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Szent Márton-díjat 
kapott Jankovics Marcell MAGYAR

A jövô évet emlékévvé 
nyilvánította a kormány

Méltó módon kell megemlékezni jövôre az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulójáról, és a hôsök elôtti tisztelgés mellett lehetséges a 
szükséges viták lefolytatása is, hogy minél hitelesebb, tényszerûbb legyen a 
megemlékezés ---- mondta Balog Zoltán, az emberi erôforrások minisztere 
szerdán Budapesten.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából 
létrehozott emlékbizottság alakuló ülésén, a Terror Háza Múzeumban a 
tárcavezetô, aki egyúttal a testület elnöke is, kiemelte: a hôsökre együtt 
lehetünk büszkék, közösen kell tiszteletet adnunk nekik, és ha a múltunk-
ban erôsödik a nemzeti közmegegyezés ezzel kapcsolatban, akkor a jövô-
ben is közeledhetnek az álláspontok néhány fontos kérdésben.

Balog Zoltán emlékeztetett: 2016-ot az 1956-os forradalom és szabadságharc 
emlékévévé nyilvánította a kormány, és hogy méltó módon emlékezzenek meg 
az évfordulóról, létrehozták az emlékbizottságot. A testületben „reprezentatív 
kört hoztak össze”, amely a nemzet egységét is kifejezi ---- vélekedett. Közölte: 
a bizottság tagjai olyan intézményeket képviselnek, amelyeknek mondanivaló-
juk van az évforduló kapcsán, vagy olyan szakemberek, akik kutatták ezt az 
eseménysort.

A miniszter szerint az évforduló nagy lehetôség, hogy összefogjanak és mél-
tó helyére tegyék a szívekben és a nemzet emlékezetében 1956-ot. Akkoriban 
sokan semmilyen áldozattól nem riadtak vissza, „megmentették a becsületében 
a nemzetet”, így tiszteletet érdemelnek, sosem lehet elfelejteni ôket --- mondta. 
Hozzátette: 1956 megmutatta, hogy a diktatúrának nincs gyökere Magyaror-
szágon, hogy az összefogásban milyen erô rejlik, és ha nem is volt sikeres a 
szabadságharc, „a mi szabadságunk ebben az eseményben gyökerezik”.A 
miniszter arra is kitért, hogy azt „a méltatlan helyzetet”, amelyet a 2006-os 
emlékév meggyalázása jelentett, helyre kell állítani, le kell mosni az akkor esett 
gyalázatot.Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum fôigazgatója, az emlékév 
kormánybiztosa hangsúlyozta: 1956 példája jelentôs a nemzeti közösségnek, a 
feladat most az, hogy miként tudják az évfordulót közös nemzeti ünneppé tenni, 
1956-ot közel vinni az emberekhez, továbbá a fiataloknak elmondani, mit je-
lentett akkoriban az az önfeláldozás, hôsiesség és bátorság, amellyel a nemzet 
szembefordult a hatalmas túlerôvel, és megmutatta az egész világnak, hogy 
nincsenek kis nemezetek, valamint azt, hogy a fennmaradásáért a magyar 
nemzet mindig kész harcolni. Ez szép feladat, egyúttal nagy felelôsség ---- 
mondta, hozzátéve: különösen a fiatalokhoz szeretnének szólni, ôk az egyik fô 
célcsoport.

Az emlékbizottságot létrehozó kormányhatározat szerint a kabinet az 1956-
os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról való méltó megemlékezés 
érdekében javaslattevô, véleményezô és tanácsadói tevékenységet végzô 
szervként a 2015. október 23-ától 2017. június 16-ig terjedô idôszakra hozta létre 
a testületet. A bizottság egyebek mellett javaslatot tesz a kormánynak az évfor-
dulóval kapcsolatos megemlékezések, rendezvények, ismeretterjesztô progra-
mok szervezésére, emléktáblák és emlékhelyek létrehozására, emlékmûvek 
állítására, dokumentum-, ismeretterjesztô és játékfilm készítésére, könyvek, 
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Jankovics Marcell Kossuth- és Ba-
lázs Béla-díjas magyar rajzfilmren-
dezô, grafikus, író, politikus, egy-
kori pannonhalmi diák kapta idén 
a Szent Márton-díjat.
Várszegi Asztrik pannonhalmi fôa-

pát méltatásában úgy fogalmazott, 
hogy Jankovics Marcell munkái „az 
embernek, a gyerekeknek, a felnôtt-
ben élô gyerekeknek szólnak. Ihlet, 
gyönyörködtet, tudatosít, motivál, ne-
vel. Keresi és így keresteti az egysé-
get, az egyet, a rendet. Alkotó tevé-
kenységével nemcsak a Dunántúlt, 
nem is csak Magyarországot, hanem 
az embert, az emberiséget éri el és 
tesz vele jót”.

A díjat a fôapátság, a Herendi Porce-
lánmanufaktúra és a Bábolna Nemzeti 
Ménesbirtok 2001-ben alapította, és 
minden évben olyan személynek adják  
aki az elôzô évben a legtöbbet tette a 
valamikori Pannónia területén lévô 
kulturális és turisztikai, valamint tér-
ségfejlesztô programok megvalósítá-
sáért, hozzájárulva ezzel a nemzeti 
örökség és a kulturális értékek megis-
mertetéséhez és megôrzéséhez.

Ünnepi beszédében Várszegi Asztrik 
emlékeztetett arra, hogy a Márton 
püspök születésének ezerhétszázadik 
évfordulójához kötôdô emlékévrôl a 
kormány határozatban rendelkezett.

Kiemelte: a Szent Márton-év prog-
ramjai a közösségépítés és a kulturális 
párbeszéd köré épülnek, mert a ben-
cés közösség ezt az elkezdett munkát 
akarja folytatni, „közösséget építünk 
monostorunkban és körülötte egyre 
táguló körben”. Ennek a tudatos épít-
kezésnek fontos eleme az ünneplés --- 
tette hozzá.
Fekete Károly református püspök 

ünnepi beszédében elmondta: az 
emlékév egyik célja, a közösségépítés 
azzal is megvalósult, hogy egy római 
katolikus templomban egy református 
püspök mondhat beszédet. Hozzátette: 
a debreceni református egyházközség 
és a Pannonhalmi Fôapátság között 
nem új keletû az együttmûködés, mert 
a két közösség között a „mûveltség és 
a szeretet szivárványai húzódnak”.

Szent Márton püspök minden tevé-
kenységét apostoli célok irányították, 
úgy élt, mint a legszegényebbek, bé-
kességet szeretett volna, és kész volt 
feleba-rátaival mindent megosztani. 
„Ezt a példát kell nekünk is követnünk, 
hogy megtanuljunk sorsközösséget 
vállalni egymással” ---- mondta Fekete 
Károly.A Szent Márton-díjat koráb-
ban Nemeskürty István Kossuth-díjas 
író, Pungor Ernô vegyészmérnök, az 
Antall-kormány tárca nélküli minisz-
tere, Nagy Gáspár költô, Kukorelli 
István alkotmányjogász, Mádl Ferenc 
volt köztársasági elnök, Szokolay Sán-
dor Kossuth-díjas zeneszerzô, Sebes-
tyén Márta Kossuth-díjas elôadómû-
vész, Melocco Miklós Kossuth-díjas 
szobrászmûvész, Tringer László or-
vos, Sólyom László volt köztársasági 
elnök, Ittzés János nyugalmazott evan-
gélikus püspök, Thész Gabriella. 
karnagy, Rieger Tibor szobrászmû-
vész, Andrásfalvy Bertalan .

A Katolikus Karitász tizenötezer 
csomagot gyûjtött össze

Erdô Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek és Mádl Dalma, a Katolikus 
Karitász jószolgálati nagykövete adott át 250 rászoruló gyermeknek névre szó-
ló karácsonyi ajándékcsomagot a budapesti Magyar Szentek Templomában.

A Katolikus Karitász 18. alkalommal megszervezett Gyermekek a gyerme-
kekért elnevezésû akciójában gyermekek adnak saját játékaikból hasonló korú, 
szegényebb társaiknak. Idén országosan 15 ezer csomag készült ---- ismertette 
a részleteket a rendezvényen Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos 
igazgatója.

A gyermekek által összeállított, a szeretetszolgálat által kiegészített ajándék-
csomagokat országszerte a karácsony elôtti napokban osztják szét az egyházme-
gyei karitász csoportok munkatársai ---- tette hozzá.

A Márkuszínház bábszínészei által bemutatott pásztorjáték után Erdô Péter 
arról beszélt, hogy a betlehemi történetben „nem csak nézôként veszünk részt, 
hiszen a Kisjézus a mi életünket is megmozgatja”.

„Ez a történet mindig arra hív, hogy vegyünk részt benne, találjuk meg a 
magunk helyét és feladatát a Kisjézus körül. Jézus pedig minden évben újra és 
újra megmutatja nekünk, hogy mit kér tôlünk, hogyan akarja, hogy szeressük 
ôt” ---- fogalmazott a bíboros.

A rendezvényen részt vett Soltész Miklós, a Karitatív Tanács elnöke, 
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelôs államtitkár, aki 
az MTI-nek elmondta: a Gyermekek a gyermekekért program nemcsak azért 
fontos, mert rászoruló gyermekek kapnak ajándékot, hanem azért is, mert 
nevel. Azokkal a gyerekekkel, akik összeállították a 15 ezer ajándékcsomagot, 
szüleiknek, nevelôiknek sikerült megértetniük, hogy fontos, amit tesznek. 
Megértették, hogy fontos lemondaniuk saját játékaikról szegényebb társaik 
javára, „ez pedig óriási dolog”.

Hozzátette: a Katolikus Karitász és a többi segélyszervezet számára is 
kiemelten nehéz év volt 2015. Ugyanakkor ebben az évben megmutatkozott az 
is, hogy a társadalomban alapvetôen megvan a segíteni akarás vágya.



tudományos feldolgozások, kutatások, oktatási anyagok kiadására.A bizottság 
elnöke Balog Zoltán, társelnöke pedig Schmidt Mária. Az emlékév fôvéd-
nöke Kövér László, az Országgyûlés elnöke, védnöke pedig Wittner Mária
1956-os halálraítélt, volt fideszes parlamenti képviselô. A szervezet állandó 
tagja a belügyminiszter, az igazságügyi miniszter, a külgazdasági és külügy-
miniszter, a honvédelmi miniszter, a Miniszterelnökséget vezetô miniszter; a 
kormány felkérte továbbá tagnak a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, a 
Magyar Mûvészeti Akadémia elnökét, a Magyar Nemzeti Múzeum fôigazgató-
ját, valamint a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökét.

Felfüggesztett börtönt kapott 
Biszku Béla
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HÍREK

A magyar hármasról 
ódákat zengenek a német lapok
Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar négy év után ismét együtt 

turnézott Schiff András zongoramûvésszel Európa olyan kiemelkedôen fontos 
koncerthelyszínein, mint a frankfurti Alte Oper és a bécsi Konzerthaus. A
kritika „emlékezetes” és „különleges” hangversenyekrôl, „tökéletes egységrôl” 
és „megnyerô” elôadásról számolt be.

„Brahms I. zongoraversenye ritkán szólal meg ilyen harmonikusan, érzel-
mesen, differenciáltan, a zenekar és a szólista tökéletes összhangjában” – írta a 
Dorstener Zeitung kritikusa a Budapesti Fesztiválzenekar és Schiff András 
közös európai turnéjának elsô, dortmundi koncertje után. A szerzô azt is 
hozzátette: boldogító este volt, a zenekart pedig megalapítása óta nem hallhatta 
a Konzerthaus közönsége ilyen megnyerôen játszani.

A Fesztiválzenekar utoljára 2011. októberében turnézott együtt Schiff 
Andrással, akkor a Carnegie Hallban adták elô Bartók Béla zongoraversenyeit. 
Ezúttal Dortmund után Frankfurtban, Bázelben és Bécsben muzsikáltak együtt. 
A rotterdami és eindhoveni hangversenyek szólistája Dimitris Sgouros volt, 
akit februárban a budapesti közönség is hallhat a Müpában.

A Der Westen kritikusát pozitív meglepetés érte, amikor a zenekar nôi tagjai 
kórussá alakultak, ahogy fogalmazott: „meleg hangon, valódi jelenléttel és 
egyáltalán nem amatôr módon” énekeltek. A szerzô szerint nem ez volt az 
egyetlen dolog, ami kivételessé tette a koncertet. A magyar hármas: Fischer,
Schiff és a zenekar nagy pillanatokkal ajándékozta meg a dortmundi közönsé-
get. „Különleges, nagyon szép este volt” –-- írta a cikk szerzôje, akit magával 
ragadott Schiff „lélegzetelállító játéka”, illetve a zenekar együttlélegzése és 
összhangja.

A Frankfurter Rundschau a frankfurti koncertrôl szóló beszámolójában 
ugyancsak kiemelte, mennyi meglepetést tartogatott az este. „A ráadásnál nem 
csak Schiff András ült a zongorához, hanem a muzsikusok is körbevették a 
hangszert, és énekeltek.” A kritikus egyenesen multitalentumként jellemezte a 
zenészeket, elôadásukat nagyon „lelkesítônek”, az estét pedig „emlékezetesnek” 
találta.

A Fesztiválzenekar itthon négy teltházas Titokkoncerttel zárja az évet 
a Zeneakadémián.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
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A kutya harapása
Utolsó útjára kísértük a Fiumei úti 

Nemzeti Sírkertben a kétszeres Kos-
suth-díjas, nyolcvannyolc éves korá-
ban elhunyt Juhász Ferenc költôt.

A búcsú percei a temetôben mindig 
felidéznek a gyászolók körében rég-
múlt anekdotákat is, amelyek ugyanú-
gy hozzátartoznak a megholt emléké-
hez, mint a reménység 
szentjánosbogarai. Ennek tudatában 
mesélem a következô történetet.

Szilveszter napja volt. A magyar Bro-
adway Nagymezô utcai házában, a 
Fradi egykori válogatott vízilabdá-
zójánál, Kiss Egonnál vártuk az éjfélt. 
Ô volt a házigazda. A vendégek között 
volt még a házból Bella Pista költô, 
Pomogáts Béla irodalomtörténész és 
jómagam, a vendégek gyôrôjében pe-
dig Lázár Ervin író és Juhász Fe-
renc költô. (Szintén a házból Aradsz-
ky László csak benézett, aztán ment 
fellépni.) Békésen teltek az órák és a 
percek a finom bor és nagyszerô étkek 
mellett. A társalgás is vidám hangula-
tra srófolt. De közel az éjfélhez történt 
valami. Egy váratlan pillanatban az 
ágy alól kikukucskált egy fekete puli, 
akinek a létezésérôl eladdig nem tud-
tunk. Emlékezetem szerint Kormos 
névre hallgatott. Körülnézett a tár-
saság tagjain, majd se szó, se beszéd, 
beleharapott Juhász Ferenc kezébe! A 
költônek kiserkent a vére. Az esemény 
megdöbbentett mindnyájunkat. A há-
zigazda pedig térdre esett, és váltig 
hajtogatta, hogy ez a kutya még soha 
ilyet nem tett, fogalma sincs miért 
cselekedte. Pomogáts Béla azonban 
megadta a magyarázatát: „Barátaim,
ez a kutya tud olvasni! Úgy látszik, 
nem tetszenek neki Juhász Feri ver-
sei.”

A temetés kapcsán jut az eszembe. 
Fráter Zoltán idézi a Nyugat szer-
kesztôjérôl, Osvát Ernôrôl írott köny-
vében a folyóirat munkatársa, Havas 
Gyula temetésérôl. Osvát tartotta a 
sírbeszédet. Nyilván lámpalázzal 
küzdve, így kezdte szónoklatát: „Búc-
súzunk Tóth Árpádtól…” „Én álltam 
Osvát mellett –-- írta egyik levelében 
Tóth Árpád. –-- Annus szegény (Tóth 
Árpád felesége) majdnem elájult! Os-
vát dadogva javította ki a hibát, s óriási 
lélekjelenléttel végigmondta a beszé-
det, de képzelheti a sír körül állók han-
gulatát! Karinthy felhorkanva neve-
tett s bujt félre.” Hát így keverednek 
össze élôk és holtak. S amikor Juhász
Ferencre gondolunk, és hamarosan 
újra évet búcsúztatunk, talán neki is 
eszébe jut az égi mezôkön a kutya ha-
rapása, amely –-- valljuk be –-- va-
lamiért mindannyiunknak kijár.

Kô András
(Magyar Hírlap)

Két év, három évre felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélte Biszku Béla 
volt pártállami vezetôt háborús 
bûntettek miatt elsô fokon  a Fôvárosi 
Törvényszék.

A bíróság a megismételt eljárásban 
mindazonáltal felmentette a vádlottat 
az 1956 decemberében a budapesti 
Nyugati téren, illetve a Salgótarjánban 
történt, összesen 49 halálos áldozatot 
követelô sortüzekkel összefüggésben 
az aljas indokból, több ember sérelmé-
re felbujtóként elkövetett háborús 
bûntett vádja alól. 

A törvényszék szerint Biszku bû-
nössége ezekben az esetekben nem 
megállapítható.

A vád szerint Biszku Béla a forrada-
lom leverése után részt vett annak a 
karhatalomnak a megszervezésében 
és irányításában, amely Kádár János 
kormányának védelmében halálos ál-
dozatokat követelô sortüzeket adott le 
fegyvertelenül demonstráló polgárok-
ra.

A soron kívül lefolytatott új elsôfokú eljárásban decemberben a perbe-
szédek során az ügyész életfogytiglani szabadságvesztést, míg a védelem rész-
ben az eljárás megszüntetését elévülés miatt, részben pedig felmentést kért.

Az ügyész perbeszédében a karhatalmat mint illegális félkatonai szervezetet 
a náci Németországban létrehozott SS-szel állította párhuzamba, bûnszerve-
zetnek minôsítette, és kiemelte azt is: Biszku Béla soha nem bánta meg tetteit, 
máig büszke rájuk.

Az ügyvéd ugyanakkor perbeszédében azt hangsúlyozta: hiába üldözi az 
állam Biszku Bélát, az ô személyén keresztül nem tud erkölcsi ítéletet mondani 
az önkényuralmi rendszer felett, csupán revánsot tudnak venni annak módsze-
reit alkalmazva.

Az 1921-ben született Biszku Béla az 1950-es évektôl az állampárt vezetôsé-
géhez tartozott, 1956 után belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes volt.

Az ügyészség 2013 októberében emelt vádat, amelynek lényege, hogy Biszku 
a forradalom leverése után részt vett a karhatalom megszervezésében és 
irányításában.

Az elôzô eljárásban, 2014 májusában elsô fokon a törvényszék öt és fél év 
szabadságvesztésre ítélte Biszku Bélát.

Kedves Olvasóink
Az év elején, mintegy jelképesen az olvasók kezébe és kegyébe helyeztük 

lapunk sorsát, mikor a torlódó anyagi nehézségeket, az elôfizetôk számszerû 
lemorzsolodását és az internet térhódítását figyelembe véve megkérdeztük, 
kell-e még magyar hetilap Ausztráliában.

A választ, nem jelképesen, hanem a maga valóságában, 2015. utolsó és 2016. 
elsô, un. „dupla” számaként a Kedves Olvasó a kezében tartja.

Az olykor rosszindulatú, máskor csak naiv híresztelések ellenére nem szûn-
tünk meg, továbbra is hetente s nem kéthetente jelenünk meg, nem lett keve-
sebb az oldalszám és hazafias elkötelezettségünk, a magyar nyelv és kultúra 
áhitatos védelme és a lap egészének szinvonala terén továbbra is kiemelkedünk 
az emigrációs sajtótermékek közül.

Nem szûntünk meg, sôt nekivágunk a következô évnek is, pedig az anyagi 
gondok nemhogy csökkentek volna, hanem szinte elviselhetetlenül tovább nôt-
tek, hûséges és kitartó olvasó táborunk is korosabb lett.

Nekivágunk 2016-nak is, hála a szerkesztôség elhivatottságának, az elôfizetôk 
köszönettel nyugtázott számtalan felülfizetésének és a Bethlen Gábor Ala-
pítvány, szintén köszönetet érdemlô szerény támogatásának.

Sajnos elkerülhetetlen és kellemetlen  hírünk is van. Az immár hagyományos 
és joggal népszerû  Falinaptárral, a sokat említett anyagi terhek miatt nem tud-
juk Olvasóinkat megörvendeztetni,  jóllehet nem kell végleg búcsút venni tôle, 
mert minden hónap utolsó hetében a lap második oldalán megtalálja a so-
ronkövetkezô hónap kivágható, falra ragasztható naptárát. Bizunk benne, hogy 
az új formátum megnyeri Olvasóink tetszését.

Az Ausztrál Posta beigért drasztikus áremelését számolva,  a teherviselést az 
Olvasókkal való megosztásra kényszerülve, nyolc év után fel kell emelnünk a 
lap a lap példányonkénti árát 4 dollárra illetve az elôfizetési  árát évi 200 dol-
lárra.

A Kedves Olvasó szíves megértését kérve, köszönettel és tisztelettel

Márffy Attila

Boldog
Új Esztendôt

kívánunk
olvasóinknak

***
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jelenik meg.



Folytatás az 1. oldalról.
– Ma már nem csupán spekulációs 

célokból vásárolják az amerikai fi-
nancirozó társaságok az európai vál-
lalatok részvényeit, hanem egészen 
nyíltan az európai ipar feletti uralom 
megszerzésére törekednek. Magába 
Angliába is bevonult az amerikai 
tŒke.

