2011 Szín, fény 
ragyogás - Márffy Ödön 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  .
15:40 Református 
magazin    
16:10 Református ifjúsági 
műsor   
16:20 Evangélikus ifjúsági 
műsor   
16:30 Úton-útfélen    
16:40 Útravaló   
16:55 Térkép   
17:25 Szeretettel Holly-
woodból 
17:50 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza17/1. A 
források 
18:50 Hazajáró pillanatok 
Hargita - A székelyek szent 
hegye 
19:00 Hogy volt? Korda 
György születésnapjára 
20:00 Nevetni kell, ennyi 
az egész Balázs Péter ka-
baréja
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül   
23:20 Család-barát    

00:50 Himnusz   
01:00 Híradó   
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
01:20 Szabadság tér ́ 89    
02:05 Isten óvd a királyt 
(1968)  Magyar tévéfilm  
03:30 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a tor-
kán!Tóth Gabi 
04:25 Mesélő cégtáblák 
Prága irodalmi kocsmái 
Magyar ismeretterjesztő  
05:00 Híradó  
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
05:20 Pannon expressz 
Keszthely 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza Vízreszállás. 
08:35 Rondó    
09:25 Orosz nyelvű híradó   
09:35 Tessék!    
10:00 Élő egyház    
10:10 Egy Perc Híradó   
10:15 Egy Perc Híradó   
10:20 Magyarország 
története A "létező szocia-
lizmus" csődje 
10:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok (2000)  II. 
József Magyar ismeretter-
jesztő  
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     '
11:15 Én, Strasznov Ignác, 
a szélhámos (1966)  2/1.: 
Magyar tévéfilmRendezte: 
Keleti Márton. Szereplők: 
Benkő Gyula (Strasznov 
Ignác), Márkus László 
(Mikola Menyhért mester-
detektív), Pécsi Ildikó (Dó-
ra művésznő), Basilides Zol-
tán, Csonka Endre, Ferenc 
László, Gyenge Árpád, 
Győrffy György, Hlatky 
László, Kamarás Gyula, 
Kozák László, Szendrő 
József, Tyll Attila, Ujlaky 
László, Zách János. Az idős 
Mikola Menyhért, volt csá-
szári és királyi mesterdetek-
tív a letűnt kor nagy bűnö-
zőiről mesél a televízióban. 
A szélhámosok koronázat-
lan királyának a Monarchia 
legnagyobb szélhámosát, 
Strasznov Ignácot tartja. Mi-
kola elbeszéléséből Strasz-
nov kalandjai elevenednek 
meg.
12:25 Mesélő cégtáblák A 
kerti törpe karrierje. Ma-
gyar ismeretterjesztő  
13:00 HÍRADÓ   
13:15 Kívánságkosár    
15:10 Keresztfához mgyek 
4/2 .:  Magyar ismeretter-
jesztő sorozat  
15:35 A sokszínű vallás    
15:50 Kérdések a 
Bibliában    
16:05 Így szól az Úr! 
16:15 Engedjétek hozzám   
16:25 Hazajáró 
16:55 Magyar Krónika 
17:25 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 17/3. Szabá-
lyozatlanul 
18:25 Hazajáró Számvetés 
4. - A mi Kárpátokunk
18:55 Hogy volt?!  Mikó 
István felvételeiből 
20:00 Szenes Iván írta  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül   '
23:20 Család-barát  