– De legerŒsebben terjeszkedik az 
amerikai tŒke Németországban. Né-
metország csak úgy tudja az óriási 
jóvátételi összegeket fizetni, ha el-
idegeníti nemzeti javait. Minthogy 
csak Amerika az, amely pénzt ad, a 
német nagy üzemek egymás után ke-
rülnek amerikai tulajdonba részben 
és egészben.

– Az amerikai tŒke e hallatlan 
gyors elŒnyomulását az egész vilá-
gon az Egyesült-Államoknak a hábo-
rú alatt megszerzett óriási financiális 
fölénye teszi lehetŒvé. Az eladósodott 
Európa nem tud másképen fizetni, 
mint nagy vállalatainak részben és 
egészben való elidegenitésével. Pénz-
zel nem fizethet, mert csak Amerika 
az, aki kölcsön ad, akinél minden 
pénz van, kénytelen tehát naturáliák-
ban fizetni.

 – Folyik jelenleg legerŒsebben a 
harc a két nagy imperialista ellenfél, 
Anglia és az Egyesült-Államok kö-
zött: kinek hatásterülete alá kerül 
Németország? Anglia csak politikai 
udvarlással környékezheti meg Né-
metországot, s ezt ahol saját érdekei 
nem forogtak kockán, mint pl. a 
megszállás kérdésében, mindig meg 
is tette. Amerika azonban gazdasági 
oldalról fogott hozzá: elŒbb pénzt 
adott kölcsön Németországnak, ami-
bŒl a Dawes-tervezet szerinti jóvá-
tételt fizethesse, s gazdaságát rendbe 
hozhassa, most pedig kezdi felvásá-
rolni az országot, azzal a nyilvánvaló 
szándékkal, hogy Németországot te-
gye meg az európai gazdaság ellen 
irányuló mind élénkebb támadása 
operációs bázisának.

– A Young tervezet egyes fontos 
határozmányai arra mutatnak, hogy 
Anglia és Franciaország kísérletet 
tesznek arra, hogy Németországot 
besorozzák az európai adósállamok 
közös frontjába az Egyesült-Államok 
ellen, s a két év óta kialakulni látszó 
két imperialista világblokk: a Britt 
birodalom, Franciaország (a kolóni-
ákkal és a keleti vazullus-államokkal) 
és a Japán egyrészt, az Egyesült-
Államok, Németország és Kina más-
részt, további kikristályosodását 
megzavarják s Németországot a ma-
guk Amerika-ellenes blokkjába át-
hozzák. Ezt a célt szolgálta Briand-
nak lármás külsŒségek között levegŒ-
be bocsátott Európai Egyesült-Álla-
mok tervezete.

– Felmerülhet tehát a kérdés: egy 
új világpolitikai átcsoportosulás van-
e kilátásban, s tényleg Európa, mint 
földrész egységesen fog-e szembe-
kerülni Amerikával? Vajon Amerika 
gazdasági hadjárata Európa ellen ki 
fog-e tudni váltani Európában egy 
egységes ellenállást vagy pedig 
Európa belsŒ ellentétei túlságosan 
erŒsek ahhoz, hogy a közös ellenség 
ellen egy egységbe kovácsolódjon?

*
Ez a 85 évvel ezelŒtt kelt írás már 

akkor leleplezte a telhetetlenül ha-
rácsoló uzsorás pénzhatalom irányí-
tása alá került Egyesült Államok 
nevû birodalom világhódító szándé-
kát.  Országok vezetŒi, királyok, el-
nökök képesek békét kötni a háborút 
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követŒen, amikor a nyertes megelé-
gedett a zsákmánnyal, a vesztes be-
lenyugodott a béke reményében. Az 
uzsorás hetven évre is eladósítja volt 
szövetségesét is. Kamatrabszolga-
ságra vetné a Föld minden országát. 
Ennek a hatalomnak nem Washing-
ton a fŒvárosa, hanem New York. A 
birodalom: New York Empire. 

Washington politikusai 1913-ban 
kiengedték a pénzkibocsátás jogát az 
állam kezébŒl a bankhálózat kezébe. 
Azóta New Yorkban fogalmazzák 
meg a Capitol számára a döntést 
nemcsak gazdasági, de politikai té-
ren is. „The Federal Reserve Bank is 
a privately owned corporation 
established pursuant to the Federal 
Reserve Act to serve the public 
interest.” Ez a hivatalos magyarázat 
több mint száz éve tényként és 
törvényben hitelesít egy mindennap 
fülöncsíphetŒ hazugságot, ami sze-
rint a bankár a társadalom javát 
szolgálja. 

A Federal Reserve Bank (általános 
jelöléssel FED) fŒ részvényese a 
Rothschild család, ugyanígy az an-
gol fontot kibocsátó Bank of England 
is az Œ befolyásuk alatt van. Itt fel-
idézhetŒ Nathan Rothschild híres 
mondása: „Add a kezembe egy or-
szág pénzkibocsátásának jogát, s én 
nem törŒdöm vele, hogy ki hozza a 
törvényeit”. 

Ez is mindennapi tapasztalat, de 
mint a szent alkotmány része, nem 
vitatható, következmények nélküli 
törvényes felelŒtlenség. Ha ez meg-
felel Amerika népének, az Œ dolga. A 
baj ott van, hogy a privately owned 
corporation tulajdonosai nemcsak az 
USA és Britannia, hanem Európa és 
még további társadalmak „javát” kí-
vánják szolgálni. 

*
A nyugati hatalmak politikai elitje 

új célkitûzése az lett, hogy az egész 
európai kontinens olyanná váljon, 
mint Nyugat-Európa. Mára ez a tö-
rekvés vált az elfogadott dogmává 
az USA-ban, és ez tükrözŒdik Obama 
politikájában is. Az Egyesült Álla-
mok szorgalmazzák az EU-val a sza-
badkereskedelmi megállapodás tetŒ 
alá hozását. Szerinte a megállapodás 
ugyanakkor erŒsíthetné  az EU és az 
USA közötti stratégiai kötelékeket, a 
szorosabb együttmûködés pedig több 
más területre is kiterjedhetne, mint 
például a védelmi szektor.

A szabadkereskedelmi megállapo-
dás olyan egyezményt jelent, ami 
megszünteti a vámokat, importkvó-
tákat, és az egymás között keres-
kedett termékek és szolgáltatások 
közti preferenciákat. A megállapo-
dás teljesen elpusztítaná a magyar 
mezŒgazdaságot.

Ami a gazdasági  erŒviszonyokat 
illeti, olyan ez mint könnyûsúlyú bir-
kózó küzdelme a nehézsúlyúval. 
Egyike azoknak a terveknek, ame-
lyek a nemzeti államok felszámolását 
hirdetik, mint közérdekû vívmányt.

Az amerikai kormányzat már jó 
ideje aggodalmát fejezi ki, hogy az 
európai államokban az elmúlt évek 
sorozatos költségvetési megszorításai 
következtében folyamatosan csök-
kennek a honvédelemre költött pén-
zek. Ez pedig azt jelenti, hogy egyre 
nagyobb súly helyezŒdik az Egyesült 
Államokra, amely az egész világon 
állomásoztat katonai létesítménye-
ket, állandó háborúzásainak költsé-
geit megosztaná a szolgálatára kény-
szerített „szövetségeseivel”.

Újévi gondolatok
Az Európai Unió közvetlen elŒtörté-

netét tekintve azt látjuk, hogy a ke-
resztény szellemiség fontos serken-
tŒje volt az európai integrációnak. Az 
alapító atyák, Robert Schuman, 
Konrad Adenauer és Alcide de 
Gasperri (1945 és 1953 között olasz 
miniszterelnök) hangsúlyozottan ke-
resztény politikusokként tették meg 
az elsŒ lépéseket az egységes Európa 
megteremtéséért. Az integráció egyik 
elsŒ gazdaságpolitikai teoretikusa, 
Ludwig Erhard pedig alapvetŒ gon-
dolatait a katolikus társadalomteo-
lógia világából merítette. Vitatha-
tatlan tény az is, hogy az 1940-es évek 
végén a sorsdöntŒ jelentŒségû német–
francia kiengesztelŒdést neves kato-
likus teológusok készítették elŒ. Ha-
sonlóan történt az 1970-es német–
lengyel megbékélés elŒkészítése, 
amikor is a két ország bíborosainak 
párbeszéde nyitotta meg az utat a két 
nemzet közeledéséhez.

Ma már nem vitatható az sem, hogy 
a katolikus egyház komoly szerephez 
jutott Kelet-Európa 1989-es fordula-
tának elŒkészítésében. Az 1990-es 
évek egyházi megnyilatkozásai azt 
jelezték, hogy a katolikus egyház to-
vábbra is érintettnek és illetékesnek 
tartotta magát az integrációs folya-
mat formálásában. Az egész Európa 
sorsát korszakos és meghatározó sze-
mélyiségként alakító II. János Pál 
pápa a keleti kommunista blokk 
összeomlása utáni években kiadott 
Centesimus annus kezdetû encikli-
kájában Európa keleti és nyugati felé-
nek kapcsolatát a fejlŒdés keresztény 
értékeken alapuló víziójaként hatá-
rozta meg. A Veritatis splendor kez-
detû enciklikában pedig a kontinens 
új evangelizációjának szükségességé-
rŒl írt, keresztény hozzájárulásként 
pedig a „szeretet civilizációjának” 
megteremtését ajánlotta Európa né-
peinek és politikusainak a figyelmé-
be. 

II. János Pál élete vége felé kiadott 
Európa-enciklikájában véleményt for-
mált a kontinens keresztény jövŒjé-
rŒl. Látható tehát, hogy vörös fonal-
ként húzódik végig az európai integ-
ráció történetében az a spirituális 
meghatározottság, amit keresztény 
szellemiségnek, keresztény társada-
lomteológiának nevezünk, és ami 
sikerre segítette egészen az utóbbi 
évekig a kontinens egységesülését.

Ma pedig eljutottunk oda, hogy az 
európai és a hazai balliberálisok azon 
fáradoznak, hogy a keresztény kultú-
rát és a keresztény értékrendet visz-
szaszorítsák és számûzzék. Azon 
fáradoznak, hogy Istent kiutasítsák 
Európából. Ha egy iszlám ország 
egyszercsak szégyellni kezdené ma-
gát a Korán tanításai miatt, elveszí-
tené a többi iszlám ország megbecsü-
lését, és magára vonná azok haragját. 
A szekularizált Európa balliberális 
vezetŒi viszont szemrebbenés nélkül 
lemondtak azokról a keresztény gyö-
kerekrŒl, amelyekbŒl mint spirituális 
alapokból szárba szökkent valamikor 
a kapitalizmus. Lemondtak arról a 
spirituális irányról, sŒt megtagadták 
azt, amelyet az alapító atyák kijelöl-
tek az egységesülŒ Európa számára. 
Visszafordultak egy megkezdett út-
ról, amelyen lelki értelemben szembe 
mennek a Megváltóval. 

Robert Schuman, az új Európa 
atyja még azt mondta, hogy Európa 
vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. 
Most éppen ez utóbbi alternatíva 

látszik érvényesülni. Illik erre a 
helyzetre az a bibliai mondás, amely 
szerint az a ház, amely meghasonlott 
önmagával, nem állhat fönn tovább.

Az intŒ jelek pedig egyre csak 
sokasodnak. 2006-ban megtörtént az 
csúfos eset, hogy a British Airways 
egyik alkalmazottjának, a keresztény 
hitét komolyan vevŒ Nadia Eweidá-
nak felettesei utasítására le kellett 
vennie a nyakából a keresztet, mert 
az szerintük sértette a szikh és musz-
lim alkalmazottak vallási érzékenysé-
gét. Norvégiában 2012-ben megismét-
lŒdni látszott az elŒbbi eset. Ugyanis 
Siv Kristin Saellmannak, a norvég 
közszolgálati televízió egyik legked-
veltebb mûsorvezetŒjének felettesei 
megtiltották, hogy munka közben vi-
selje az egyébként mindössze 1,4 
centiméternyi kis feszületet. Az elké-
pesztŒ munkáltatói intézkedésre azért 
kerülhetett sor, mert a helyi muzul-
mán közösség vezetŒi tiltakozásba 
kezdtek, amiért a tévéhíradó adásá-
ban a mûsorvezetŒ a nyakláncán 
keresztet viselt. A muszlimok arra 
hivatkoztak, hogy a nyakláncon függŒ 
kereszt sérti az iszlámot.

Aztán 2012-ben az unió fŒvárosának 
számító Brüsszelben megtörténhetett 
az a botrányos dolog, hogy a legszen-
tebb keresztény ünnep idején a kará-
csonyfa helyét egy „elektronikus bál-
ványfa” foglalta el. Ez a karácsonyfa-
imitációnak sem nevezhetŒ borzalom 
tévéképernyŒkbŒl állt, a fára fel is 
lehetett mászni, és esténként külön-
bözŒ fényjátékokkal szórakoztatták 
az érdeklŒdŒket. A város balliberális 
többségû vezetŒi abbéli görcsös aggo-
dalmuktól vezérelve cserélték le az 
évszázados hagyományként évente 
felállított karácsonyfát, hogy a város 
25 százaléknyi muszlim közössége 
sértŒnek találta azt. 

Ilyen elŒzmények után már meg 
sem szabad lepŒdnünk azon, hogy az 
illegális bevándorlási hullám kellŒs 
közepén a gyáva és hitehagyott Nor-
végia egyik állami intézményének, a 
Norvég Bevándorlási Igazgatóságnak  
utasítására a migránsok elhelyezésé-
ben segítséget nyújtó civilszervezetek 
és egyházak eltávolították a keresz-
teket, a Jézust ábrázoló festményeket 
és minden egyéb vallási szimbólumot 
a befogadóállomások helyiségeibŒl. 
Ahol ilyen jelkép pedig a járófelüle-
ten volt, arra szŒnyeget terítettek. 

Azonban az elŒzŒeken is túltett egy 
olasz iskola igazgatója, aki már jó 
elŒre, szeptemberben bejelentette, 
hogy a karácsonyi ünnepséget betilt-
ja, a decemberi karácsonyi koncertet 
télkoncertre kereszteli át, karácsonyi 
énekek pedig nem lesznek mûsoron. 
Továbbá azt is elrendelte, hogy az 
oktatási intézmény termeiben semmi-
lyen karácsonyi vallási jelképet nem 
helyezhetnek el. Csak a fenyŒfát, a 
hóemberes rajzokat és az ünnepi dí-
szeket engedélyezte. Amit a bolsevi-
koknak nem sikerült elérniük a kom-
munizmus ideje alatt, azt most a bal-
liberális szellemi törpék megvalósít-
ják. Lenin és Sztálin Kádárral karölt-
ve elégedetten dörzsölné a tenyerét.

Közben a túlnyomó többségükben 
illegális muszlim bevándorlók folya-
matosan érkeznek, és úgy, mint hódí-
tók, hiszen vonulásuk alatt fennhan-
gon Allah akbar!-t kiabálnak. Ezek az 
emberek egy szekularizált, ateista 
társadalomba érkeznek, ahol aztán 
végképpen nem integrálhatók. Meg-
hökkentŒ képsorok láthatók arról, 
hogy Horvátországban tüzet raktak a 
temetŒben, és keresztény sírokon sá-
toroztak, azokon henteregtek, szemét-
tel és mocsokkal bepiszkítva azokat. 
Ez sok mindent elárul arról, mire is 
számíthat tŒlük Európa. Az elcsökevé-
nyesedett gondolkodású balliberális 
uniós vezetŒk nem tudják felfogni, 
hogy azok, akik most Európába jön-
nek, túlnyomó többségükben nem 
menekültek. Ezeket a gazdasági be-
vándorlókat a gazdag arab országok-
ba be sem engedik, hogy Európába 
jöjjenek, és megszállják a kontinenst. 
Az érkezŒk azzal a szándékkal jönnek, 
hogy terjesszék az iszlámot, és csak 
idŒ kérdése, hogy Európa mikor lesz 
mohamedán földrész.

Mindez annak az erkölcsi hanyatlás-
nak a következménye, hogy a koráb-
ban nekünk fontos dolgok – a család, 
a nemzet, a hivatás – elszakadtak 
attól az erkölcsi alaptól, amelyet a 
kereszténység biztosított számunkra. 
Történelmi tény, hogy a nagy társa-
dalmak spirituális alapjaiknak és 
identitásuk megŒrzésének köszönhet-
ték tartós jólétüket. Ezért van szük-
sége az uniónak arra, hogy visszafor-
duljon errŒl a pusztulásba vezetŒ 
útról, hátha még felismeri azt, akivel 
folyamatosan szembemegy, és még 
van lehetŒsége megszólítani: Quo 
vadis, Domine?

A szerzŒ jogász

Istent kiutasították Európából
Petrin László 

A Magyar Honvédség csaknem ezer katonája 2016-ban is három földrészen, 
14 országban szolgálatot teljesít majd nemzetközi békemissziókban. 

A külföldön lévŒ magyar katonák tíz százaléka ENSZ-, húsz százaléka az 
EU-, hatvan százaléka NATO-vezetésû, tíz százalékuk pedig egyéb nemzetközi 
békemûveletekben vállal szerepet. A honvédség legnagyobb létszámban a 
Nyugat-Balkánon – Koszovóban mintegy 350 fŒvel, illetve Bosznia–Her-
cegovinában nagyjából 150 fŒvel – van jelen, elsŒsorban járŒr- és egészség-
ügyi feladatokat ellátva – tájékoztatta lapunkat a Honvédelmi Minisztérium. 
A honvédség kiképzŒ és tanácsadó erŒkkel segíti az afganisztáni stabilizciót 
több mint 110 fŒvel, és részt vesz az ISIS elleni nemzetközi koalíciós törek-
vésekben is, több mint 120 fŒvel, utóbbiban kiemelten Œrzés-védelmi fela-
datokat látnak el a magyar katonák. Ezeken kívül nemzetközi szerepvállalá-
sunk részeként mintegy 200, jól felkészült katonánk dolgozik a NATO és az 
EU központjaiban, parancsnokságain. Az alakulatok a hazai gyakorló 
feladatok elvégzése és a hadgyakorlatokon való részvétel mellett 2016-ban is 
aktívan részt vesznek a NATO és az EU közös nemzetközi gyakorlatain, 
kiképzési programjain, így magyar katonák az elŒzetes tervek szerint jövŒre 
csaknem harminc jelentŒsebb nemzetközi gyakorlatban vállalnak szerepet. A 
szaktárca a 2016-os fejlesztési, beszerzési tervekre vonatkozóan azt közölte, 
hogy a honvédség jövŒ évi fejlesztési tervei között többek között várható a 
katonák egyéni felszereléseinek megújítása. 

Ezer magyar honvéd tizennégy országban, 
három földrészen teljesít szolgálatot jövôre is 



Krisztus születésének napja a ke-
resztény világ legszebb ünnepe. 
December 24-én meghitten ünnepel-
nek a családok, a gyermekek pedig 
szívrepesve várják, vajon milyen 
ajándékokat találnak a karácsonyfa 
alatt. Nem volt ez másképp korábban 
sem, ám a magyar történelemben is 
akadtak olyan karácsonyok, amikor 
emelkedettebbé vagy gyászosabbá 
változott az ünnep hangulata. Így volt 
ez Erdély fôvárosában, a kincses Ko-
lozsváron is, amelynek három kará-
csonyát idézzük fel.

Nehéz idôk jártak 1848 decemberé-
ben, hiszen olybá tûnt, szabadságküz-
delmünk felett már megkongatták a 
vészharangot. Kossuthnak égetôen 
szüksége volt egy látványos gyôzelem-
re, amelybôl erôt lehetett meríteni a 
további küzdelemhez. Ez azonban egy-
re késett, hiszen a honvédcsapatok 
mindenütt hátráltak. Erdélyben is kri-
tikussá vált a helyzet, ahol Háromszék 
egyedül vívta önvédelmi háborúját, 
míg a honvédek a Királyhágó környé-
kére szorultak vissza. 

Ekkor vette át az erdélyi csapatok 
feletti parancsnokságot Józef Bem 
tábornok, „Osztrolenka véres csillaga”, 
aki rövid idôn belül rendbe szedte 
csüggedt seregét, s december 18/19-én 
Csucsa és Zsibó között megállította a 
császáriakat, majd rögvest támadásba 
lendült. Az osztrákok soraiban zavar 
mutatkozott, s mivel félô volt, hogy a 
Kolozsvár környékén operáló erôik 
kelepcébe kerülnek, december 25-én 
harc nélkül adták fel Erdély fôvá-
rosát.
Régen várt gyôzelem
A székely származású, tizennyolc 

esztendôs Imreh Sándor mint a 15. 
Mátyás-huszárezred 2. századának 
közvitéze volt az események részese. 
Évtizedekkel késôbb így vallott kolozs-
vári bevonulásukról: „Gyenge az én 
tollam nagyon, leírni azt a határt nem 
ismerô lelkesedést, amelyet mi már 
akkor éreztünk, tudva, hogy csak órák 
választanak el azon idôponttól, amidôn 
Kolozsvár falai közt leszünk. Válaszút-
ról éppen mint a sasok a prédára, úgy 
rohantunk reá Kolozsvárra s vertük 
szét az ellenséget, s fogtunk el annak 
úgy gyalogsága, mint a lovasság közül 
egész csapatokat. A Jézus születésének 
örömünnepe volt akkor. Kétszeres 
volt ez örömünnep úgy Kolozsvár la-
kosságára, mint reánk nézve. Emlé-
kezhetnek Kolozsvár idôsebb polgárai 
ez örömteljes ünnepre.” 

A legendás 11. honvédzászlóalj egyik 
tisztje, szigeti Wass Pál fôhadnagy a 
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naplójában jegyezte fel, hogy Kolozs-
váron „... a lakosok bennünket a leg-
nagyobb tisztelettel, örömmel és mu-
zsikával fogadtak”. Sikereikre Bem 
vezérkari fônöke, Czetz János al-
ezredes –-- hamarosan tábornok, még-
hozzá huszonhét (!) évesen –-- így 
emlékezett: „Hogy milyen nagyfokú 
hazafias érzelem fûtötte Erdély ma-
gyar lakosságát és hogy mennyire kí-
vánta minden igaz ember a haza ügyé-
nek gyôzelmét, csak emlékezni kell, 
hogy ..., mindenütt terített asztallal, 
italokkal, melegített fekvôhelyekkel 
vártak; kedveskedések és szeretet 
várta a 15°–20° hidegben kimerült 
harcosainkat.” Kossuth megkapta hôn 
áhított karácsonyi ajándékát, amely-
nek jelentôségét Kôvári László törté-
nész 1861-ben ilyeténképpen összegez-
te: „S Bem egy kardcsapás nélkül 
bevonul oda, hol az ôt még nem várt 
magyarság alig hitt szemeinek; hol a 
megfáradt, kiéhezett, elrongyollott 
sereg végre megpihent. Soha Kolozs-
várnak vidámabb karácsona nem volt. 
...

A vivmány nem csak az, hogy a 
fôváros magyar kézbe esett, de egy-
szersmind az, hogy ez által a további 
mûködésre basis lôn nyerve, mert Ko-
lozsvárral Erdély északnyugoti fele is 
megkerült. Hét nap elôtt e sereg Er-
délyen kívül állott, s most szülôföldén 
... van.”
Mindörökre gyászos nap

Kolozsvár történetének legsötétebb 
karácsonya 1918-ban következett be. 
Habár a Monarchia hadereje becsü-
lettel állt helyt a Nagy Háború vér-
zivatarában, a forradalmi métely kö-
vetkeztében hátországa összeomlott, 
és a fegyverszünet magával hozta a 
dualista állam széthullását. Történel-
münk egyik szégyenletes idôszaka kö-
vetkezett, hiszen egyetlen kormá-
nyunk sem volt annyira dilettáns, 
ostoba és rövidlátó, mint a Károlyi-
kormány, amely ködös baloldali elkép-
zeléseivel és esztelen pacifizmusával 
koncként vetette oda a történelmi Ma-
gyarországot zsákmányra éhes szom-
szédainak. Teljesen feleslegesen aláír-
ta a belgrádi konvenciót, a frontokról 
visszatérô katonák tömegét –-- kik az 
ezeréves határok védelmére siettek 
haza –-- szélnek eresztette, hiszen ô és 
hadügyminisztere, Linder Béla nem 
akartak több katonát látni!

A románok, csakúgy, mint 1916-ban, 
most sem tétlenkedtek, hanem francia 
segítséggel újjászervezett, szedett-ve-
dett csapataikkal átkeltek a Kárpátok 
hágóin, és a katonailag szinte teljesen 
védtelen Erdély földjébôl egyre na-
gyobb területeket szálltak meg. Tették 
ezt a párizsi békekonferencia tudtával, 
mely kijelentette, hogy „Románia elis-
mertetett mint az entente szövetség 
hatalma, és hadserege részt vesz a 
fegyverszüneti szerzôdésben megálla-
pított területek megszállásában”. 

Ekkorra már Székelyföld román 
megszállás alá került, a magyar csa-
patok pedig a Marosnál álltak. A romá-
nok ebben a helyzetben –-- Károlyiék 
hallgatólagos beleegyezésével és tá-
mogatásával –-- Gyulafehérvárra csô-
dítették egybe az erdélyi románokat 
és 1918. december 1-jén kimondták 
Erdély, a Bánság és Máramaros Ro-
mániához való csatlakozását, melyet 
pár nap múltán román királyi hatá-
rozat is szentesített. Ekkor kezdôdött 
meg az erdélyi katonai kerület újjá-
szervezése és Kratochvil Károly 
ezredes parancsnoksága alatt Kolozs-
várott alakult meg a Székely hadosz-
tály. Az erdélyi magyarok, székelyek, 
s a józanabb románok értetlenül álltak 
a gyulafehérvári események elôtt, 
mivel úgy vélték, ebben a történelmi 
helyzetben Erdély földjét megilleti az 
önrendelkezés joga. Ennek szellemé-
ben hívták össze december 22-re a ko-
lozsvári nagygyûlést, amelyen --– 
dacára minden román akadályoztatás 
nak –-- Kelet-Magyarország 28 vár-

megyéje képviseltette magát, s több 
mint ötven-ezren gyûltek össze. Meg-
nyitó beszédében Apáthy István 
fôkormánybiztos így szólott: „Legyôz-
ve ellenségeink túlereje által, be kell 
ismernünk, hogy levertek bennünket! 
De annyira nem gyôztek le, hogy a 
körülöttünk lakó bármely nemzetnek 
joga volna rendelkezni felettünk.” Az 
itteni nemzetgyûlés kijelentette továb-
bá: „Kelet-Magyarországnak Kolozs-
várt 1918. december 22-én összesereg-
lett különbözô vallású és fajú népei 
kijelentik a Wilson-féle elvek értelmé-
ben gyakorolt önrendelkezési jogunk 
alapján, hogy Magyarország keretein 
belül követelik minden itt lakó nemzet 
számára a teljes egyenlôséget, szabad-
ságot és önkormányzatot.” Román 
részrôl Avramescu György javasolta, 
hogy kiáltsák ki a svájci mintájú er-
délyi köztársaságot, ám ideája rövid 
életûnek bizonyult, mivel azt két 
nappal késôbb román mezítlábasok és 
bocskorosok taposták széjjel, amikor 
„hódító” seregként vonultak be a kato-
nailag kiürített Kolozsvárra. „Parancs-
nok úr! Románok!... A román hadsereg 
az antant megbízásából lép e földre. 
Kolozsvár kultúrcentrum. Nem ellen-
ségként várjuk a román hadsereget.

A fegyvert letettük” –-- a Kolozsvári 
Hírlap címlapján ezzel a nyílt levéllel 
jelent meg aznap. A délelôtti órákban 
Haller Gusztáv polgármester fogadta 
a város határában a román megszálló-
kat és átadta nekik a város kulcsait. A 
Mátyás király téren csupán román 
részrôl üdvözölték a bevonulókat, egy 
román esperes és a helyi románok 
vezetôi. Gherescu tábornok válasza 
ékes bizonyságát szolgáltatta annak, 
hogy + ekkor még mennyire nem 
érezték sajátjuknak Erdély „ôsi román 
földjét”, hiszen azzal fordult a kolozs-
vári románokhoz, hogy „... bizonyítsák 
be az ellenség földjén azt, hogy ôk 
mindig igazságosan és becsületesen 
jártak el”. Koréh Endre, a Székely 
hadosztály tábori lelkészeként emlé-
kezett erre a szomorú napra: „Decem-
ber 24. Gyászos nap mindörökre 
Kolozsvár életében. Ma vonultak be 
Erdély szívébe, Kincses Kolozsvárra, 
Mátyás és Bocskai szülôvárosába az 
oláh hordák... Rongyosak, mocskosak 
voltak. A hódító sereg legfeljebb hat-
száz szalmakalapos, mezítlábas és 
bocskoros ember. Gherescu tábornok 
kezében nádbot, tisztjei kifestett képû-
ek. A seregnek alig van fegyvere, 

négy rongyos ágyút hoznak, de tölté-
nyei nincsenek. Tüzérei fején ócska 
vasfazekak… Lelkünk gyûlölettel telik 
el e csürhe népséggel, és barátaival, a 
nyugati államokkal szemben. A termé-
szeti világban a parazitákat pusztítani 
szokták. Az antant hatalmasokká teszi 
ôket!” Gróf Stomm Marcel –-- 
késôbbi Horthy egyik tábornoka –-- a 
Székely hadosztály tisztjeként jegyez-
te fel: „1918. december 24-e volt az a 
gyászos nap, amikor a románok Ko-
lozsvárra ellenállás nélkül bevonultak, 
élükön a felettébb gyengén felszerelt 
és felfegyverzett román nemzeti gár-
da alakulatai, s közvetlen utánuk a 
regátbeli csapatok.” 
Valami új kezdôdik
A temesvári és a bukaresti esemé-

nyek hírére Kolozsváron 1989. de-
cember 21-én vették kezdetüket a 
Ceausescu-rendszer elleni tömegtün-
tetések. A kivezényelt karhatalom 
fegyverét használta, aminek huszon-
hat halott és nyolcvannégy sebesült 
áldozata volt. Csüdöm István épp 
hazafelé tartott a munkából, amikor az 
események részesévé vált. „.... láttam 
–-- emlékezett vissza --–, hogy a Con-
tinental szálló elôtt néhányan a rend-
szer ellen tüntetnek. Pont akkor ér-
keztek meg a katonaság teherautói, és 
elzárták az odavezetô utat. Elkezdtünk 
mi is kiabálni, »Le Ceausescuval!« ...A 
Fôtér felé sietett, mikor... láttam a 
testeket… voltak köztük halottak és 
sebesültek is. Borzasztó volt, hogy 
nem engedték oda a katonák a mentô-
söket... Azért is nagyon-nagyon fel volt 
háborodva a tömeg, köztük én is, hogy 
milyen dolog ez, miért nem engedik 
oda a mentôket, hogy elvigyék a se-
besülteket. Emlékszem, egy lány vi-
rággal ment a katonák felé, s az egyik 
katona gépfegyverébe bedugott egy 
szegfûszálat. Az volt az érzésem ak-
kor, hogy a katonák velünk tartanak. 
De váratlanul elkezdtek lövöldözni... 
néhány másodperc múlva éreztem, 
hogy meglôtték a lábamat.” 

Amikor a „Conducator” a feleségével 
elmenekült, a hadsereg nem engedel-
meskedett többé a kommunista párt-
nak, s a hatalom átkerült a felkelôk 
kezébe –-- így Kolozsváron is. Ma már 
tudjuk, hogy a népharag mellett a 
diktátor udvartartásának, az amerikai, 
a nyugat-európai és a szovjet titkos-
szolgálatoknak is volt közük a véres 
romániai eseményekhez. Huszonhat 
esztendô után egyre több erdélyi ma-
gyar, székely és román látja úgy, hogy 
akkori vezetôik forradalmukat elárul-
ták, ellopták és kisajátították, csakúgy, 
mint minálunk a rendszerváltást. 

Babucs Zoltán
hadtörténész

Kolozsvár karácsonyai

Katonák és civilek csaptak össze a kincses város fôterén az 1989 karácsonya elôtti napokban 

Elutasítják a kettôs mércét
Az erdélyi magyar politikai és társadalmi szervezetek szolidárisak a Székely 

Nemzeti Tanáccsal (SZNT) abban a perben, amelyet az SZNT-nek a nemzeti 
régiókról szóló európai polgári kezdeményezésének elutasítása miatt indítottak 
a kezdeményezôk --- Izsák Balázs és Dabis Attila --- az Európai Unió 
luxembourgi bíróságán

Errôl a Szili Katalin miniszterelnöki megbízottal Kolozsváron folytatott 
megbeszélésen fogadott el közös nyilatkozatot az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT), az SZNT, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), 
a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) küldöttei 
a per luxembourgi tárgyalásának elôestéjén. Az aláírók szerint az Európai 
Bizottság kettôs mércét alkalmaz, amikor hatáskörének korlátait értelmezi. Ezt 
az eljárást az aláírók elutasítják. A nyilatkozatban rámutatnak: az EB november-
ben nyilvántartásba vette a brüsszeli székhelyû Európai Humanista Föderáció 
Wake up Europe címû európai polgári kezdeményezését, miközben az EB mind 
az SZNT Kohéziós politika a régiók egyenlôségéért és a regionális kultúrák 
fenntarthatóságáért címû, mind pedig az RMDSZ és partnerei Minority Safe 
Pack címet viselô európai polgári kezdeményezését arra hivatkozva utasította 
el, hogy az EU alapító szerzôdései állítólag nem nyújtanak jogalapot a nemzeti 
kisebbségekkel kapcsolatos uniós jogalkotáshoz. „Amennyiben ezt a megszorító 
joggyakorlatot a Bizottság következetesen kívánja alkalmazni, akkor miként 
vehette nyilvántartásba a Magyarországgal szemben az Európai Unióról szóló 
Szerzôdés 7. cikkelyét, azaz az európai értékek betartásának kikényszerítését 
szolgáló eljárás életbe léptetésérôl szóló indítványt” ---- hívták fel a figyelmet. 

Kérelem Kárpátaljáról
Budapesti olvasónk és munkatársunk, 

vitéz Hábel György, aki gyakran láto-
gat Kárpátaljára, Felvidékre elôadó-
ként, támogatások kézbesítôjeként, 
most üzenetet hozott a kárpátaljai Ak-
naszlatináról, Fényes Sándor reformá-
tus presbitertôl.

Az üzenet, emlékeztetô az ausztráliai 
református egyházi közösség részére, 
amelyben megismétli, hogy számíta-
nak a támogatásra, amirôl már levele-
zés folyt, mert nagy az inség, éhezôk, 
fûtés nélkül élô hívekrôl kellene gon-
doskodni. 

Az üzenetbôl nem tudjuk, hogy ebben 
a dologban korábban melyik auszt-
ráliai református egyházi közösséggel 
folyt levelezés, ezért ilyen módon to-
vábbítjuk a kérést.

Magyar Élet szerkesztôség



Képtelenek hazacsalogatni a buka-
resti hatóságok a külföldre kivándorolt 
románokat, akiknek száma becslések 
szerint túlszárnyalja a négymilliót. 
Bár egy törvénytervezet egy év ere-
jéig havi ötszáz eurós állami támoga-
tással ösztönözné a román vendégmun-
kások hazatelepedését, a külföldön 
élôket elsôsorban a korrupció, az ala-
csony életszínvonal és az otthoniak 
eltérô gondolkodásmódja riasztja el a 
szülôföldjükre való visszatéréstôl.

A hazatelepítés és a hazafiság szavak 
kombinációjából született Repatriot 
néven indított programot a külföldön 
élô románok hazacsalogatása céljából 
egy bukaresti alapítvány, látványos 
eredményeket azonban még nem sike-
rült felmutatnia az elmúlt nyolc hónap 
során.

Az üzleti szféra képviselôit tömörítô 
Romanian Business Leaders (RBL) 
alapítvány által idén áprilisban kezde-
ményezett projekt keretében azoknak 
a román vendégmunkásoknak nyújta-
nak segítséget, akik szülôföldjükre 
visszatérve vállalkozásba, vállalkozás-
fejlesztésbe fognának. A szervezet 
eddig olaszországi, spanyolországi és 
nagy-britanniai nagyvárosokban élô 
románok számára rendezett ismeret-
terjesztô kampányt szülôhazájuk be-
fektetési lehetôségeirôl, egy vállalko-
zás beindításának törvényi 
feltételeirôl, a várható bürokratikus 
akadályokról.

A tájékoztatás eme konkrét formája 

nem véletlen, hiszen az 1989-es rend-
szerváltás óta külföldre vándorolt 
több mint négymillió román állam-
polgár jelentôs része tíz-húsz éve él 
távol otthonától, és nagyon kevés 
ismerete van a romániai közigazgatási 
és állami intézmények mûködésérôl. --
– Akárcsak a külföldi befektetôk, az 
elvándorolt románok számára is az 
információhiány jelenti az országban 
való meg- vagy visszatelepedés egyik 
legnagyobb akadályát. No és persze a 
befektetett tôke elvesztésétôl való fé-
lelem –-- sorolja a buktatókat Felix 
Patrascanu, az alapítvány igazgatóta-
nácsának tagja.

A szervezetet egyébként az a Marius 
Bostan irányítja, aki a novemberben 
hivatalba lépett bukaresti szakértôi 
kormányban megkapta a távközlési 
minisztérium irányítását. Ebbôl sokan 
arra következtetnek, hogy kormány-
zati szinten is nagyobb hangsúlyt kap-
hat a román vendégmunkások vissza-
csalogatását célzó program, amelyet 
eddig jobbára jól hangzó szlogenként 
pufogtattak a bukaresti politikusok, 
kézzelfogható stratégiát azonban nem 
sorakoztattak mögé.

Sôt, az anyaországban sokan –-- fôleg 
baloldali politikusok –-- úgy vélik, a 
külföldön élôknek nem lenne szabad 
beleszólniuk a romániai belpolitikába 
a választásokon való részvételükkel.

Elsôsorban emiatt késett évekig a 
levélben történô szavazást biztosító 
törvény elfogadása, amelyet végül 

idén novemberben szavazott meg a 
bukaresti parlament. A diaszpórával 
szembeni ellenszenv mondatta például 
a nyáron Ioan Russzal, a baloldali 
kormány közlekedési miniszterével, 
hogy a külföldön havi 1500 euróért 
dolgozó román „vasbetonöntôk” gyere-
ke otthon csavargóvá, a felesége pedig 
prostituálttá válik. A tárcavezetô vé-
gül a bársonyszékével fizetett sértô 
kijelentéséért.

Ennél is messzebb ment a napokban 
egy szociáldemokrata parlamenti kép-
viselô. Az alakulata Gorj megyei 
szervezetét irányító Claudiu Manda 
egy Nagy-Britanniában élô román 
vendégmunkással a Facebook közös-
ségi oldalon folytatott éles szóváltás 
hevében örömének adott hangot, hogy 
honfitársa kivándorolt az országból, 
majd felszólította, létesítsen szexuális 
kapcsolatot az édesanyjával. Pártja 
még csak megrovásban sem részesí-
tette a honatyát.

Nem úgy az egészségügyi miniszté-
rium, amely ugyancsak a napokban 
azonnali hatállyal menesztette a tárca 
egyik, kivándorlásra buzdító tanácso-
sát. Benoni Tiganiuc egy háttérbe-
szélgetésen ugyanis arra biztatta a 
frissen végzett orvostanhallgatókat, 
hogy a saját érdeküket szem elôtt tart-
va külföldön vállaljanak munkát. Ho-
lott az orvoselvándorlás roppant érzé-
keny téma Romániában, ahonnan az 
elmúlt nyolc évben 36 ezer szakember 
távozott külföldre.

 6. oldal                                                              MAGYAR ÉLET                   2015. december 31. / 2016. január 7. 

HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - HÍREK - 

Karácsonyi 
„ajándék”

Az ukrán polgárok aggódva nézik a 
nemzeti karácsonyfát aminek tövében 
egy ketyegô csomag látható. Ez az 
„ajándék” a nemzeti fizetésképtelen-
ség, azaz államcsôd.

Ukrajna nem törleszti az Oroszor-
szággal szembeni adósságot. 3 milliárd 
dollárnyi, euróban jegyzett államköt-
vény hozamait nem fizeti Csonka-Ma-
gyarország keleti szomszédja, ezzel 
technikai értelemben véve becsôdölt, 
még akkor is, ha egyébként a nyugdí-
jakat és fizetéseket idôben utalja át az 
állam, tehát az ország mûködése nem 
omlott össze, írja a Magyar Nemzet 
december 18-i számában.

A fizetés dátuma december 20, de 
Jacenyuk miniszterelnök már kije-
lentette, hogy nem fognak fizetni. A 3 
milliárd dolláros kötvényt még 2 éve 
vásárolták az oroszok, hogy ezzel is 

támogassák a Putyin barát Januko-
vics miniszterelnököt. Azóta Janukovi-
csot megbuktatták és elüldözték.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) Uk-
rajna szuverén államadósságának ré-
szeként ismerte el a 3 milliárd dollárt, 
pedig Kijev igyekezett ennek ellenke-
zôjét elérni. Moszkva most jogi lépé-
sekre készül ha december 20-ig nem 
kapja meg a pénzt.

Ugyanakkor Ukrajna már eddig je-
lentôs támogatást kapott fôleg intéz-
ményi hitelezôktöl, ami 18 milliárd 
dollári adósság átütemezését és az 
adósság egy részének elengedését 
eredményezte. Oroszország a többi 
adóssal megállapodott engedménybe 
nem volt hajlandó beleegyezni, és azt 
javasolta, hogy Ukrajna a következô 3 
évben egyenlô részletekben fizesse 
vissza a 3 milliárd dollárt. Ezt Kijev 
visszautasította, és Jancenyuk több 
ízben is kijelentette, hogy Moszkva 
nem kaphat kedvezôbb feltételeket 
mint Ukrajna többi hitelezôje.

Ukrajna még az IMF-tôl is kapott egy 
17.5 milliárd dolláros mentôhitelt, 
összességben 71.5 milliárd dollárnyi 
tartozásuk van.