00:50 Himnusz  
01:00 Híradó   
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK   
01:20 Életművész: Rákó-
czi Feri 
02:15 Én, Strasznov Ignác, 
a szélhámos (1966) Ma-
gyar tévéfilm  
03:25 Szenes Iván írta   
.04:10 Itthon vagy! Pécs
04:30 Mesélő cégtáblák  A 
Gellért 
05:00 Híradó   
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK   
05:20 Pannon expressz Ti-
hany Magyar ismeretterjesztő  
05:50 Kívánságkosár   
07:40 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 17/3. Szabá-
lyozatlanul Magyar isme-
etterjesztő sorozat  
08:35 P ámende  
09:05 Orosz nyelvű híradó  
09:10 Milánói képeslapok 
Corvin Mátyás 2015
09:40 Profit7  
10:05 Iskolapad  
10:30 Magyarország törté-
nete A harmadik Magyar 
Köztársaság 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
11:15 Én, Strasznov Ignác, 
a szélhámos (1966) 2/2.:  
1966. Magyar tévéfilm  
12:10 Mesélő cégtáblák 
Goslar ezüstbányája. Ma-
gyar ismeretterjesztő. A né-
metországi Goslar városka 
igazi "ékszerdoboz" a Harz 
hegység lábánál. Gazdag-
ságát annak köszönhette, 
hogy csaknem ezer évig e- 
züstöt és más fontos féme-
ket bányásztak a közeli he-
gyekben,  s e kincs a csá-
szár vagyonának alapját 
adta. Goslar mindig fontos 
volt a német uralkodók 
számára,  ezért rendszere-
sen látogatták. A császári 
kastély, a szinte érintetlenül 
megmaradt száz és száz 
középkori favázas ház - és 
mindenekelőtt a hatalmas, 
múzeumként megőrzött 
ősi ezüstbánya - ezek a 
film páratlan érdekességű 
helyszínei.
12:40 Magyar elsők Az 
első magyar meteorológus 
13:00 HÍRADÓ     
13:15 Kívánságkosár   
15:15 Keresztfához me-
gyek 4/3.:  Magyar sorozat  
15:40 Katolikus Krónika  
16:05 Isten kezében   
16:35 Aranymetszés   
17:30 Zenei portré Dubro-
vay Lászlóról. A Magyar 
Művészeti Akadémia  por-
trésorozata. A kiváló zene-
szerző, Dubrovay László 
több évtizeden át a Zene-
akadémia tanára , a film-
ben néhány jelentős műve 
keletkezéstörténetébe is 
beavatja a nézőt.
 18:25 Hazajáró (Magas-
Tátra 3. - A Kriván-csoport  
Szolgáltató műsor  
18:55 Hogy volt?! (2014)  
Piros Ildikó születésnapjára 
20:00  Banán, pumpa, kur-
bli -  A L árt pour ĺ art tár-
sulat új műsora Anti bácsi 
és a többiek 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül   
23:20 Család-barát    

00:50 Himnusz   
01:00 Híradó  
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
01:20 Fábry 
02:35 Én, Strasznov Ignác, 
a szélhámos (1966) 2/2.: 
Magyar tévéfilm  
03:25 Mesélő cégtáblák 
Goslar ezüstbányája
04:00 POÉN PÉNTEK - 
Banán, pumpa, kurbli -  A 
L árt pour ĺ art társulat új 
műsora. Anti bácsi és a 
többiek 2011
05:00 Híradó  
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
05:20 Pannon expressz 
Nagykálló 
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
06:35 Muzsikál a mozi 
Jávor Pál 
07:10 Zenei portré Dubro-
vay Lászlóról   .
08:05 Kosár   
08:30 Unió28   
08:50 Orosz nyelvű híradó   
09:00 Itthon vagy!   '
09:20 Szeretettel Holly-
woodból
10:00 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Hopp 
Ferenc (1833-1919)
10:20 Öt kontinens  
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
11:15 Sári bíró (1943)  Ma-
gyar filmvígjáték  Rendez-
te: Hegedűs Tibor. Szerep-
lők: Mály Gerő (Sári bíró), 
Lázár Mária (Sári, a felesé-
ge), Gozmány György 
(Jóska, a fiuk), Pataky 
Miklós (Pengő Kovács), 
Kelemen Éva (Lizi), Mihá-
lyi Ernő (Hajdók sógor), 
Gobbi Hilda (Veró néni), 
Lázár Tihamér (főbíró)
12:25 Közlekedés XXI.   
13:00 HÍRADÓ   
13:15 A vihar (1984) Ren-
dezte: Vámos László. Sze-
replők: Marsek Gabi, Árva 
János (Antonio, Prospero 
öccse, Milánó bitorló her-
cege), Balogh Emese (Ju-
no), Botár Endre (Hajóska-
pitány), Dózsa László (Ste-
phano, részeg csapos), Fa-
rády István (Ariel, légi-
szellem), Ferenczy Cson-
gor (Alonso, Nápoly kirá-
lya), Fülöp Zsigmond (Se-
bastian, az öccse), Gábor 
Miklós (Prospero, Milánó 
törvényes hercege), Galán 
Géza (Francisco), Hetényi 
Pál (Caliban, vad ) 
Shakespeare egyik legva-
rázslatosabb művének 
1983-as Várszínházi előa-
dására invitáljuk Önöket 
15:25 Novum  Ismeretter-
jesztő magazin  
16:00 Mesélő cégtáblák 
Eltűnt kávéházak nyomá-
ban 
16:25 Reformáció napi 
református istentisztelet   
17:30 Szerencse lent 
(2015)  Magyar ismeretter-
jesztő film  
18:25 Szabadság tér ́ 89  
19:05 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás   
20:00 Mindenből egy van  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Fábry   
22:45 A DAL slágerei - 
válogatás  
23:10 Család-barát    

00:50 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
01:20 Gasztroangyal   
02:15 Fölszállott a páva   
03:10 Zongora a levegő-
ben (1976)  Magyar játék-
film  Rendezte: Bacsó Pé-
ter. Szereplők: Juraj Durdi-
ak (Kicsi Dániel), Kállai 
Ferenc (Padlizsán főköny-
velő), Őze Lajos (dr. Zsák), 
Pécsi Ildikó (Padlizsánné), 
Újvári Éva (Padlizsán Vali-
ka), Tomanek Nándor (Ja-
nicsár Béla), Major Tamás 
(karnagy), Spányik Éva 
(tanácsi előadó), Körmendi 
János (nyomozó). Kicsi 
Dániel, a fiatal zongorista 
lakást kap egy lakótelepen. 
Dani időbeosztása azon-
ban kissé rendhagyó: ak-
kor gyakorol, amikor ih-
letet érez hozzá, szabadon 
és boldogan él. Mindez 
felháborítja a ház néhány 
nyárspolgár lakóját, akik 
harcot indítanak ellene
04:35 Virágzó Magyaror-
szág Veszprém 
05:00 Híradó   
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
05:20 Pannon expressz 
05:50 Gasztroangyal   
'06:45 Évszakok Balázs 
Fecóval 2/2.: 
07:40 Szerencse lent (2015)  
Magyar ismeretterjesztő 
08:30 Magyar történelmi 
arcképcsarnok  I. Károly 
császár és IV. Károly ma-
gyar király 
08:50 Minden tudás    
09:15 Rúzs és selyem   
09:35 Orosz nyelvű híradó  
09:45 Kárpát expressz   
10:05 Noé barátai - Min-
den, ami állat    
10:35 Térkép   
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
11:15 Fölszállott a páva   
12:10 Összhang   
12:35 Csendül a nóta 
'13:00 HÍRADÓ    
13:15 Nagyok - portréso-
rozat  
13:45 Szabadság tér ́ 89  
14:30 Életművész Rákóczi 
Feri 
15:25 Önök kérték  
16:20 Szeretettel, Jane Ma-
gyar dokumentumfilm 
16:50 Ivó - Egy gyermek 
falu lázlapja Magyar doku-
mentumfilm  
18:30 Szerelmes földrajz   
18:55 Gasztroangyal  
20:00 Évszakok Balázs 
Fecóval 2/2.:  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek - Ir-
Reality show   
22:00 On The Spot: 9 
hónap alatt a Föld körül. 
Vajon hogyan befolyásol-
ják az életünket a születé-
sünk körülményei?A Pri-
ma Primissima és Pulitzer-
emlékdíjas On The Spot 
hétfőtől kéthetente vado-
natúj sorozattal jelentkezik 
a Duna Tv műsorán. A leg-
utóbbi széria, a Diktátorok 
gyermekei után Cseke 
Eszter és S. Takács András 
most a születés apropóján 
járja körül a világot. 
22:55 kult.hu   
23:20 Család-barát    