A bírósági úton való megoldást ke-
resés elôtt egy közvetlenül folytatott 
egyezkedés is lehetséges, de nem 
valószínû. Dimitrij Medvegyev orosz 
miniszterelnököt idézve: „Van egy 
olyan érzésem, hogy nem fogják visz-
szafizetni a pénzünket, hiszen csalók.”

Közben kárpátaljai magyar testvé-
reink egy gond terhelt karácsonyt 
várnak, ugyanis még az állam csôd 
elött is a létfontosságú igények --- 
élelmiszer, gyógyszer, fûtés --- közül a 
háztartásoknak csak egyre tellett. A 
nyugdíjak már most nevetségesen ala-
csony szinten állnak.

Az Orbán kormány és magyar ka-
ritatív szervezetek mind erkölcsi, 
mind anyagi támogatása már eddig is 
nagyon fontos, életmentô volt Kárpát-

alján.
De elég az aggodalomból a szomo-

rúságból és fejezzük be az évet néhány 
viccel.

Az öreg székely nagyon beszívott és a 
lovaskocsin bóbiskolva megállítja a 
rendôr.

--- Bátyám látva a jelenlegi állapotát, 
mit szólna ahhoz, ha most elvenném a 
lovát?

A székely meghúzza a vállát, s közli:
--- Mit szólhatnék? Rendôr vejem 

még úgysem volt.
* * *

Kolozsváron János és Pista kocsmáz-
ni mennek. Futva közeleg feléjük egy 
úr:

--- Legyenek szívesek mondják meg, 
hol van az állomás kérdi románul. 

Mire János
---  Mi nem tudom.
Az úr tovább szalad, Pista pedig 

megkérdi
---- Te János, miért nem mondtad 

meg, hogy hol van az állomás?
--- Hagyd csak! Azt mondják, hogy 

már 2000 éve itt vannak, tudhatnák, 
hogy hol van az állomás!

* * *
Rendôr igazoltatja a csavargót
--- Milyen iskolai végzettsége van?
--- Semmi, analfabéta vagyok.
--- Mi maga?
--- Analfabéta.
--- Betûzze, kérem!

* * *
A könyvtáros megszólal a betérô 

rendôröknek
--- Mi az fiúk, esik az esô?

* * *
A Magyar Élet 

munkatár-sainak 
és olvasóinak

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és BUÉK

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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Egy román képviselô frissen beter-
jesztett törvénytervezete most egy 
évig havi ötszáz eurós állami támo-
gatást nyújtana azoknak, akik hazatér-
ve munkát vállalnak vagy munkahely-
teremtô vállalkozásba fognak az 
országban. Amellett hogy kétséges a 
kezdeményezés parlamenti megszava-
zása, sokan annak sikerességét is két-
ségbe vonják. Egy, az RBL alapítvány 
által a napokban bemutatott felmérés 
szerint a román diaszpóra 70 százaléka 
szívesen hazatelepedne a következô 
években, e téren azonban a romániai 
korrupció, a nyugatihoz képest ala-
csony életszínvonal és az otthoni men-
talitás számít a legfôbb visszatartó té-
nyezônek. Ráadásul az elmúlt idôszak 
tendenciája arról árulkodik, hogy az 
Olaszországban és Spanyolországban 
élô, összesen több mint kétmilliósra 
becsült román közösség tagjai közül 
egyre többen nem haza, hanem a még 
nagyobb jólétet biztosító skandináv 
államokba vándorolnak.

–-- Ahol pénz van, oda húznak a ro-
mánok is, ezt a hazaküldött összegek is 
jól mutatják –-- vallja az egyik pénz-
küldési szolgáltatás romániai képvi-
selôje. Márpedig a román államnak 
jelentôs haszna származik a kivándo-
roltakból, akik így az anyaország elsô 
számú befektetôinek számítanak. A 
román vendégmunkások által az el-
múlt tíz év alatt hazaküldött mintegy 
hatvanmilliárd euró ugyanis megha-
ladja az ugyanebben az idôszakban 
végrehajtott külföldi beruházások vo-
lumenét.

Éves lebontásban a legtöbbet, 8,6 
milliárd eurót még a gazdasági válság 
elôtt, 2008-ban utalták haza a külföldön 
élô románok; az volt az utolsó olyan év, 
amikor a külföldi befektetések túl-
szárnyalták (egymilliárd euróval) a 
hazaküldött összeget. Tavaly 3,4 mil-
liárd eurót juttattak haza a román ven-
dégmunkások (a legtöbbet, egymilliár-
dot Olaszországból), ezt az összeget 
már az idei év elsô kilenc hónapjában 
túlszárnyalták, és a transzferek tekin-
tetében a harmadik helyet foglalják el 
Európában. A szülôföld szeretetét, az 
otthon élô rokonok, barátok hiányát 

tehát egyelôre felülírják az anyagi 
szempontok, amelyekkel az anyaor-
szág egyelôre nem tudja felvenni a 
versenyt.

* * *
Az új év elsô napjára virradóan elô-

reláthatóan csaknem 7,4 milliárd em-
ber él majd a Földön egy német alapít-
vány becslése szerint.

A hannoveri központú világnépese-
dési alapítvány (Stiftung Weltbevöl-
kerung ---- DSW) számításai szerint 
másodpercenként átlagosan 2,6 fôvel 
növekszik a bolygó lakossága, és az új 
év beköszöntésekor ---- ezerre kerekít-
ve ---- 7 milliárd 391 millió 68 ezer 
ember él majd a Földön.

Ha a Föld egy 100 lakosú falu lenne, 
60 ázsiai, 16 afrikai és 10 európai lakna 
benne.

A mostani tendenciák alapján e „falu” 
lakossága 2050-re 133-ra emelkedhet, 
és köztük 73 ázsiai, 33 afrikai és 10 eu-
rópai lenne, vagyis az európaiak és az 
ázsiaiak aránya csökkenne, az afrikai-
ak aránya növekedne.

A DSW szerint az idén nagyjából 83 
millióval nôtt a világ népessége, körül-
belül annyival, amennyi Németország 
lakossága.

A népességnövekedés azonban szinte 
kizárólag fejlôdô országokra jut, ahol 
évente 75 millió nô esik teherbe szán-
déka ellenére.

A nem kívánt terhességek nagy szá-
ma fôleg annak tulajdonítható, hogy 
nem megfelelô a felvilágosítás, nem 
lehet hozzáférni kellôképpen a család-
tervezést szolgáló eljárásokhoz és nem 
érvényesül a nôk egyenjogúságának 
elve.

* * *
A japán legfelsô bíróság az alkot-

mánnyal összhangban lévônek találta 
az ország XIX. században született, 
nevekkel kapcsolatos törvényét, és 
házasságkötéskor továbbra is kötelezô 
lesz a házastársaknak ugyanazt a csa-
ládnevet fölvenni.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 
esetek majdnem száz százalékában a 
feleség felveszi a férj nevét, amely a 
témát felvetô jogászok szerint ellenté-
tes az alkotmányban szereplô, a nemek 

egyenlôségét kimondó cikkellyel. Az 
ügybôl nagy vihar kerekedett az ázsiai 
országban, a bíróság határozatát na-
pok óta tûkön ülve várták elemzôk és 
jogászok. A döntés szimbolikus, a bírá-
lók szerint ez is azt bizonyítja, hogy 
Japánban ma is XIX. századi erkölcsök 
élnek, a határozat pedig tovább mélyíti 
a szakadékot a két nem között. Pedig 
Abe Sinzó miniszterelnök a dolgozó 
nôk helyzetének javítását politikája 
sarokkövének nevezte, szorgalmazza 
a nôk vezetô pozíciókba emelését a 
magánszektorban és a kormányzatban 
egyaránt, ám egyelôre nem sok sikert 
tud felmutatni. Japánban jelenleg a 
vezetô tisztségviselôk mindössze 3,5 
százaléka nô, célul pedig azt tûzték ki, 
hogy 2021 áprilisáig ezt az arányt 30 
százalékra tornásszák fel. A kormány 
ezért a túlzottan ambiciózus tervet 
megváltoztatta, a kitûzött cél hét szá-
zalék, amely ha nem is magasra törô, 
de legalább tarthatónak tûnik.

Egy felmérés szerint az idôsebb kor-
osztály támogatja a közös családnév 
kötelezô voltát, a fiatalok viszont szí-
vesebben használják leánykori nevü-
ket. A cégek 64,5 százaléka engedé-
lyezte 2013-ban a hajadonnév 
használatát a munka során, ez az adat 
1995-ben még csak 17,8 százalék volt. 
Az asszonyok csak hivatalos dokumen-
tumokon kénytelenek használni fér-
jüktôl kapott nevüket. Japán a világ 
egyetlen országa, ahol a házaspárok 
kötelezôen ugyanazt a nevet viselik. A 
bíróság állásfoglalása azonban nem 
jelenti azt, hogy a helyzet így marad, 
hiszen a kormányzó Liberális De-
mokrata Párt soraiban is vannak olya-
nok, akik módosítanák a szabályozást, 
úgy érvelve, hogy a világ változik. Az 
Abe által vezetett Japán Újjászületés 
nevû frakció azonban hagyományosan 
konzervatív értékeket vall, és nem 
támogatja a módosítást.

* * *
A schengeni határok megnyitása óta 

fôleg Pozsonyból nagyjából ötezren 
költöztek át a határ magyar oldalán 
lévô Rajkára és Mecsére –-- írja a 
Kisalföld. Rajkán nagyjából 4500 fô él, 
majd felük az utóbbi idôben költözött a 
községbe.

A helyi bölcsôdébe fele-fele arányban 
járnak magyar és szlovák gyerekek. 
Az iskolában pedig mindössze egy 
szlovák állampolgár van.

Mosonmagyaróváron 2005-ben mind-
össze négy Szlovákiából érkezôt tar-
tottak nyilván, 2015-ben már 416-ot. 
Sokan azonban a városban sem regiszt-
rálták magukat, így a reális szám 
nagyjából ezer körüli. De az átköl-
tözôkkel kapcsolatban nem lehet éles 
határvonalat húzni.

Hiszen nemcsak Mosonmagyaróvár-
ra, de Arakra és Mecsérre is költöznek 
át. Utóbbi település polgármestere 
arra világított rá, hogy vannak olyan 
állandó lakók, akik Mecsérrôl járnak 
Ausztriába dolgozni.

* * *
Macedónia miniszterelnöke  kijelen-

tette: készen áll megvitatni a lehetôsé-
gét annak, hogy országa nevét megvál-
toztassák, véget vetve a világ egyik 
legképtelenebb, 24 éve tartó diplomá-
ciai csatározásának.

A történet 1991-re nyúlik vissza, ami-
kor a volt Jugoszláv tagköztársaság 
kinyilvánította függetlenségét, és fel-
vette a Macedónia nevet. Görögország 
azóta is hangoztatja: az új állam kisa-
játította egy északi görög tartomány 

nevét. Athén ebben a kérdésben tudo-
mányos érveket sorakoztatott fel, 
amivel nehéz is vitatkozni.

Tény ugyanis, hogy a mai Macedónia 
területén egy bolgárral azonos nyelvet 
beszélô, bár kulturálisan különálló 
szláv népcsoport él, nem pedig make-
dónok, akik a göröggel rokon nyelvet 
beszélnek, és a már említett észak-
görögországi tartomány lakói. A ma-
cedónok szerint persze ôk a makedó-
nok igazi leszármazottai. Hogy a vita 
mennyire nem akadémikus, azt jól jel-
zi, hogy 2008 áprilisában Görögország 
az ország elnevezése miatt vétózta 
meg Macedónia felvételét a NATO-
ba.

Most tehát a macedón miniszterelnök, 
Nikola Grusevski azt mondta a Guar-
diannak, folytatni kívánja a párbeszé-
det Görögországgal, készen áll a vitá-
ra, és arra is, hogy megoldást találjon 
a problémára. Grusevski egy, a név-
változtatásról szóló népszavazás kiírá-
sát is kilátásba helyezte. Az optimista 
és egyben engedékeny hangvétel a 
macedón külügyminiszter athéni láto-
gatását készíti elô. Szól annak, hogy 
ilyesmire 15 éve nem került sor, de 
üzenet a gazdaságilag megroggyant, 
és a menekültáradattal küzdô Gö-
rögországnak is, amely új alapokra 
akarja helyezni kapcsolatait balkáni 
szomszédaival.

* * *
A fejlett világban a gazdasági ne-

hézségekkel küzdô dél-európai álla-
mokban mérhetô a legnagyobb általá-
nos gazdasági egyenlôtlenség –-- derül 
ki a Morgan Stanley jelentésébôl. Az 
európai éllovasok mögött szorosan ott 
áll az USA is.

Friss jelentésében a Morgan Stanley 
többek között olyan indikátorok alap-
ján állította össze az egyenlôtlenségi 
listát, mint a nemek közti fizetési rés, a 
nem akaratlagosan részmunkaidôben 
dolgozók helyzete és az internet-hoz-
záférés. Az eredmény azt mutatja, 
hogy (sorrendben) Portugáliában, 
Olaszországban, Görögországban és 
Spanyolországban tapasztalható a leg-
nagyobb egyenlôtlenség, mely orszá-
gokat szorosan követ az Egyesült Ál-
lamok a fejlett világban.

A bank emellett azt is kimutatta, hogy 
az olyan országok gazdasági növekedé-
se, mint Kína és India lefelé hajtották 
az országok közti egyenlôtlenséget, 
miközben a magánszemélyek közti 
egyenlôtlenség emelkedett –-- írja a 
Bloomberg.

Talán némileg meglepô lehet, de az 
1980-as évek közepe óta a fejlett gaz-
daságok között Svédországban nôtt 
leginkább az egyenlôtlenség. azMeg 
kell jegyezni azonban, hogy még en-
nek ellenére is a svédeknél (a többi 
skandináv országgal együtt) a legala-
csonyabb ennek szintje.

Az állandósult egyenlôtlenség ráadá-
sul a gazdasági növekedésre is negatív 
hatással van –- állapítják meg a bank 
elemzôi. Mivel ugyanis akadályozza a 
hozzáférést a megfelelô lehetôségek-
hez, visszatartó ereje lehet a munka-
morál területén, alacsony ösztönzô 
erôvel bír az oktatás és a képességek 
fejlesztésének szempontjából is. Nem 
mellékesen pedig aláássa a politikai 
vezetésbe és a társadalmi intézmé-
nyekbe vetett bizalmat is. Közvetett 
módon pedig olyan politikai intézkedé-
sekhez vezethet, mint a megnövekedett 
piaci szabályozás, a protekcionizmus, 
de egyes bevándorlásellenes lépések-
hez is hozzájárulhat.

Komoly problémát jelent mindemel-
lett –-- hangsúlyozza a Morgan Stanley 
–--, hogy a második világháború után 
felnôtt középosztálybeli generáció 
még jogosan számíthatott a javuló 
életszínvonalra, beleértve a kényelmes 
lakhatást és a gyermekei számára 
rendelkezésre álló megfelelô oktatást 
is, a megbízható nyugdíj mellett. Ma-
napság azonban a középosztálynak 
egyre jelentôsebb munkaerô-piaci bi-
zonytalansággal kell szembenéznie, és 
ugyanez igaz a nyugdíjakra is.

Noha errôl kevesebb szó esik, de 
egyes vállalatok és befektetôk kifeje-
zetten profitot is kovácsolnak az 
egyenlôtlenségbôl. Az elemzés itt kie-
meli például a Nestlét, amely igen jól 
tud manôverezni a magasabb és ala-
csonyabb jövedelmû fogyasztók között 
azzal, hogy párhuzamosan árul luxus- 
és megfizethetô termékeket is.

* * *
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KÖNYVESPOLC

Elôszó
Tisza Istvánt, a kétszeres minisz-

terelnököt, országgy°lési képviselŒt, 
huszárezredest, valaha élt politiku-
saink egyik legnagyobbikát, 1918. 
október 31-én meggyilkolták Buda-
pesten.

Kik, hogyan, és miért? Ezeket a 
mindenkiben felmerülŒ kérdéseket 
igyekszik megválaszolni Dr. Csere 
Péter könyve. A szerzŒ meggyŒzŒ-
déssel állítja, hogy az I. világháború 
összeomlásának idején hazánkban 
Tisza volt az egyetlen politikus, aki 
képes lett volna egybentartani az 
ország politikai és katonai erejét. 
Ezzel elháríthatta volna Trianont, 
de legalábbis, az ország még szét 
nem zavart katonai egységeivel 
csökken-teni tudta volna a szomszé-
dok területrablásait. Továbbá meg-
elŒzhette volna a bolsevista hata-
lomátvételt, mely nemcsak  a véres 
Tanácsköztársaságot hozta az or-
szágra, de az Antant hatalmakat is 
úgy megijesztette, hogy a bolseviz-
mus terjedésétŒl való félelmükben 
engedékenyebbek lettek a mohó te-
rületrabló szomszédokkal, és eluta-
sítóbbak velünk. Csere Péter olyan 
aprólékosan és pontosan rakja egy-
más mellé a gyilkosság részleteit, 
hogy az olvasó önmagától is levonja 
a következtetést: Tiszát egyesek 
azért ölették meg, mert látták, hogy 
útját állhatja a Tanácsköztársaság 
megszületésének.

Aztán az is jelzésérték°, hogy 
amíg más nemzetek politikusai el-
len elkövetett merényletekrŒl 
könyvtárnyi, az eseményeket ki-
merítŒen tárgyaló anyagot olvas-
hatunk magyarul is, addig egyik 
legnagyobb politikusunk meggyil-
kolásáról szinte semmit, s amit 
mégis, az sem fedi mindig és min-
denben a történteket, a valóságot – 
írja Csere Péter. Vajon miért, kér-
dezheti az olvasó. A könyvben erre 
is megkapja a választ.

Érdekességként azt is megemlíti 
Csere, hogy ellentétben más népe-
kével, a magyar történelemben 
(1100 évrŒl van szó), magyar állam-
vezetŒ egyszer sem esett magyar 
kéztŒl merénylet áldozatául, kivéve 
Tisza István esetét.

Gróf szegedi és borosjenôi Ti-
sza István 1861. április 22-én szüle-
tett Pesten. Édesapja Tisza Kálmán, 
szintén nagy tehetség° politikus, 
miniszter, miniszterelnök volt. Tisza 
István elsŒ miniszterelnökségének 
ideje 1903 november és 1905 júniu-
sa, a második pedig 1913 júniusa és 
1917 júniusa közé tevŒdik. Az 1917-
es évben külsŒ okok miatt maga 
mondott le a miniszterelnökségrŒl, 
s a debreceni huszárezred parancs-
nokaként ezredével egészen 1918 
Œszéig harcolt. Tisza tehát nem csak 
halálának körülményei miatt egye-
dülálló a magyar történelemben, de 
azzal is, hogy aktív politikai szolgá-
latát maga cserélte fel aktív front-
szolgálatra.

A történet.
1918 késŒ Œsze nyirkos, esŒs, hideg 

Œsz volt. Budapest ködtŒl szürke 

utcáit ellepték a frontról hazatérŒ 
szürke egyenruhás katonák, akik 
nagyrészt még mindig viselték ol-
dalfegyverüket, megtartották  pus-
kájukat. Az alakulati rendszer – pa-
rancsnokok híján – gyorsan bomlani 
kezdett, hiszen a tisztek sem tudták, 
mit hoz számukra a holnap, a politi-
kusok kiszámíthatatlan világa. Ám a 
felbomló katonai rend, a négyéves 
szenvedésbŒl való hazatérés öröme, 
a nélkülözések, az állandó életve-
szély elmúlta mégsem csapott át 
anarchikus hangulatba. Nem lob-
bant fel, és nem tobzódott a „népha-
rag”.  Pedig ha kedvük lett volna rá, 
könnyen a hatalmukba keríthették 
volna akár az egész fŒvárost. Hi-
szen ki tudta volna Œket megállítani 
azokban a zavaros napokban? 

Az eseményeknek ennél a pontjá-
nál talán érdemes néhány szóval 
felidézni az akkori katonai és politi-
kai helyzetet: 1918 nyarától az olasz 
fronton folyamatos vereség érte a 
Monarchia egyre fáradtabb hadse-
regét. A hangulat a fronton és a hát-
országokban egyre romlott.  Októ-
ber 16-án Wekerle magyar minisz-
terelnök kimondta a perszonálúnió 
megsz°ntét, október 21-én az oszt-
rák Nemzetgy°lés bejelentette a bi-
rodalom többi részétŒl való elszaka-
dást, Benesék bejelentették Cseh-
szlovákia megalakulását, Budapes-
ten pedig kitört az úgynevezett Œszi-
rózsás forradalom. 

Az október 23-ról 24-re virradó 
éjszaka során pedig a Károlyi-palo-
tában a radikális és baloldali pártok 
vezetŒi megalakították a Magyar 
Nemzeti Tanácsot, melynek elnöke 
Károlyi Mihály lett. Ezzel egyidŒ-
ben lemondott Wekerle Sándor és 
kormánya. Október 30-án délután és 
éjjel a Magyar Nemzeti Tanács uta-
sítására Csernyák Imre (még majd 
halljuk e nevet) vezetésével a Kato-
natanács egységei elfoglalták Buda-
pest stratégiai pontjait. A hatalom 
látszólag Károlyi Mihály kezében 
volt, de a zavarodott fej° grófot va-
lójában már akkor erŒsen befolyá-
solták gyanús, sötét alakok,  sakk-
ban tartották és rémisztgették hét-
próbás katonaszökevények. 

Tudnunk kell azt is, hogy Tisza 
István és Károlyi Mihály között ha-
talmas személyes ellentétek is fe-
szültek. Még párbajoztak is egy al-
kalommal, ami Tisza gyŒzelmével 
végzŒdött. Károlyi akkori politikai 
szövetségesei pedig többek közt 
azért gy°lölték Tiszát, mert minisz-
terelnöksége alatt sikeresen meg-
gátolta az általános és titkos sza-
vazás bevezetését arra hivatkozva, 
hogy az csak látszatdemokrácia, 
amit a demagóg sajtó sulykolna a 
naív szavazók fejébe, és azzal nem-
zetellenes politikai erŒket ültetne az 
ország nyakára. Hajjaj, látnoki sza-
vak, mondhatnánk ma.......

Mégis, egy fiatal hadnagyon kívül 
csupán egyetlen ember halt fegy-
vertŒl erŒszakos halált azokban a 
zavaros napokban: a kétszeres mi-
niszterelnök gróf Tisza István. 

Bizony, egyetlen egy sem  a kato-

náikat a fronton sanyargató tisztek 
közül. Egyetlen egy sem a papírtal-
pú katonabakancsokat a frontra kül-
dŒ nyerészkedŒ hadiszállítók közül. 
Nem a katonák amúgy is nehéz 
helyzetét a fronton mégjobban ne-
hezítŒ tábori csendŒrök egyike, 
vagy amúgy is kurta élelmiszerada-
gokat tovább kurtító hadtápos. Ha-
nem az utcán egyenruhában lŒdörgŒ 
katonákat, a kaszinókban, éttermek-
ben tanácstalanul pusmogó politiku-
sokat összefogni, s így az országot 
megmenteni képes gróf Tisza Ist-
ván lett gyilkosság áldozata Buda-
pesten 1918. október 31-én.

Tisza István a Városligetet észak-
keletrŒl lezáró Hermina úton, a 45-

ben (amit tulajdonosáról, Róheim 
Samu gyárosról Róheim-villának 
neveztek)  lakott feleségével, unoka-
húgával Almásy Denise-szel, és né-
hány fŒs személyzettel. Tiszát csu-
pán két hete rendelték haza a front-
ról, de mint kiderült, számára az ak-
kori Budapest utcái sem voltak biz-
tonságosabbak, mert október 16-án 
a parlamentbŒl hazafelé menet, me-
rényletet kiséreltek meg ellene. A 
merénylŒt Lékai Jánosnak hívták, 
és mint kiderült, a Galilei-kör tagja, 
és Korvin Ottó bizalmi embere 
volt (Korvin Ottóról elég itt annyit 
tudnunk, hogy a véres Tanácsköz-
társaság alatt a Belügyi Népbiztos-
ság politikai osztályát vezette, s a 
forradalmi terror egyik fŒ irányító-
ja volt). Lékai fegyvere azonban 
csütörtököt mondott, és a harcedzett 
Tisza könny°szerrel kicsavarta a 
fegyvert a nyiszlett merénylŒ kezé-
bŒl. JellemzŒ, hogy Lékait késŒbb 
az úgynevezett Œszirózsás forrada-
lom kiszabadította a börtönbŒl, és 
„barátai” Amerikába szöktették. Ott 
halt meg fiatalon tüdŒbajban. 

A merénylet után Tisza villájának 
védelmére a városparancsnokság 
egy 6 tagú csendŒr rajt vezényelt 
ki, akik az épület alagsorában he-
lyezkedtek el. 

Aki ismeri Budapestet, az tudja, 
hol van az Astoria szálló. A mögötte 
futó keskeny kis utca a Magyar 
utca. Itt volt az Astoria (akkor a 
„forradalom fészke”) 1918-ban is, és 
így hívták az utcát akkor is. Csak 
akkor az még kétirányú volt. 

1918. október 31-e késŒ délutánján 
két katonai teherautó várakozott az 
Astoria szálló Magyar utcai gazda-
sági bejáratánál. Egyszerre marco-
na arcú emberek jöttek ki az ajtón, 
és szálltak be az autókba. Mind-
nyájan viseltek valamilyen fegy-
vert. Csupán 2 héttel a Lékai-féle 
merénylet után, október 31-e késŒ 
délutánján történt mindez. A két 
teherautó sofŒrje célállomásként 
Tisza István Hermina úti címét 
kapta. De érdekes módon az autók 
nem az odavezetŒ legrövidebb út-
vonalon indultak el, ami a Kossuth 
Lajos utca – Rákóczi út – Thököly út 
– Hermina út lett volna, hanem egy 
furcsa kerülŒt tettek. A Magyar ut-

cából ugyanis nem a 
pár méterre levŒ 
Kossuth Lajos utcára 
kanyarodtak ki, hogy 
a legkézenfekvŒbb 
útvonalon haladja-
nak, hanem az ellen-
kezŒ irányba indul-
tak. A Magyar utcán 
elmentek a Károlyi-
kert sarkáig, és csak 
miután megmutatták 
magukat az ott elte-
rülŒ Károlyi-palota 
lakóinak (Károlyi Mi-
hály akkori minisz-
terelnök lakhelyérŒl 
van szó), azután for-
dultak ki a Múzeum-
körútra, s folytatták 
útjukat a Hermina 
út felé.

Tiszát az utóbbi he-
t e k b e n - n a p o k b a n 
számosan figyelmez-
tették személyesen, 
vagy feleségén és 
unokahúgán keresz-

tül, hogy valami megint készül 
ellene, valakiknek nagyon útjukban 
áll. Vigyázzon, t°njön el. De a ke-
mény, egyenes magyar úr nem haj-
lott a figyelmeztetŒ szóra, maradt a 
helyén. Ahogy az szerinte egy kato-
nához illett. Vajon mit hozott volna 
a jövŒ a nemzet számára, ha Tisza 
akkor nem katonaként, hanem 
államférfiúként gondolkodik? Ha 
hallgat a figyelmeztetésre, felismeri 
a helyzetet, és nem személyes be-
csületét, hanem egész nemzetét 
akarja menteni? 

Igy érkezett el az október 31-i 
este. Az alagsorban élŒ csendŒrök 
már régóta nem kaptak se váltást 
se ellátást, és egyre jobban morog-
tak, elégedetlenkedtek (mintha csak 
valakik puhították volna Œket a be-
következŒ eseményekre). Beestele-
dett. A két autó megérkezett, de 
nem a ház elŒtt álltak le, hanem a 
közeli Bethesda utcában. A moto-
rokat azonban járatták, a sofŒrök 
pedig menetkészen a helyükön ma-
radtak. A többnyire katona- és mat-
rózruhás, fegyveres emberek leug-
ráltak, és elindultak a villa felé. 
Magabiztosak voltak, tudták, miért 
jönnek, és a tervük is megvolt cél-
juk végrehajtásához. Egyikük a 
villa elŒtt továbbment Œrszemnek az 
utcában. Egy másik a kapuban ma-
radt. A többiek bementek a kapun. 
Két matrózruhás otthonosan meg-
kerülte az épületet, és lement a 
csendŒrökhöz. Belépve, a Nemzeti 
Tanács nevében felszólították Œket, 

hogy adják át a fegyvereiket. Kia-
báltak, erŒszakosak voltak, szidták 
Tiszát, és fegyvert fogtak a csend-
Œrökre. Azok végül, ha bizonyta-
lankodva is, de megadták magukat. 
A két matróz akkor felkísérte Œket, 
ki a kapun, sŒt még egy darabig az 
úton is, amíg elég messzire nem 
kerültek. Akkor aztán magukra 
hagyták az andalgó, bizonytalankodó 
fegyvertelen csendŒröket, és vissza-
tértek a házhoz.

Eközben a többiek elfoglalták elŒ-
re megbeszélt helyüket. EgyikŒjük 
az udvaron maradt, öten pedig be-
mentek az épületbe. Egy ember az 
elŒszobában maradt, egy másik 
megállt a hall ajtajában, hárman 
pedig – egy civilruhás és két kato-
naruhás – kezükben gyalogsági pus-
kát tartva indultak tovább befelé.

Ekkor azonban kinyílt a szemközti 
ajtó, és megjelent elŒttük Tisza 
István, kezében revolverrel. – Mit 
akarnak? – kérdezte röviden. – Gróf 
Tisza Istvánt keressük! – válaszolta 
kiabálva a civilruhás. Másikuk Ti-
szára förmedt: – Tegye le a pisz-
tolyt! – Tisza némi gondolkodás 
után felmérve a helyzetet, a tŒle 
jobbra lévŒ kisasztalra tette a fegy-
vert. 

– Maga az oka a háborúnak! – 
ordította a civilruhás – maga az 
okozója minden szenvedésnek! Ma-
ga felelŒs mindenért! – majd hirte-
len a hall ajtajában álló emberéhez 
fordult: – Megvan-e az összekötte-
tés? – Az igenlŒ válaszra vissza-
fordult, és egyik társával együtt 
lŒni kezdtek a fegyvertelen Tiszára, 
aki összerogyott. Erre felesége és 
unokahúga odarohantak hozzá. 
Egyik katona próbálta elrángatni 
Œket, de azok nem tágítottak, ezért a 
folytatódó lövöldözésben a fiatalabb 
nŒ is megsebesült.

Ekkor a három merénylŒ néhány 
pillanatig zavarodottan állt, majd 
kirohantak az épületbŒl. A többiek 
is futni kezdtek, mindnyájan egy-
szerre értek a teherautókhoz. Azok 
már indultak is, és az egész társaság 
hamarosan megérkezett oda, ahon-
nan jöttek: az Astoria szállóhoz, a 
„forradalom fészkéhez”.

A padlón fekvŒ Tisza és a két nŒ 
közül Denise mozdult meg elŒször. 
Tiszáné sokkos állapotban volt, nem 
reagált semmire. Tisza ekkor még 
élt. – A fejem – mondta. Denise 
odakúszott hozzá, megtapogatta a 
fejét, de nem talált rajta sérülést. 
Az elsŒ sérülés amit észrevett, egy 
haslövés volt. De nem volt ideje 
segíteni, mert ebben a pillanatban 
meghalt Tisza István. S ott, a lassan 
oszladozó lŒporfüstben vele halt 
meg Magyarország utolsó reménye 
is arra, hogy sorsa ne káoszba és 
szétesésbe torkolljon.

Károlyi „pünkösdi királysága” sem 
tartott sokáig, mert 1919. március 
21-én Kunfi Zsigmond és Kun Bé-
la puccsszer°en eltávolították a ha-
talomból, és bevezették a „proletár-
diktatúrát”. Annak nevében aztán 
véres Œrjöngésbe kezdtek a magyar 
nemzet testén..... 

A gyilkosok, akik lôttek
Dobó István, 31 éves, 9 évet szol-

gált nagydarab tengerésztiszt, alko-
holista. Felesége megcsalta és el-

Csere Péter: 
Gróf Tisza István meggyilkolása

(Unicus Mûhely. 2013,)

Hogyan halt meg Tisza István
kétszeres miniszterelnök?
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Menekült a múlt elôl az 
1940-es évek sztárja

Hatéves korában írtak elôször a magyar sajtóban Goll Beáról. Tehetséges 
táncos volt, kamaszként fedezték fel maguknak a filmesek. Tizennégy évesen 
ment férjhez, és tizenhat évesen vált el. Még ekkor is legszívesebben a játék 
babáit öltöztette. Voltak olyan idôszakok, amikor többet írtak róla, mint Karády 
Katalinról. A negyvenes években Turay Idával és Páger Antallal szerepelhetett 
a filmvásznon, és vele voltak tele az újságok, mégsem volt elégedett: hollywoodi 
típusú sztárt akartak belôle csinálni, miközben ô igazi, nagy szerepeket szeretett 
volna kapni. Ez is kiderül Verrasztó Gábor könyvébôl, amely a hihetetlenül nép-
szerû színésznô életrajzát próbálja összerakni, fôleg korabeli újságcikkekbôl és 
abból az egyetlen beszélgetésbôl, amelyet az 1948-ban emigrált és nyomtalanul 
eltûnt színésznôvel készíthetett tavaly Svájcban.

Nagyon kevesen élnek már azok közül, akik látták annak idején filmen vagy 
színpadon, vagy vele dolgozhattak; ôk viszont jól emlékeznek rá, és a mai napig 
van rajongótábora, még ha nem is közismert Goll Bea neve. A gyönyörnyû, szô-
ke tehetség a negyvenes években volt a népszerûsége csúcsán. A táncos és szí-
nésznô 1948 után fasisztának minôsült – például azért, mert Karádyval tartott 
kapcsolatot –, ezért emigrált. A saját halálhírét valószínûleg ô terjesztette el, 
hogy a családját védje; nem lett volna kívánatos egy disszidens rokon. Az édes-
anyja végül mégis koncepciós per áldozata lett, bár nem emiatt.

Ezután többé senki nem hallott Magyarországon Goll Beáról. Verrasztó Gábor 
újságíró-helytörténész fedezte fel néhány évvel ezelôtt, hogy az egykori gye-
reksztár még életben van, Svájcban lakik, ahol balettiskolát nyitott és modell-
kedett, de a színpadra nem tért vissza, és soha senkinek nem beszélt a múltjáról. 
Fénykép- és újságcikkgyûjteményét viszont magával vitte – amely véletlenül 
került elô –, és sokat segített a könyv elkészítésében. Verrasztó kezdetben arra 
gondolt, jó volna egy riport, amely visszahozza Goll Beát a magyar köztudatba. 
Hosszas gondolkodás után úgy döntött, értesíti Vujity Tvritkót, akinek valóban 
megtetszett az ötlet. A közönség így 2013-ban, a TV2 mûsorában, a Naplóban 
láthatta újra a színésznôt, aki 1948-ban tûnt el örökre a magyar színpadokról.

Goll Bea 2014-ben, 87 éves korában halt meg, de elôtte a könyv szerzôjének is 
alkalma nyílt meglátogatni az egykori táncos-színésznôt. Utolsó éveit egy idôs-
otthonban töltötte. Egyre jobban elhatalmasodott rajta az Alzheimer-kór, de 
még az utolsó idôkben is megôrizte a tartását, elegáns nô volt – így emlékszik rá 
Verrasztó, aki nemrég jelentette meg a Napkút Kiadónál Goll Bea – Szabálytalan 
életrajz címû könyvét. Egyetlen találkozásuk alkalmával beszélgettek az idôs 
nôvel, s a színésznô gyûjteményét kiegészítette további, Goll Beáról szóló ma-
gyar sajtómegjelenésekkel is. Ezek nemcsak a fiatal mûvésznô pályájáról 
árulnak el sokat, hanem arról is, hogy a hírességek kultusza már akkor sem volt 
nagyon különbözô a maitól: a színházi és filmkritikákon túl bulvárcikkeket is 
olvashatunk róla; kiderül például, hogy milyen kozmetikumokat használt, és az 
is, hogy babákat gyûjtött.

A sajtónak nagy szerepe volt Goll Bea pályája alakulásában. Verrasztó Gábor 
szerint jól meg lehet figyelni, hogyan „csinált sztárt” a gyerekmûvészbôl a saj-
tó, közte a Film, színház, irodalom fôszerkesztôje, Egyed Zoltán, aki rend-
szeresen vezércikkekben áradozott Goll Bea tehetségérôl. Talán egy kissé sze-
relmes is volt a lányba, aki a koránál jóval érettebbnek tûnt – azért is, mert nem 
sok jutott neki az igazi gyerekkorból. Utolsó magyarországi élô rokona, kereszt-
fia úgy emlékszik: a szülôk ragaszkodtak ahhoz, hogy mindenáron gyereksztárt 
faragjanak Goll Beából. Ráadásul az ô házasságuk rossz volt, az Opera mögötti 
lakás hangos volt a veszekedésektôl, így a kislánynak valószínûleg egyfajta me-
nekülést is jelentett a szereplés. Már hatévesen az operaház gyerekkarában 
táncolt.

A média felkapta a hírét, a filmesek pedig szerepeket írtak neki – leginkább 
olyanokat, amelyekben táncolhatott és érvényesülhetett rendkívüli szépsége. 
Goll Bea viszont szenvedett attól, hogy színészként nem tudott kitörni ebbôl a 
körbôl. A korabeli sajtó átolvasása után ezt Verrasztó Gábor is így látja: „Lehe-
tetlen helyzetbe hozták ezt a fiatal lányt. Úgy gondolták, joggal, hogy gyönyörû, 
és egy hollywoodi típusú sztárt szerettek volna belôle csinálni. Ennek jegyében 
kapta a filmszerepeket is – legtöbbször kevés szövege volt, pár egyszerû mon-
dat. Ebbôl mindenképpen ki akart törni, mert így tulajdonképpen nem volt sem 
táncosnô, sem színésznô. Akkor még nem voltak nálunk revüfilmek. Ha vannak, 
akkor nagy sztár lehetett volna. A lelki vívódásait nagyon jól végig lehet követni 
ebben a könyvben. Volt, hogy kifakadt, mert úgy érezte: itt az ideje, hogy igazi, 
nagy szerepeket kapjon. Talán ezek elôl is menekült, szabadulni akart a múlt-
jától.”

R. Kiss Kornélia (Magyar Nemzet)
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Csapó Endre 

Nemzet a Világszórványban
Mi a nemzet?
Amikor Magyarországon hangzik el 

a kérdés, könnyen kapunk választ: a 
nemzet a velünk együtt élô magyarok 
összessége. Lehet hogy ilyen válasz 
tudományosan nem állja meg a helyét, 
de igazán azoknál sem, akiknél azonnal 
beugrik az ismert tény, hogy magya-
rok élnek a szomszéd országokban is. 
Iskolázottabbak tudják, hogy a nemzet 
fogalma az utóbbi két évszázadban 
többször is változott. Országhatárok 
változnak, emberek elvándorolnak, 
miért kellene a nemzet mibenlétének 
ezekkel együtt változnia? Ennek értel-
mében kell megbarátkozni ezzel a 
címmel, illetve fogalommal: Nemzet a 
Világszórványban, ami egyértelmûen 
a Kárpát-medencén kívülre, a nagyvi-
lágba elvándorolt magyarok összessé-
gére utal, és annak milliós nagyság-
rendje alapján a nemzet jelentôs há-
nyadát képezi, ezért érdemes a nem-
zetrész megjelölésre.

Mindemellett érdemes a tudomány 
talaján is támpontot keresni, mert 
nem könnyû választ adni olyan kérdés-
re, hogy lehet-e nemzet távol a hazá-
tól?
Joó Tibor a kormányzóság idején, 

1939-ben megjelent történetfilozófiai 
tanulmányából (A magyar nemzetesz-
me) idézünk néhány mondatot. A szer-
zô a magyar nemzeteszmét vizsgálta 
annak tisztázása érdekében, hogy kit 
kell a magyar nemzet valódi tagjának 
tekinteni. Ennek a kérdésnek idôszerû-
ségét a magyar Országgyûlés 2011-
ben meghozott Trianon-napi döntése 
alapján érvényesülô nemzetegyesítés 
fogalom és program adta. 