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ    
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
01:20 Önök kérték  
02:15 VII. Olivér -  Egy 
király , aki nem akar király 
lenni (1969)  Magyar 
tévéfilm  
03:55 Nevetni kell, ennyi 
az egész Balázs Péter kaba-
réja 
05:00 HÍRADÓ   
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
05:20 Pannon expressz 
Zala 
05:50 Kívánságkosár    
07:40 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza 17/1. A for-
rások. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat 
08:35 Hrvatska Kronika   
Horvát nyelvű nemzetiségi 
magazin
09:05 Ecranul Nostru  
Román nyelvű magazin
09:30 Orosz nyelvű híradó   
09:40 Magyar gazda   
10:00 Kék bolygó   
10:25 Magyarország törté-
nete A kádári konszolidáció 
11:05 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK    
11:15 Isten óvd a királyt 
(1968)  Magyar tévéfilm  
Rendezte: Palásthy György. 
Szereplők: Páger Antal 
(Ferdinand, Grízland ki-
rálya), Benkő Gyula (Trón-
örökös), Szegedi Erika(He-
len), Fülöp Zsigmond (Pi-
erre), Csákányi László 
(Miniszterelnök), Egri Ist-
ván, Körmendi János, Uj-
laky László, Győrffy 
György, Tomanek Nándor, 
Bárdy György, Pethes Sán-
dor, Suka Sándor, Vándor 
József, Szemere Vera, 
Tompa Sándor, Buss Gyu-
la, Soltész Annie, Velen-
czey István, Mécs Károly, 
Csonka Endre, Zentay 
Ferenc. A vígjáték hősei: a 
sejkek, szultánok, marsal-
lok és  Grízland trónfosz-
tott királya mind arra vár-
nak egy svájci panzióban, 
hogy visszatérhessenek 
országaikba, a trónjukra. 
Várakozás közben a szám-
űzöttek éppen úgy adnak 
fogadást, mint régen, jegy-
zékeket váltanak, bonyo-
lult diplomáciai helyzete-
ket élnek át, de mindezt 
persze üres zsebbel. 
13:00 HÍRADÓ     
13:15 Kívánságkosár    
15:10 Keresztfához me-
gyek… 4/1.:  Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
15:35 Vatikáni híradó  
16:00 Világ-Nézet   
16:30 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora   
17:00 Nagyok - portrésorozat   
17:30 Szép, szőke szerel-
münk, a Tisza17/2. 
8:25 Hazajáró Nagykő-ha-
vas - A hétfalusi csángók 
bércein 
19:00 Hogy volt?! Pápai 
Erika felvételeiből 
20:00 Szálka, avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán! Tóth Gabi 2011
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon 
22:25 Ridikül  
23:20 Család-barát    

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 



   16. oldal                                                      MAGYAR ÉLET                                           2015. október 22. 

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)

BEJÁRÓ TAKARITÓNÔT kere-

sünk heti 2-3 napra (hétfô, csütörtök és 

péntek)  Caulfield-i otthonunkba..

Csak megbizható, szorgalmas és 

gyakorlott személy jelentkezését vár-

juk. Kérjük hívja Mrs. Kohnt a (03) 

9525-8408 számon.

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)

A Szent Erzsébet 
Otthon

és a Magyar Katolikus 
Közösség

2015. november 15-én vasárnap 
tartja a hagyományos évi

BÚCSÚT és VÁSÁRT
Az ünnepi megnyitó 9.30-kor lesz, majd 

10.00 órakor ünnepi szentmisére kerül sor, 
melyre szeretettel várunk 

minden jó szándékú embert 
Az egész napos Búcsú alatt magyaros 

népmûvészeti munkák és dísztárgyak kaphatók.

Ebéd: rántott hús, pörkölt, kolbász, töltött 
káposzta,  lángos, rétes, krémes, beigli, tepertôs 

pogácsa, kürtôs kalács, apró sütemények, kávé és 
hûsítô italok nagy választékban.

Gyerekeknek „ugráló kastély” és arcfestés!

GAZDAG TOMBOLA!
A múzeum 12.00-3.00 között megtekinthetô 

Felvilágosítás, tájékoztatás a lakásokkal, 
ápolással kapcsolatban Kérjük, hogy a vásárra 

szánt tárgyakat, adományokat
szíveskedjenek  mielôbb az Otthonba eljuttatni.

Mindenkit szeretettel hívunk 
és várunk!

Cím: 
1 Symonds Road DEAN PARK NSW 2761  