Tehát Joó Tibor kimondja, hogy: „A 
nemzetiség alapjai sokkal mélyebben 
nyugszanak, mint materiális-bioló-
giai vagy nyelvközösségi véletlen 
körülményeiben, s egy nemzet tagjá-
vá emelkedni sokkal komolyabb és 
bonyolultabb folyamat, mintsem 
hogy azt születés vagy nyelv ingyen 
ajándékképpen hozhatná. S nem íly 
varázshatalom az állam sem, Csak a 
legtúlzottabb racionalizmussal állít-
hatja valaki, hogy az állampolgárság 
bárkit is automatikusan a nemzet 
tagjává tesz, s elvesztése kizárja  
nemzetébôl. Hiszen van idô, amikor 
a nagy számûzöttek nemzetük leg-
hûbb, a nemzetiséget igazán repre-

zentáló tagjai. A állam különleges 
int zményszerû alakulat, törvénye-
ken, parancson és erôhatalmon ala-
pul; a nemzet merôben érzelmi kö-
zösség, a hozzátartozás és iránta való 
hûség nem külsô szabályok betartá-
sában nyilvánul, s léte nem függ at-
tól, rendelkezik-e jogi értelemben 
vett szuverenitással.
Ha a nemzetet és államot azonosít-

juk, kizárjuk az Erdélyben vagy  
Amerikában élô magyarokat nemze-
tünk körébôl. Az államiság nem 
lényeges alkateleme a nemzetiség-
nek.
A magyar nemzetet nem a vér, nem 

a nyelv, nem az államiság teremtette 
meg, hanem egy merôben szellemi 
tényezô.”
Az idézett mondatok 76 évvel ezelôtt 

jelentek meg elôször nyomtatásban, 
azóta olyan csapások és negatív 
hatások érték a nemzetet, amiket 
túlélni alig-alig tudott, a nemzettudat 
a terhek és kísértések ártalmai alatt 
roskataggá vált, majd csak amikor 
az ország a szabad államiság talajára 
lép –-- a visszarendezési tévelygések 
akadályait leküzdve –-- most, negyed 
évszázad múltán kezd magához tér-
ni.
A távoli földrészrôl, Ausztráliából 

megítélve indokoltnak tekintjük a 
kifejezett gondolatot: igen, lehet 
nemzet a Világszórványban. Igen, mi 
is idegen nyelvközösségben élünk, a 
magunkkal hozott magyar nyelv a 
családi házban, baráti körben vagy 
magyar összejöveteleken kerül csak 
használatba, és persze, amikor ma-
gunkban vagyunk gondolatainkkal. 
Valóban csak itt idegenben érzékel-
jük, hogy a megismert nyelvek felett 
minden összehasonlításban magasan 
a legkifejezôbb, legartikuláltabb 
anyanyelvünket ingyen ajándékként 
kaptuk, és ha állampolgárságunk le-
hetett is csere tárgya, a nyelvet nem 
adjuk. Valóban magyarságunk ter-
mészetes dolog volt, nem éreztünk 
rajta semmi különöset egészen ki-
vándorlásunkig, hozzá kötöttségünk 

talán még hátrány is volt az idegen-
ség elsô szakaszában, de értéke ide-
genben nôtt meg igazán egy addig 
soha nem érzett vonzalom sodrában. 
A há ború elôtti  magyar állam pol-
gáraként elfogadtuk a haza által 
megkövetelt kötelezettségeket, ez 
neveltetésünk része és egyéniségünk 
alkotó eleme lett, tehát emigrációban 
természetes igyekezettel kerestük az 
áldozathozatal eszközeit és lehetôsé-
geit. Értelmet kapott a feladatvállalás 
akkor is, ha csak halvány esélye volt, 
hogy vállalt cselekedetünknek lesz-e 
értelme, és lehet-e eredménye.
Ahogy Joó Tibor megállapította, 

magyar nemzet részeként idegen-
ben megmaradni „merôben szelle-
mi tényezô”.  Már tudjuk, hogy szu-
verén lelki vállalás, amikor már ér-
dek sem köt magyarságunkhoz, ami-
kor már mindent megkapunk, amit a 
szülôhaza nem adott meg számunkra, 
amikor még remény sem volt rá, 
hogy valaha az elhagyott ország föld-
jére léphetünk, találtuk meg értelmét 
és értékét származási, nemzeti hova-
tartozásunknak. 
Valóban élhet a nemzet az államon 

kívül is, hûségünket a szovjetalkotta 
államtól tagadtuk meg, mert az nem 
a nemzet állama volt. A nemzet ben-
nünk élt tovább, mert hittük, hogy a 
hódoltság rendjének tilalmi leple 
alatt élt az országban is a nemzet, és 
várja felszabadulását. Hittük, hogy 
van jövô, ami igazolni fogja hûségün-
ket.
Az igazolás ugyan még várat magá-

ra –-- 26 évvel az ország felszaba-
dulása után is. De talán már nem is 
fontos, szinte mind elhaltak már, aki-
ket illetne.  A nemzeti emigráció 
akkor vállalta föl –-- nevezetesen az 
50-es években –-- a nemzeti identitás 
ápolását, amikor a Kárpát-meden-
cében ez teljesen lehetetlenné vált; 
ezáltal meggyôzôdésem szerint érde-
meik elévülhetetlnek.”  Ezt Pordány 
László canberrai (ausztráliai) nagy-
követ (1990-1994) mondta el Lakite-
leken (1995. április 8-án.). Érdekes 

még néhány további mondata is: -– 
olvassuk tehát:  Az önazonosság-vé-
delem eleinte magyar iskolák, kurzu-
sok, szervezetek, tánccsoportok stb. 
létesítésétôl kezdve újságok alapítá-
sán és  könyvkiadásokon keresztül 
tüntetésekig és kormányoknál törté-
nô »lobbizásig« terjed, tehát a kultu-
rális és politikai szférában egyaránt 
mûködött, valamint természetesen 
érzelmi síkon is, ez utóbbit mutatja 
többek között a nemzeti ünnepeinken 
szimbólumainkhoz és hagyománya-
inkhoz való szívós ragaszkodás. Nem 
utolsó sorban templomokat építettek. 
1956-ban ez egy idôre gazdasági és 
egyéb nemzeti igényû segélyakcióvá 
szélesedett. Sajnálatos, hogy mindez 
évtizedeken keresztül alig volt köz-
vetlen hatással az óhazára. ... Voltak 
és vannak eredményei gazdasági, 
kulturális és érzelmi-tudati téren 
egyaránt, és ezzel a nemzeti emig-
ráció bôségesen rászolgált, azazhogy 
rászolgált volna az összmagyarság, 
valamint a hivatalos Magyarország 
elismerésére.”
Tizenhárom évvel késôbb Pordány 

László Budapesten tartott elôadást 
„Kapcsolataink a nyugati magyarság-
gal” címmel, amibôl néhány mondat 
nagyon hozzátartozik az elôbb el-
hangzottakhoz:
 A rendszerváltozás közeledtekor és 

kezdetekor az emigrációban rendkí-
vül erôs volt a készség az anyaország-
hoz történô szellemi és fizikai közele-
désre; sokan ma már szinte elképzel-
hetetlen intenzitású érdeklôdéssel 
fordultak a megújúló és úgymond a 
kommunizmustól végre megszaba-
duló Magyarország felé. Sajnos el-
mulasztottuk ennek az érdemi fo-
gadását és viszonzását. A nyugati 
magyarságot, benne a szorosabb ér-
telemben vett politikai érdeklôdésû 
emigrációt jelentôségén alul kezel-
tük; néhány kezdeti tétova próbálko-
zástól eltekintve gyakorlatilag elha-
nyagoltuk. ... A FIDESZ–MDF kor-
mány hivatalba lépésekor az évtized-
del korábbi eufóriának addigra 

legföljebb csak nyomai maradtak. 
Orbánék különben is fôként a Kár-
pát-medencei magyarságra koncent-
ráltak, egyébként helyesen, de így 
ismét jórészt elsikkadt a magyar–
magyar kapcsolatok itt tárgyalt ré-
sze. Még a szervezési és szervezeti 
alapstruktúra sem jött létre.”
Ez az idézett helyzet is ma már 

történelem. Az a nemzeti emigráció, 
amely tovább élte és éltette az ország 
függetlenségi harcának összeomlása 
elôtti társadalom nemzettudatát, ab-
ban a tudatban távozott el a földi 
küzdôtérrôl, immár majdnem teljes 
egészében, hogy megcselekedte, 
amit megkövetelt az általa feltéte-
lezett haza. Akik még vannak, utolsó 
mohikánok, ôk már tudják, hogy a 
feledés pora szívós és gyarapodó 
takaró réteg. Az elmúlt 25 évben a 
magyarországi média vajmi keveset 
tett annak érdekében, hogy tudato-
suljon valami a közvéleményben ar-
ról, hogy élt egy része a nemzetnek 
távol az országtól, a nyelvi közegtôl, 
amely magával vitt valamit a szülô-
hazából, amivel jól gazdálkodott, 
hasznosítható évtizedek munkálkodá-
sa hirdeti emléküket. Magyarhon 
médiavilágában még nincs igény 
megismerni, mit cselekedett a nem-
zet távolba szakadt része egy rendkí-
vüli idôszakban a nyugat világ fóru-
main, ahol Trianon óta mindent más-
képpen tudnak a magyarokról.

Hódy László önéletrajza egy kalandos és változatos

 történet. Mint Európa bajnok, aki két országot 

képviselt az olimpiai jatékokon: Magyarországot 1952-ben 

és Ausztráliát 1964-ben. 

Ez a figyelemreméltó önéletrajz kibontakozik az 1940-es és

 50-es években amikor Magyarország elveszitette a világháborút

 és azt követte egy félelmetes kommunista politikai és gazdasági 

rendszerváltozás. Az 1956-os forradalom elbukott és 22 éves 
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Annak ellenére, hogy nyelvtudás és szakma nélkül, nehéz körülmények között 
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Ábrányi Emil

Él a magyar
Fessétek bár sötétre a jövôt,
Mondjátok, hogy már torkunkon a kés,
Beszéljetek közelgô, hosszú gyászról,
Mély süllyedésrôl, biztos pusztulásról:
Engem nem ejt meg gyáva csüggedés!
Szentül hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Többet ki küzdött és ki szenvedett?
Hiszen vértenger, temetô a múlt!
Vetettek rá halálos szolgaságot,
Irtották szörnyen.. ámde a levágott
Törzsek helyén még szebb erdô virult.
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Ki a saját pártos dühét kiállta,
Annak nem árthat többé idegen!
Hányszor harsogták kárörömmel: Vége!
S csak arra szolgált minden veresége,
Hogy még kitartóbb, még nagyobb legyen.
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Szükség van arra nemzetem, hogy élj!
Mert bár hibád sok s bûnöd sorja nagy,
Van egy erényed, mely fényt vet te rád,
S melyért az Isten mindent megbocsát -
Hogy a szabadság leghûbb véde vagy!
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar nem vész el s élni fog!

Ha minden nemzet fásultan lemond,
S a szent rajongás mindenütt kiég,
S a büszke jognak minden vára megdôl:
A te szabadság-szeretô szívedtôl
Új lángra gyullad Európa még!
Ezért hiszem, akármit mondjatok,
Hogy a magyar örökre élni fog!

Bízom s hiszek, míg Isten lesz fölöttünk,
Ki trónusán bírói széket ül!
És hogyha minden búra, bajra válik,
Romok között is hirdetem halálig,
Erôs, nagy hittel, rendületlenül:
Legyen bár sorsunk még oly mostoha,
Él a magyar s nem veszhet el soha!
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EMLÉKEZZÜNK
PÁLOS PISTA BÁRA

Amikor megjelentem az elsô cserkész 
összejövetelen akkor láttam meg Pista
bá-t elôször. Nekem, fiatal kiscser-
késznek, bizony meglehetôsen szigorú-
nak és ijesztônek tûnt.

Aztán egy jó pár év után, már nem 
volt olyan ijesztô, sôt mint egy cser-
kész úgy láttam, hogy Pista bá mint 
tiszt és csapatparancsnok, az ellenfél. 
Igazán nem tudom, hogy bírt velünk: a 
számtalan viccet és ártatlan hülyéske-
dést, de végül rájöttem, hogy azért 
tûrt el, mert igazán szeretetett minket 
és végtelen türelmes volt.

Sohasem fogom elfelejteni, hogy ami-
kor a zászló térrôl kiástuk a zászlórudat 
és felállítottuk Pista bá sátra elé. Reg-
gel a szokásos zászlófelvonáshoz az 
egész fiú tábor sorakozott Pista bá sát-
ra elôtt. Amikor szép lassan kimászott 
a sátrából, alsógatyában, nem szólt 
semmit csak nyugodtan visszabújt a 
sátrába, mi meg össze-vissza dûltünk a 
nevetéstôl. Késôbb aztán hallom a 
kiáltást, hogy GRUBER !!! --- és fél 
napot álltam és tisztelegtem a zászló-
nak. De nem voltam egyedül, velem 
állt „vigyázz” -ban az egész ôrs.

Amikor én is vezetô és szülô lettem 
kezdtem értékelni azt a hihetetlen tü-
relmet. Láttam és megértettem, hogy- 
ha nagyon szeretünk valakit akkor 
sokat eltûrünk és erre volt Pista bá élô 
példa.

Egy másik erôssége, hogy életcélja 
volt a munka a magyar fiatalságért. 
Hitt benne hogy érdemes és megtett 
mindent hogy elérje a célt. Nem gon-
dolt magára csak ránk fiatalokra. So-
kan nem értettek egyet Pista bával, de 

ô nem törôdött a kritikával, csak 
dolgozott, küzdött értünk.

Száraz humora volt, sok száraz viccet 
kellett hallanunk, de csak most látom 
és érzem, hogy mennyire fog hiányoz-
ni. De nevetek magamban, mert a 
fiatal vezetôk most tôlem hallhatják a 
sok száraz viccet és szenvedhetnek.

Azzal a gondolattat szeretném zárni, 
hogy számoljuk össze hány fiú cser-
kész életére volt befolyással a sok év 
alatt, hány tábort rendezett, mennyi 
idôt áldozott a cserkész mozgalomra 
és miért? Azért mert szíve és lelke a 
cserkészetet szolgálta. Soha sem fe-
lejtem el, amit Pista bá mondott 
egyszer nekem:
CSERKÉSZ AKÁRKI TUD LEN-

NI, DE NEM AKÁRKI TUD MA-
GYAR CSERKÉSZ LENNI.

Azt hiszem azért vagyok még ma is 
cserkész és még sokáig az leszek mert 
megmutatta az utat és jobb példa nem 
lelhet elôttem mint Pálos Pista bá.

Jó munkát!
Gruber Tibi st

A Független 
Szabadságharcos Szövetség 

eseménye.
Ez az év is elmegy és sikeresen vég-

zôdik, szövetségünknek. December 
13-án tartottuk meg a hagyományos 
karácsonyi családi „terülj asztalka” 
ebéddel egybekötött Karácsonyi bú-
csúzást. Mindenki valamivel hozzá 
járult a „terülj asztalhoz” és így min-
denki azt evett, amit éppen megkívánt. 
Volt miben válogatni. Szép számmal 
voltunk, ugyan volt, aki betegség, 
nyaralás és hasonló dolgokért nem 

tudtak idén résztvenni, azért a beszél-
getés hangzavarában mindenki jól 
érezte magát. Ezt bizonyította, hogy az 
ebédelés 1,30-kor kezdôdôtt, utána volt 
egy kis mûsor, ahol a megszokott ked-
vességével, Gellért Miklós karácso-
nyi énekeket játszott a zongorán, s 
persze aki tudta Vele énekelt. Aztán az 
újonnan megalakult Magyar Mûvé-
szek Körének elnöke Gáspár András,
egy gyönyörû szívhez szóló verset 
mondott el, nem hiába ô az elnök!

Utána Boldizs András ismételten 
elmondott és szavalt egy kedves emlé-
kezést a régi otthoni Karácsonyról. 
Bizony mindnyájunk lelke valahol a 
Hazánkba szállt.

S a kis mûsor után senki sem sietett 
haza. Elôjöttek az emlékek, s volt na-
gyon sok minden amirôl elbeszélget-
tünk. Kell is ilyen baráti eszmecsere 
néha. A sikeresnek mondható Kará-
csonyi összejövetel végén 5.45-kor el-
keztünk haza szállingózni. Ez úton 
kívánunk minden egyes bajtársunk-
nak és családjaiknak kegyelemtel-
jes karácsonyt és egy boldog újévet. 
Ahogy otthon mondtuk….BUÉK.

Amikor 1993 elején az Ausztráliai 
Magyar Szent Korona Társaság kebe-
lében meghirdettük „Egy a Nemzet 
Mozgalom” néven az egész magyar 
nemzet együvé tartozásának gondola-
tát, az alábbi jelmondatot indítottuk 
útjára:

 Fel kell emelni a nemzet fogalmát 
olyan köztudati, közjogi és alkotmány-
jogi szintre, mint amivel felszerelte a 
polgári liberális államfelfogás az ál-
lampolgár fogalmát. Azt akarjuk elér-
ni, hogy hozzon a magyar országgyûlés 
olyan törvényeket, amik törvényes és 
jogi keretet adnak az egész magyar 
nemzetnek az államhatároktól függet-
lenül!”

Közel két évtized kellett ahhoz, hogy 
törvény szövegébe került a nemzet fo-
galma: a 2010. évi XLV. törvény a
Nemzeti Összetartozás melletti tanú-
ságtételrôl szól, amelynek 3. paragra-
fusa kimondja: „A Magyar Köztársa-
ság Országgyûlése kinyilvánítja, 
hogy a több állam fennhatósága alá 
vetett magyarság minden tagja és 
közössége része az egységes magyar 
nemzetnek, melynek államhatárok 
feletti ö sszetartozása valóság, s 
egyúttal a magyarok személyes és 
közösségi önazonosságának megha-
tározó eleme. Ebbôl kiindulva az 
Országgyûlés megerôsíti Magyar-
ország elkötelezettségét a magyar 
nemzet tagjainak és közösségeinek 
egymással való kapcsolatuk fenntar-
tására és ápolására, és az Európában 
elfogadott gyakorlatot alapul vevô 
közösségi autonómia k lönbözô for-
máira irányuló természetes igényé-
nek támogatására.”

A törvényben kimondott „egységes
magyar nemzet” ezáltal olyan értel-
mezést kap, amely az állampolgárság 
milyen voltát figyelmen kívül hagyja, 

ugyanakkor állami feladatkörbe utalja 
a nemzetegyesítés cselekedeteit.

Ennek értelmében a kormány meg-
fogalmazta nemzetstratégia leszögezi: 
Célunk, hogy a világban szétszór-
tan élô magyarságot jobban be-
vonjuk a magyar nemzet életébe. 
Magyarország elemi érdeke, hogy 
a világon bárhol élô magyarokat 
egyéni, illetve közösségi szinten is 
megszólítsa.”
A XXI. században teljesen új hely-

zet van a szétvándorlás terén, ami 
jelenkori kötelességet akaszt a ma-
gyar állam nyakába. Nem kell már 
életet kockáztatva átszökni a határon. 
„El lehet menni!” –-- így is elhangzott 
korábbi magas fórumról. Persze, 
igaz is –-- el lehet menni. Azért még 
ma is bátor cselekedet, bár vannak 
akik munkaajánlatot kapnak, a javát 
viszi a fejlett világ. A múltban is azok 
mentek el, akikre az országnak igen 
nagy szüksége volt, lett volna. A fia-
tal, tettrekész, bátor v llalkozó szelle-
mû, életre felkészült magyar. Nem 
biztos, bár nem lehetetlen, hogy ô is 
viszi tarsolyában a nemzettudatot, a 
fogadalmat, hogy távol is szolgálja 
nemzetét. A mai hazai közszellembôl 
ez nem egyértelmûen következik.

Mi a világszórvány?
A magyar világszórvány soha nem 

volt könnyen áttekinthetô képlet. 
Ö tnegyed évszázad során kivándo-

rolt mintegy két- és félmillió ma-
gyar, nos az elhaltak helyébe lépô 
utódokkal állandó marad ez a szám-
szerûség a természet rendje szerint. 
A leszármazottak biztosan számon-
tartják, hogy a szülôk, nagyszülôk 
magyarok voltak, tehát folyamatos a 
származástudat. Nyugaton egyéb-
ként is, a nagy bevándorlások nyo-
mán, fellendült a származás megval-

lása. Nyugat nem olvasztótégely töb-
bé, hanem multietnikus terület, ahol 
a korábbi dominást jelleg már nem 
asszimiláló közeg.
Az itt említett utódnemzedék képezi 

a világszórvány legnépesebb ágaza-
tát, amivel egy jól gazdálkodó anya-
országnak kiemelten foglalkozni kell. 
Az országnak külkapcsolat létesítésé-
re legjobb kiindulási terep, magas 
állású személyek szólíthatók meg kö-
rükbôl tízezerszám a tudomány, a 
politika, a mûvészetek, az üzleti élet 
és sok egyéb területen. Személyes 
megközelítéssel, érdekeltté tétellel 
kincsesbánya lenne az ország részére 
a velük foglalkozás. Ma még mindig 
elhanyagolt terület.
Még vannak magyar egyesületek, 

egyházközségek, magyar házak, ma-
gyar újságok azok szolgálatára, akik 
iskolázottságuk idején még Magyar-
országon éltek. Minden jelentés és 
leírás megegyezik abban, hogy en-
nek a rétegnek mindössze 5 esetleg 
10 százaléka látogatja ezeket az ön-
kéntes alapon létrehozott intézmé-
nyeket. Amikor korábban a Világszö-
vetségben, vagy újabban a Diaszpóra 
Tanács értekezleten megjelennek 
egyesületi vezetôk a világszórvány 
képviseletében, legjobb esetben is 
csak az egyesületeket látogató ma-
gyarok képviselete valósul meg, na-
gyonis áttételesen.  Az egyesületi 
életen kívüli 90–95 százalék semmi-
féle képviseleti rendszeren keresztül 
nem érhetô el.

A nagyvilágban mûködô magyar 
szervezetek támogatását a rendszer-
változtatás utáni kormányzatok a 
Magyarok Világszövetsége gondjaira 
bízták. Az elgondolás nem vált be, több 
okból. A támogatás állami feladat, a 
Magyarok Világszövetsége civil szer-

vezet, és mint olyan, törvényben elôírt 
szervezeti önállósággal minden tekin-
tetben a saját legfelsôbb fórumának, a 
közgyûlésnek határozata szerint vá-
laszthat magának bármely célt és fela-
datot. A Magyarok Világszövetsége az 
egész magyar nemzet érdekében álló 
nemzetpolitikai tevékenységet jelölt 
ki magának feladatul. Ennek megfele-
lôen nem egy, hanem három régió 
gondjait vette magára. A világszórvány 
szempontjából a magyar állam magára 
vállalt gondoskodása ilyen közvetítô 
beiktatásával eredménytelen volt. Je-
lenleg a kormányzat a korábbi képvi-
seleti keret felújításával a kormányzat-
hoz való közvetlenebb megoldást ve-
zetett be. 
Azután itt vannak a nyolcvanas 

évektôl folyamatosan kivándorlók, a 
nyitott határok eddigi és egyre 
növekvô számú kivándorl  magyarjai, 
velük a jól gazdálkodó anyaországnak 
ugyancsak foglalkozni kell. A nem-
zetgazdaság kára minden olyan mun-
kavállaló eltávozása, akinek a szak-
májában munkaerô hiány van. Tudó-
sok, orvosok, magasan képzettek el-
vándorlása veszteséget képez tanít-
tatásuk költségeivel is, de tudásuk 
nélkülözése a legnagyobb veszteség. 
Diaspora option elnevezés alatt törté-
nik a külföldön élô magasan képzet-
tekkel való intenzív kapcsolattartás, 
tudásuk és kapcsolataik beépítése a 
hazai gazdasági és tudományos élet-
be. Ennek eszközei a rövid tanulmá-
nyutak, a vendégoktatói megbízások, 
a konferenciák és a közös kutatási 
programok, és az ezeket elôsegítô 
mobilitás portál és adatbázis. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia in-
tenzív kapcsolatot tart külföldi 
magyar tudósokkal. 
 A rendszerv ltás óta soha nem volt 

ilyen magas a magyarok körében a 
külföldre vándorlást tervezôk ará-
nya: mára minden ötödik magyar 
felnôtt tervezi, hogy rövid vagy hosz-
szú távon külföldön vállal munkát, 
vagy végleg kivándorol. Ennél is ag-
gasztóbb, hogy a 30 év alatti fel-
nôtteknél ez az arány 48 százalék. 
Mindez egy néhány éve tartó, egyér-
telmûen növekvô trend eredménye, 
hiszen 2010 óta másfélszeresére nôtt 
a külföldi munkavállalást vagy ki-
vándorlást tervezôk aránya –-- derül 
ki a TÁRKI Társadalomkutatási In-
tézet kutatás ból.

Három kategória tehát: 1.a korábbi 
elvándoroltak utódnemzedékei,  2. a 
ma mûködô magyar szervezetek a vil-

ágszórványban, 3. a jelenidei és folya-
matosan elkövetkezô exodus magyar-
jai.
Amint láttuk, a világszórványba el-

vándoroltak nemzettudata általában 
olyan mint amit még hazulról hoztak. 
A távolba jutással erôsödhet is. Mi-
nôségétôl függôen persze gyengülhet 
is. A nemzettudat lélek dolga, önként 
vállalás, valahova tartozás. Magyar-
országon is lehet az állampolgárnak 
nem tartozni a nemzethez, újabban 
divat a nyilvános kérkedés magyarel-
lenességgel.

Ha az a kérdés, hogy miként áll a 
nemzetegyesítési törekvés a magyar 
világszórvány esetében, és erre rövid 
választ várnak, a felelet így szól: 
huszonöt évvel ezelôtt követtünk egy 
elképzelést, ami nem vezetett a cél 
felé. Újabb elképzelés nincs. 

A nemzetpolitika társadalomszer-
kezeti feladata nehéz terep, minden 
feladat egyedi, és csak rászabott meg-
oldás lehet eredményes. Eddig még 
elgondolás alakjában sem került a 
nemzetpolitika asztalára olyan meg-
oldás, ami a világszórvány talajáról, 
mibenlétébôl kiindulva törekedne 
megfogalmazni egy megfelelô intéz-
mény mibenlétét
A nyugati diaszpóra egyesítése a 

nemzet egészéhez alapvetôen ma-
gyar kormányzati nemzetpolitikai 
feladat. Ennek a nemzetrésznek a 
nemzeti társadalom mûk désébe való 
integrálása annyira egyedi és komp-
lex mûvelet, amit semmiféle eddig 
alkalmazott feladatrendszer nem ké-
pes megvalósítani –-- sem egyesület, 
szövetség, sem minisztériumi hiva-
tal. A nyugati magyar szórvány nem 
fogható egybe bármiféle képviseletet 
k pezô szervezeti egységbe, a demok-
rácia önkormányzati-képviseleti elve 
ezen a területen nem alkalmazható. 
A nyugati magyar szórvány egyének 
milliós létszámával csak elméletileg 
összegezett (virtuális) társadalom, 
amely csak egyéneinek számszerû 
nyomatékával alkotja a nemzet egy 
jelentôs részét, ennél fogva bármi-
lyen demokratikus képviseletet akár 
látszatra sem lehet rá alkalmazni.
Miként láttuk, a feladat méretére és 

különlegességére szabott egyedi in-
tézmény létrehozása kell megelôzzön 
minden lépést, ami a világszórvány 
nemzeti feladatokra készséges részé-
nek a nemzet egészébe foglalását 
célozza meg. Velük a nemzetegyesítés 
mértéke a személyi kapcsolatok ösz-
szességében valósul meg. 

Melbourne-i Magyar 
Központ vezetôsége 

nagy szeretettel kiván 

minden kedves 

honfitársának áldott, békés 

karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben, egészségben 

gazdag, boldog 

új esztendôt.



Reagan ígéretei
Ronald Wilson Reagan 1980. janu-

ár 20-án felesküdött, mint az Egyesült 
Államok 40-ik elnöke. Elsô elnöki nyi-
latkozatában erôt ígért a nyugati vi-
lágnak, ígéretet tett, hogy az Egyesült 
Államok erôs lesz, a béke elkötelezett-
je, de soha nem adja meg magát. 
Amerika népe ezt várja tôle, erre az 
ígéretre adta szavazatát arra az em-
berre, akit az elnökválasztási proce-
dúra Carter elnökkel szemben, mint 
jelöltet eléje állított. Az elkövetkezô 
négy évben fogja megtudni a válasz-
tópolgár, hogy az elmúlt negyedszá-
zad csalódásainak szinte szabályszerû 
folyamata megszakad-e végre, vagy 
valóban semmit sem számít már, ki 
lesz az elnök?

A feltett kérdés ezúttal indokoltabb, 
mint bármikor elôtte, mert Ronald 
Reagan nem csak a választási kam-
pány idején hangoztatta, hogy Ameri-
kának vissza kell szereznie régi nagy-
ságát és tekintélyét, hanem szinte 
egész politikai múltja idején támadta 
a liberális baloldal politikáját, amit a 
kormányhatalom birtokában meg is 
valósítottak, hogy az Egyesült Álla-
mokat minden téren legyengítették, 
hogy a Szovjetunióval, mint egyenlô 
féllel, hajtsák végre nemzetközi ter-
veiket. Amit Ronald Reagan kifeje-
zett, az egyúttal az ország többségé-
nek is szándéka, és amit helytelení-
tett, az a demokrata párti kormány-
nak, továbbá a politikai és gazdasági 
Establishmentnek a szándéka. Ez az 
Establishment erôlteti a koegziszten-
ciát, détantot, együttmûködést a szov-
jet tömb kormányaival, és velük ab-
ban is megegyezik, hogy politikájuk 
és a nép véleménye között épp oly 
nagy a különbség, mint a vasfüggöny 
mögötti kormányok és népek között. 
Már pedig, ha Reagannek valóban az 
a nézete–szándéka amit kifejezett, 
akkor az amerikai belpolitikában na-
gyon mozgalmas idôk jönnek, mert az 
Egyesült Államokban a hosszú liberá-
lis-demokrata kormányzat alatt a szov-
jetbarát baloldali irányzat minden 
politikai hadállást elfoglalt. Ennek az 
irányzatnak ellenpólusa a köztársasá-
gi konzervatív jobboldal, amely most, 
ezzel a választással nagy gyôzelmet 
ünnepel. Az összeütközés csak úgy 
kerülhetô el, ha Reagan elnök meg-
szegi ígéreteit, megtagadja múltját és 
cserben hagyja a választóit.

Lássuk tehát mik volnának Reagan 
ígéretei. 

Nemzeti helytállás
A baloldali szolgálatokban tevékeny 

Ronald Reagannek akkor nyílt fel a 
szeme, amikor a gyôztes háború után 
az amerikai kommunisták hatalom-
átvételre készültek. Józan következte-
tése szerint, ha a német nemzeti 
szocialista diktatúra veszélyeztette a 
világbékét, akkor az orosz nemzetközi 
kommunista diktatúra is éppúgy ve-
szélyes lehet Amerika számára. Ô is, 
csakúgy mint az amerikai közvéle-
mény, felháborodott azon, hogy a kor-
mány az egyik világveszély elleni si-
keres háború után a másik világve-
szedelmet olyan mértékû támogatás-
ban részesítette, hogy adott esetben 
veszélyessé nôhet Amerika számára. 
Ekkor indult meg az ellenáramlat, 
amely a háborút követô években iz-
galomban tartotta az Egyesült Álla-
mokat.

Napvilágra került, a szenátusi vizs-
gálóbizottságok által, hogy a kormány 
és közhivatalok, sajtó és filmipar, és 
a társadalmi, gazdasági élet területén 

széleskörû politikai szervezkedés fo-
lyik. Kommunisták szervezkednek, 
szimpatizánsokat toboroznak, pozíció-
kat, szerepeket osztogatnak a készülô 
hatalomátvétel esetére. Amerika láz-
ban égett, a demokrata kormány nem 
tett semmit, esetleg csak annyit, amit 
a szenátus nyomására kénytelen volt 
tenni. Amerika-ellenes tevékenységet 
kivizsgáló bizottságok alakultak szer-
te az országban, bizonyítékokat szállí-
tottak a republikánus képviselôknek 
a kommunistaellenes törvényes in-
tézkedések támogatására. Hollywood-
ban is alakult ilyen bizottság, amely 
meglepô dolgokat hozott nyilvános-
ságra: a Kommunista Párt Holly-
woodban nagyszámú színészt, rende-
zôt, írót, mûszaki személyzetet szer-
vezett tagjai sorába. A House Com-
mittee 1952-ben 27 oldalon át sorolja 
a kommunisták nevét Los Angeles 
környékérôl, akik között százával vol-
tak színészek, direktorok, rendezôk, 
stb. 

Ronald Reagan, mint a Screen Ac-
tors Guild elnöke helyeselte a film-
ipar megtisztítását a titkos politikai 
szervezkedéstôl, és együttmûködött 
annak megállapításában, ki az igazi 
kommunista, és ki az akit csak beug-
rattak. Végülis kommunista hatalom-
átvétel nem történt, de a mû-repub-
likánus Eisenhower mellékvágányra 
futtatta a kivizsgálást, amikor az már 
magasabb társadalmi és kormánykö-
röket érintett.

A nemzeti érzésû helytállás nem 
maradt nyom nélkül Ronald Reagan 
egyéniségén. Érdeklôdése az egyéni 
és nemzeti szabadságot védelmezô 
konzervatívok táborába vitte, akik a 
köztársasági párt kereteiben szervez-
ték és irányították a nemzeti ellen-
állást az Establishmenttel szemben. 
Habár a republikánus párt már két 
elnökválasztási gyôzelmet könyvelhe-
tett el jelöltjének megválasztásával 
(1952) és újraválasztásával (1956), az 
ôrségváltás mégis elmaradt, mert 
Eisenhower (aki azelôtt soha nem volt 
tagja a köztársasági pártnak), a 
Moszkva-barát liberálisoknak dolgo-
zott, amit mi magyarok olyan keser-
vesen tapasztaltunk meg 1956-ban. 
Reagan akarta az ôrségváltást. Ami-
kor a John F. Kennedy legyilkolását 
követô választáson, 1964-ben a jobb-
oldali konzervatív Barry Goldwater 
választási kampányán lendíteni kel-
lett, belevetette magát – sajnos már 
késôn ahhoz, hogy a gyôzelmet elve-
gye a demokrata-jelölt Lyndon B. 
Johnsontól.

Végülis ezek a televiziós kortesbe-
szédek adtak részére önbizalmat, és 
keltettek figyelmet republikánus kö-
rökben, mint nagy lehetôségeket ígé-
rô személy iránt. Talán késôn, a ha-
nyatló filmszínészi pálya után (ami-

nek hanyatlásában helye volt a politi-
kai helytállásnak is), 55 éves korában 
Ronald Reagan letette az esküt, mint 
California állam 33-ik kormányzója. 
Kétszer négy évet szolgált az ország 
legnépesebb, legnagyobb fejlôdésû 
államának élén. Nem valósított meg 
nagy konzervatív elvû reformokat, 
amint azt ígérte, de jó és gyakorlati 
kormányzó volt. Nem adhatott új 
irányelveket államának, amely végté-
re is szerves része az egésznek, de 
erôsítette a magángazdálkodás alap-
építményeit. Egyszer kijelentette: 
„Úgy érzem, jobb elnök lennék, mint 
kormányzó”. A párton belül minden-
esetre Barry Goldwater utóda lett, 
mint a republikánus jobb-oldal vezé-
re. Ô emelte ezt a réteget a párt 
domináló részévé.

*
Összegezve Reagan ígéreteit, mind-

azt amit szóval kifejezett, vagy csele-
kedeteivel mutat fel, azt kellene mon-
danunk, hogy végre elôttünk áll a 
változás embere. Mert változás nélkül 
a világ sorsa, Európa sorsa és legfô-
képpen Magyarország sorsa remény-
telen. Mi magyarok könnyen megha-
tározzuk, mi az, aminek változni kell, 
hogy sorsunk jobbra forduljon. 

Magyarországnak meg kell szaba-
dulni a szovjet igától és a szláv kur-
zus fojtogatásától. Azt is érezzük, 
hogy mindez lehetetlen addig, amíg 
Amerikában a szovjetbarát liberál-
demokrata irányzat fennáll. Most, 
hogy ellenzéki irányzatú elnöke van 
az Egyesült Államoknak, hosszú idô 
után elôször jogos feltenni a kérdést: 
Mit szándékozik, és mit tud valóravál-
tani Ronald Reagan elnök ígéretei-
bôl?

(Magyar Élet, 1981. február 5.)

Elnöki kamarilla
Az Amerikai Egyesült Államok új 

elnökének ígéreteit vizsgáltuk meg 
néhány héttel ezelôtt. Most áttekint-
jük közvetlen környezetét is, ugyan-
csak nagy vonalakban. Erre a vizsgá-
lódásra azért van szükség, mert az 
elnök nem egyedül kormányoz, és 
nagy hiba lenne, ha mindazt amit az 
elkövetkezô négy évben tesz, mond 
vagy aláír, számonkérnénk tôle sze-
mélyes ígéreteinek listája szerint.

Mégha a legjobb szándék, a legerô-
sebb elhatározás vezeti is az elnököt, 
sok mindentôl és sok mindenki más-
tól függ az, ahogyan végülis kormá-
nyozza a legnagyobb világhatalom 
politikáját. A közgondolkozás egysze-
rûbb kategóriákban fogalmaz, mint 
ahogyan a dolgok történnek. Ennek 
oka elsôsorban az, hogy a politikai 
felépítmény is egyszerû ketegóriákat 
mutat, és a hírközlés ezek alapján 
tálalja az eseményeket.

Ilyen leegyszerûsített osztályozás, a 
baloldal–jobboldal fogalma. Ezen az 
alapon jelenik meg a Republican 
Party (mint az elôbbi ellentéte) jobb-
oldaliként. Amerikában az elnökvá-
lasztás a nagy választás Az egyik el-
nökjelölt a Democratic Party, a másik 
a Republican Party jelöltje. De ez 
korántsem jelenti azt, hogy az a párt 
gyôz, amelyiknek a jelöltje befut. A 
párt nem kormányzó szerv, csupán 
híd a nép és a felsô vezetôség között, 
amelyen át (legalábbis elméletileg) a 
nép, illetve annak képviselôje feljut a 
közügyeket intézô vezetô szervekbe.

Az Egyesült Államok alkotmánya a 
kormányzás gyakorlását három rész-
re osztja: 1. Executive (az elnök és a 
kormányzati szervek: Cabinet, De-
partments, Councils, Agencies), 2. 
Legislative (a Kongresszus két háza: 
The Senate, 2–2 szenátor az 50 ál-
lamból, The House of Representatives 
435 taggal, a választókörzetekbôl), 
3. Judicial: (legfelsôbb bíróság, 9 tag-
ból áll). A federális kormányzaton 
kívül az egyes államoknak saját kor-
mányzatuk van, egyre korlátozottabb 
hatáskörrel, helyi kormányzati fela-
datok elvégzésére.

A Kongresszust az említett két nagy 
párt tölti meg képviselôkkel, de nem 
szabálytalan az olyan eset, amikor a 
képviselô nem követi pártja hivatalos 
véleményét, hanem saját belátása 
szerint szavaz. Ma már nagyon kevés 
alapvetô különbség van a két párt 
között. A baloldal–jobboldal meghatá-
rozás nem állja meg a helyét, helyette 
használatosabb a liberális–konzerva-
tív megkülönböztetés, bár a liberális-
nak mondott demokrata pártban van-
nak konzervatívok is, mint ahogy a 
köztársasági pártban liberálisokat is 
találunk.

Amit eddig említettünk, azok az 
amerikai politika és kormányzás al-
kotmányos szervei. Az Egyesült Álla-
mok lenne a világ legideálisabb álla-
ma, ha a kormányzás végig ezeken a 
szerveken keresztül történne. De 
nem így van. A politika az élet eleven 
küzdelme, érdekcsoportok összeütkö-
zése, erôsek hatalmaskodása, hará-
csolása, gyengék és kifosztottak véde-
kezési reflexe, filozófiai, világnézeti 
áramlások zavaros fogalma: minden, 
csak nem az a precíz, szabályos, meg-
bízható gépezet, aminek az alkotmány 
megszerkesztôi szánták. Pedig az 
elgondolás helyes, ha a demokráciát 
helyesnek tekintjük, miszerint: a nép 
által választott képviselôk és a nép 
által választott elnök és kormánya 
felelôsséggel (a legfelsôbb bíróság 
ellenôrzése mellett) végzi a kormány-
zás feladatát.

Amerika a korlátlan lehetôségek 
hazája volt a múlt évszázadban, és a 
kapitalista gazdálkodás hatalmas 

tôke-koncentrációkat hozott létre, a 
hozzá szükséges bankhálózattal. Ame-
rika a világ civilizációs fejlôdésének 
élére került, és a XIX. és XX. század 
fordulóján üzleti érdeklôdése az egész 
világra kiterjedt. A szervezett nagy-
tôke igyekezett a terjeszkedés útjá-
ban álló akadályokat legyôzni, vagy 
semlegesíteni. Szûk volt neki az or-
szág, kényelmetlenek a törvényei. 
Ereje tudatában, rákölthetô pénze 
segítségével ott lazított a politika és a 
közgondolkodás bástyáin, ahol lehe-
tett. Elsônek befogta a liberális pár-
tot, a sajtó már úgy nôtt fel, mint 
saját eszköz, az együttmûködésre 
nem hajlandó lapokat kivásárolták, 
vagy üzletileg tönkretették, pénzelték 
az egyetemeket, tudományos intézete-
ket – ilyeneket alapítottak is. A kapi-
talizmus valóban irányítója volt a 
civilizációs haladásnak, a gazdasági 
felemelkedésnek. Ezt sajtója útján 
hangoztatta is, és szívesen átvette az 
európai baloldali mozgalmak szóla-
mait: a nemzetköziséget, a tengerek 
szabadságát, a régi világ korlátainak 
ledöntését.

A régi világ bástyafalán az elsô vég-
zetes beszakítást az 1912-es elnökvá-
lasztással végezte el a liberális balol-
dal. Egy világmegváltó eszmékkel 
terhelt, egzaltált professzort tettek az 
elnöki székbe, aki készséges eszkö-
zükként belevitte az Egyesült Államo-
kat az elsô világháborúba. Európa át-
rendezését, különösen Közép-Európa 
tönkretételét, Magyarország szétdara-
bolását a liberális baloldal radikális 
irányzata, a nagyrészt Oroszországból 
származó New York-i maffia követte 
el európai elvtársaival együttmûköd-
ve. Ettôl kezdve bôven volt pénz 
mindenfelé a világon a nemzetközi-
ség jelszavaival hadonászó naplopó 
felforgatók részére, csakúgy mint a 
baloldali sajtó és egyetemek részére, 
a kínai kommunista mozgalmak és a 
gyarmati világ gerillái részére, de 
állítólag még Hitler részére is.

Két világháború és számtalan hábo-
rúk esnek idôben egybe a liberális 
baloldal amerikai kormányzásával, és 
ma is büszkén emlegetik, hogy ôk 
számolták fel a gyarmatbirodalmakat, 
amit másszóval úgy is kifejezhetünk, 
hogy felszámolták Európa világpoliti-
kai és világgazdasági szupremáciáját. 
Mi magyarok leginkább azt fájlaljuk, 
hogy Trianon tetejébe országunkat a 
Szovjetunió fennhatósága alá utalta 
az a politikai irányzat, amely a Szov-
jetuniót úgy tekinti, mint a nemzetek 
gyûjtô egységét, a világkormányzás 
egyik pillérét. A liberális baloldal 
pártja, a Democratic Party adott 
elnököt az Egyesült Államoknak 
1912–1920 között és 1932–1948 között. 

Mindkét világháború után Amerika 
népe és politikai körei elfordultak a 
liberális baloldal pártjától a háborús 
idôkben tanúsított szélsôséges maga-
tartása miatt.

Az elsô világháborút követô idôk 
három köztársaságpárti elnöke még 
vissza tudta tartani a baloldali roha-
mot (amíg rájuk nem szakadt a gaz-
dasági válság), de a második világ-
háborút követô republikánus elnökök, 
Eisenhower és Nixon már nem érvé-
nyesítették a nemzeti ellenállás poli-
tikáját. Elôbbi csak névleg volt repub-
likánus, utóbbi, amikor rájött, hogy 
akaratnélküli báb lett és ellenállást 
kísérelt meg, eltávolították. Erre az 
idôre már a Republican Party is az 
ún. Eastern Establishment irányítása 
alá került, és azóta gyakorlatilag 
lényegtelen, hogy melyik párt gyôz a 
választáson.

Ilyen a világ! (24) 
MAGYAR ÉLET12. oldal

 Kedves Olvasóim!
Reagan esetében is beigazolódott: sem-

mit sem számít, ki lesz az elnök. Minden 
új elnöki ciklusban lemorzsolódik egy ré-
teg az amerikai közvélemény szellemi 
ellenállásából a nemzetközi liberalizmus 
nyomulásával. Míg a szovjet megszállás 
alatt erôsödik a lelkekben a kommuniz-
mus elvetése, a nyugati „szabad világban” 
a szocializmus ideológizálásával népsze-
rûsítik az egypártrendszert a tervezett Vi-
lágkormány megvalósítása érdekében. 

Míg Európára szocialista kötöttség terül, 
USA Reagan, Britannia Thatcher nevében 
bevezeti a szabad világgazdaság liberaliz-
musát, ami neoliberalizmus néven válik 
ismertté. De az amerikaiak neokonzerva-
tivizmusnak nevezik, mivel a Republican 
Party feladata volt az „új” irányzat beveze-
tése. Ez a politikai–gazdasági azonosság 
volt hivatott Európa és az orosz birodalom 
országainak gazdasági és politikai  egysége-
sítésére.                                      Csapó Endre

2015. december 31. 2016. január 7.
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Külpolitikai magántársulatok
Az amerikai liberális baloldal nem 

véletlenül jutott ebbe a rendkívüli 
világrendezô szerepbe. Ismét vissza 
kell mennünk 1919-re, a nemzetközi 
baloldal mámoros gyôzelmi napjaira, 
az új világrend hajnalára, amikor a 
Népszövetség mellett a vezetô orszá-
gokban külpolitikai társulatokat ala-
pítottak a világpolitikai vezetés össze-
hangolása érdekében. Így alakult 
meg Angliában a Royal Institute of 
International Affairs és Amerika ré-
szére a Council on Foreign Relations. 
Utóbbi, talán szimbolikusan, Párizs-
ban alakult meg 1919. május 19-én, a 
baloldali gyôzelem tartósítására, a vi-
lág legerôsebb bankházainak a támo-
gatásával.

Azóta az amerikai Council (C.F.R.) 
állam lett az állam felett! Teljesen 
mindegy, melyik párt gyôz, az állam-
apparátus legfôbb helyeire CFR-em-
berek kerülnek. Eisenhower is, Nixon 
is CFR-tag volt, ez a szervezet emelte 
be ôket az elnöki székbe, ennek a 
szervezetnek az embereit emelik ma-
gas poziciókba az elnökök. Nixon több 
mint 110 tagot helyezett fontos pozi-
ciókba, köztük mindazokat, akik Œt le-
taszították a trónról. Az elnököt még 
választják, de az irányt bel- és külpo-
litikában egyaránt az Eastern Estab-
lishment adja. A CFR nem titkos 
társaság, hanem csupán a külpolitika 
nem alkotmányos, de valóságos irá-
nyítója azáltal, hogy gyakorlatilag a 
külpolitika vonalán csak CFR-tag ér-
vényesül. Ez sem nem titok, sem nem 
leleplezése valamiféle összeesküvés-
nek, errôl könyvek jelennek meg, 
újságok cikkeznek.

Ronald Reagan nem szerepel a 
CFR nyilvános listáján. Nem vallja, 
sohasem vallotta a liberális baloldal 
elveit, politikai pályafutása alatt tá-
madta a détant-politikát, ami alapja a 
mai amerikai– szovjet világegyensúly-
nak. Ellenezte a SALT-egyezményt, 
ami az amerikai fegyverkezési szintet 
visszatartja, hogy ne haladja meg a 
szovjet fegyverkezés szintjét. Ronald 
Reagan egész pályafutása más irányt 
mutat, mint az amerikai front-áttörés 
óta nyilvánvaló, 69 éve gyakorolt libe-
rális-baloldali irány. Ronald Reagan 
az Egyesült Államok népének re-
ménysége azon az alapon, amilyennek 
ôt nyilatkozatai és viselkedése alap-
ján megismerte, és nem azon az ala-
pon, amelyen az amerikai külpolitika 
halad, közel hetven éve, ha az elsô 
világháborút követô 12 évet kivonjuk 
belôle. Az amerikai közvélemény so-
hasem adta szavazatát arra a politiká-
ra, amit a demokrata párt folytatott 
az elnöki hatalom birtokában, hanem 
csak arra, amit ígért. Amerika népe 
most határozottan elfordult a demok-
rata párttól és jelöltjétôl, és bizalmát 
Ronald Reaganbe és a köztársasági 
pártba helyezte.

Most az a kérdés: beválnak-e a vá-
lasztópolgárok reményei, vagyis meg-
változik-e az amerikai bel és külpoli-
tika, vagy – mint ahogy Eisenhower 
és Nixon esetében történt – ismét 
becsapták-e az amerikai népet, a vá-
lasztókat, hamis ígéretekkel, üres jel-
szavakkal, bábfigura elnökkel?

Európa pórázon
Amerika, mint tudjuk, mérhetetlen 

lehetôségek és gazdasági elônyök bir-
tokába jutott a XX. század két világ-
háborúja folyamán. Amerika vezetôi 
nagyon jól tudták 1945-ben, hogy ki-
vívott helyzeti elônyük nem lesz hosz-
szú életû. Európának – ha nem is 
bôvelkedik többé a gyarmatok kincse-

ivel – olyan civilizációs erôtartalékai 
vannak, amikkel jó szervezés esetén 
az öreg földrész ismét vezetô hatalom-
má emelkedik. A feladat Amerika ré-
szére: ezt megakadályozni, vagy lega-
lább a lehetô legtovább késleltetni. 
Ezt a célt szolgálta Európa kettévágá-
sa a Hamburg és Trieszt között húzott 
aránylag egyenes vonallal. A Szovjet-
unió ennek a célnak a szerencsés ha-
szonélvezôje, mert – mint háborús 
szövetséges, és mint olyan hatalom 
amely földrajzilag jelen van – fegyve-
res ôrzôje lett ennek a szokatlan és 
rendkívüli állapotnak. 

Amíg teljes Közép-Európát a Szovjet-
unió katonailag megszállta, és a sokat 
hangoztatott internacionalizmus he-
lyett börtönországokat és foglár-kor-
mányokat szervezett, Nyugat-Európa 
részére is készült egy halálos terv, a 
hírhedt Morgenthau-terv. Roosevelt 
elnök háborús fôkincstárnoka, egy 
ismert New York-i bankár, Henry Mor-
genthau – aki mint a feltétel nélküli 
megadás híve, részese volt a háború 
meghosszabbításának – a háború utá-
ni Nyugat-Németország állandó meg-
szállását és mindenféle ipartól való 
eltiltását javasolta. Végülis a tervet 
módosították Németország feletti 
gazdasági és politikai ellenôrzésre, 
ami a multinational korporációkon és 
a szociáldemokrata kormányzaton 
keresztül ma is nagyrészt fennáll. 
Németország egyesítésének a kérdé-
sét például szóba sem lehet hozni.

Európának ez a természetellenes 
állapotú idôszaka – ami immár 35 éve 
fennáll – annak köszönheti (vagy át-
kozhatja) létét, hogy Amerikában az-
óta is következetes az a külpolitikai 
vonalvezetés, ami 1933 óta támogatja 
a Szovjetuniót Európa ellen. Ezt a 
politikai vonalvezetést az amerikai 
nagytôke a Democratic Party hivata-
los politikájává tette, és ezen keresz-
tül vált a liberális-baloldal, az ún. 
Eastern Establishment az Egyesült 
Államok uralkodó elitjévé. Ez a vonal 
következetes maradt külpolitikájához 
a hidegháború és a vietnami háború 
idején is. Amerika közvéleményében 
és politikai köreiben erôs ellenzék je-
lentkezett az Eastern Establishment 
szovjetbarát politikájával szemben. 
Ez az ellenzék elsôsorban Közép-Eu-
rópa átengedését kifogásolta, és an-
nak felszabadítását követelte a kor-
mányzattól rövid távon, és a kommu-
nizmus elleni harcot hosszú távon.

G. O. P. Establishment 
Ismert körülmény, hogy az Egyesült 

Államokban a politikát nagyrészben 
az üzletemberek végzik. Arra is utal-
tunk már, hogy a liberális baloldal a 
keleti rész üzletembereinek a pártja, 
akik az ún. Eastern Establishmentet 
képezik. A GOP Establishment  nem 
más, mint ugyanannak a liberális bal-
oldalnak a republikánus pártba beter-
peszkedett részlege, amelyik irányító-
ja és kisajátítója lett a demokrata 
pártnak. Másszóval a Wall Street-i 
bankároknak (Rockefeller-féle Chase 
Manhattan Bank, Export-Import Bank, 
Kuhn, Loeb and Co., Brown Bros, 
Goldman, Harriman, Lechman Bros, 
stb.) a republikánus párt irányítására 
beépített részlege. Ez a csoport a 
Kissinger által elindított détant feltét-
len híve, és a fegyverkezési egyen-
súly (Amerika fegyverkezésének visz-
szatartása a Szovjetunió fegyverkezé-
sének fejlôdése érdekében) az ún. 
SALT szerzôdések elômozdítója. Fi-
nanszírozói számtalan egyetemnek, 
tudományos intézetnek, kiadóvállalat-
nak, újságnak, amelyek a marxiz-
must, a szocializmust és a kommu-

nizmust népszerûsítik. A GOP. (Grand 
Old Party, a republikánus párt meg-
jelölése) Establishment vezetô sze-
mélyiségei a Newsweek felsorolásá-
ban: Alexander Haig, Donald T. Re-
gan (nem tévesztendô össze Ronald 
Reagan-nel), Bill Brock, Anne Arm-
strong és gazdasági szakemberük, 
Alan Greenspan.

Old Right 
„Gyökereiben inkább a Main Street-

bôl, mint a Wall Street-bŒl táplálko-
zik” – ahogy az említett folyóirat jel-
lemzi, ami annyit jelent, hogy nem az 
utóbbi, hanem fôleg az elsônek em-
lített utca bankházainak a szolgála-
tában és támogatásában állnak. Ez a 
csoport politikájában konzervatívabb 
és a régi amerikai tradíciók iránt 
türelmesebb. Belpolitikai, országos 
gazdasági kérdések inkább érdeklik, 
mint a külpolitikaiak. A kereskedelem 
szabadságáért, a kevesebb kormány-
beavatkozásért szállnak síkra. Vezetô 
személyiségei: William F. Buckley 
és Barry Goldwater. Gazdasági és 
pénzügyi szakembereik Milton Fried-
man, Walter Annenberg és W. Cle-
ment Stone.

New Right
Valójában nem követnek új irányza-

tot, hanem egyre határozottabban el-
lenzik az Establishment szélsôbalol-
dali és szovjetbarát politikáját, és kö-
vetelik a család és vallás értékeinek 
visszaállítását. Azt a szellemiséget 
képviselik, amilyennek az amerikai 
nép hazafias–vallásos tömegei hiszik 
még ma is a köztársasági pártot. Szé-
les tömegek reménykednek most Rea-
gannel kapcsolatban a hazafias–val-
lásos irányzat érvényesülésében. Pe-
dig befolyásuk a kormányzat és az 
elnök politikájára nagyon kevés. Ha-
tározottan kiállnak a szovjet katonai 
felerôsítése ellen. Reagan elnök válasz-
tási propaganda útjai alkalmával en-
nek a csoportnak a kívánságait és 
programját hangoztatta, tudva azt, 
hogy azokat vallja az amerikai nép 
többsége. Sajnos nincs rá mód, hogy 
Reagan beválthassa ígéreteit. Vezetô 
személyiségei: Terry Dolan, George 
F. Gilder, Howard Phillips, Richard 
Viguerie, Paul Weyrich és Jack 
Kemp.

Religious Right 
Az elôbbi csoporthoz hasonlóan a 

valódi konzervatívok csoportja, de 
erôsen vallásos alapon, és inkább bel-
politikai kérdésekkel törôdik. A ke-
resztényi erkölcs, a család tisztasága 
alapján harcol az iskolai imádkozást 
eltiltó rendelet ellen, az iskolák faji 
keveredését biztosító buszoztatás el-
len, a szabad magzatelhajtás ellen, a 
televiziós szekszualitást és bûnözést 
glorifikáló mûsorok ellen, stb. Ennek 
az erôsödô fiatal csoportnak ismeret-
len nevû vezetôi vannak: Jerry Fal-
well, Edward McAteer, James Ro-
binson, Phyllis Schafly. Ennek és az 
elôbbi csoportnak nem ad publicitást 
a nagy média, emiatt számos antikom-
munista és vallásos irányzatú helyi 
lapot és országos folyóiratot tartanak 
fenn nagy küzdelmek árán.

Neoconservatives   
Bizonyos szempontból vallásos irány-

zatnak tekinthetô csoport ez is, bár 
nem erkölcsi elvekért szállnak síkra, 
hanem Izrael részére nyújtandó maxi-
mális segítségért, és további szovjet 
terjeszkedés ellen. Több ízben sike-
rült, különösen Henry Jackson szená-
tor küzdelmeinek eredményeképpen, 
a Szovjetunióval kötendô gazdasági 
szerzôdést olyan feltételekhez kötni, 
hogy Moszkva enyhítse a kivándorlási 
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tilalmat Izraelbe, disszidenseket kien-
gedjen, stb. Vezetô személyiségei: 
Daniel Moynihan, Henry Jackson 
szenátorok, Walt Rostow, Norman 
Podhoretz, Midge Decter, Richard 
Perle, David Stockman. A Wall 
Street Journal és általában a nagy 
média teljes támogatását élvezi.

Összegezve ezek volnának a Repub-
lican Party fôbb elemei, amik, amint 
láttuk, túlságosan széles színskálát 
képeznek ahhoz, hogy ennek a párt-
nak az elnökválasztás során aratott 
gyôzelmébôl tiszta következtetést 
vonhassunk le. Mégis, ha számításba 
vesszük, hogy az ismeretlen Reagant 
választotta az amerikai nép rendkívü-
li nagy többséggel, akkor nyilvánvaló 
a politika szálait szövögetô körök ré-
szére az is, hogy a választók a libe-
rális baloldal politikája ellen szavaz-
tak. Tudni kell azt is, hogy az Egye-
sült Államok mindkét házában a kép-
viselôk inkább követik saját elképze-
lésük, vagy lelkiismeretük szavát, 
mint a pártvezetôség hivatalos állás-
pontját. Ami itt Ausztráliában elkép-
zelhetetlen lenne. Amerikában mind-
két párt baloldali részlege, vagy kon-
zervatív csoportjai együtt szavaznak. 
A ház elé kerülô dolgokban az dönt, 
hogy az adott kérdésben hogy oszlik 
meg a vélemény, és nem az, hogy ép-
pen egyik vagy másik párt van jelen 
nagyobb számmal.

Mint említettük, politikai döntések-
ben a parlament két házának korláto-
zott szerepe van, és fôleg csak az 
irányelvek megállapításában, míg az 
elnöknek és a kormányzati szervek-
nek igen tág lehetôségei vannak, még 
a meghatározott kereteken belül is, 
saját elhatározásuk szerint átültetni a 
parlament döntéseit a gyakorlatba. 
Amennyire érdekes volt betekinteni a 
republikánus párt összetételébe (vagy 
inkább széttagoltságába) annyira, 
vagy még inkább érdekes lesz átte-
kinteni a következôkben az ún. Exe-
cutive részleg munkáját.

A külpolitika mûhelye
Amerika népe a múlt év végén le-

folytatott elnökválasztás során azért 
szavazott a köztársasági párt elnök-
jelöltjére, mert megelégelte a liberá-
lis baloldali külpolitikát, és egészsé-
ges irányú változást kívánt. A válasz-
tó figyelme ezúttal a külpolitika felé 
fordult, mert ezen a téren találkozik 
érthetetlen jelenségekkel: miért kell 
a kommunizmussal szemben meghát-
rálni, miért kell a bolsevizmussal 
szemben úgy „védekezni”, hogy gaz-
daságilag támogatják, miért kell az 
amerikai fegyverkezést és önvédel-
met visszafejleszteni, és ugyanakkor 
támogatni a szovjet hadiipart, miért 
kell a szabad és demokratikus nemze-
ti Kína kormányával szakítani és 
ugyanakkor a kommunista Kínával 
baráti kapcsolatba lépni, miért kell 
eltûrni a szovjet fegyveres beavatko-
zást védtelen országokkal szemben, 
egyáltalán miért nem folytat az Egye-
sült Államok kormánya olyan külpoli-
tikát, ami végsô fokon gyengíti és 
megbuktatja a népellenes kommu-
nista diktatúrákat?

Amerika népe most megtette a kö-
telességét, olyan kormázatra adta le 
szavazatát, amelytôl ezeknek a jelen-
ségeknek az ellenkezôjét várja. Most 
pedig mi tesszük fel a kérdést: vár-
hatja-e Amerika népe a republikánus 
Ronald Reagan elnöktôl és az ô ne-
vében kormányzó adminisztrációtól 
azt, hogy az Egyesült Államok külpo-
litikájában alapvetô változás áll be?

Válaszunk a körülmények ismereté-
ben nem lehet biztató, mert ha az új 

elnök múltjának és kijelentéseinek 
ígérete szükséges változás irányába 
mutat is, környezetének, az általa ki-
választott kormányzó adminisztrá-
ciónak összetétele teljesen kiábrándít 
minden reménybôl.

Korábban említettük az amerikai 
politika hivatalos kormányzó szerveit, 
és azt is, hogy a külpolitikát teljes 
egészében a Council on Foreign Re-
lations (a továbbiakban CFR) irányít-
ja. Említettük azt is, hogy az amerikai 
politikai életben az érvényesülés útja 
a CFR-on vezet keresztül. Azonosí-
tottuk a CFR-t azzal a külpolitikával, 
ami mellett a kommunizmus helyi 
oroszországi kellemetlenségbôl világ-
veszedelemmé nôtt. Megalakulásától, 
1919-tôl fogva, a CFR-tagok növekvô 
számmal vesznek részt az adminiszt-
rációban, és ma már minden valami-
revaló pozícióban csak CFR emberek 
ülnek. Soha még elnököt annyi CFR 
ember nem vett körül, mint Ronald 
Reagant.

A CFR, mint afféle félhivatalos kül-
politikai tanácsadó szerv, közel két-
ezer taggal, azáltal jelent veszedelmet 
Amerika és a világ számára, hogy tel-
jesen irányítása alá vette a State De-
partment-et, vagyis az USA külügy-
minisztériumát, ahol már altiszti pozí-
cióban sincs olyan, aki nem az ô 
nemzetközi elveiket vallja: „ ... our 
national purpose should be to abolish 
our nationality” (idézet Kingman 
Brewster cikkébôl, amely a CFR hi-
vatalos folyóiratának a Foreign Affa-
irs-nek az 50 éves jubileumi számá-
ban jelent meg.) A nemzetköziség 
elve mellett megjelenik a „szocializ-
mus” is, mint út és cél. Egy Walter 
Trohan nevû újságíró írja a Chicago 
Tribune 1969. okt. 15-i számában: „A 
konzervatív érzelmûekben lehetne 
annyi realizmus, hogy felismerjék 
miszerint ez az ország mind közelebb 
halad a szocializmus felé, és a köz-
ponti (federális) kormányzás felé, le-
gyenek bár republikánusok vagy de-
mokraták a hatalomban.”

Most hasonló a helyzet: a konzerva-
tívok ismét gyôztek az elnökválasztás 
során, de ismét veszíthetnek a kor-
mányzás gyakorlatával. És Ronald 
Reagan-nek van egy elônye Nixonnal 
szemben, ô már azt is tudja, hogy a 
nem egészen engedelmeskedô elnö-
köt ki is lehet üldözni a székébôl. És 
ha más nem emlékeztetné ôt erre, 
elég talán Alexander Haig jelenléte 
abban a pozicióban, amiben Henry 
Kissinger volt Nixon mellett. És a 
Watergate hajsza csak Nixon ellen 
ment, és Kissinger maradt a helyén, 
és még ma is jelentôs szerepe van, 
mint „konzervatív” republikánus poli-
tikusnak. (Zárójelben egy Karl Marx 
idézet: „Szivárogjatok be mindkét, 
vagy minden politikai szervezetbe, 
ezáltal leszereltek minden ellenállást 
és megtévesztitek a népet”.)  A de-
mokratikus elvek csak addig haszno-
sak, amíg egy-egy uralkodó önkény-
uralma ellen mûködnek. Amikor a 
demokrata kerül a hatalomba, ô lesz 
az aki önkényuralmat épít. És nem 
csoda, ha a világhatalmas állam csú-
csáról a világhatalom csúcsára vágy-
nak. Végülis, minden csak szervezés 
kérdése, csúcsokat kell létesíteni, 
központi kormányzatú államokat, ahol 
a szolidaritás nem a nemzet iránt, 
hanem a szisztéma iránt kötelezô. 
Ilyen szisztéma a szocialista államok 
sora. És a CFR: szisztéma-építô tár-
sulat.

(Magyar Élet, 1981. február 26.)

Rövidített változat. A teljes írás 
olvasható az Ilyen a világ! I. kötet-
ben, letölthetŒ: www.magyarelet.net
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Etelközi pihenô
A Magyar Ôstörténeti Témacsoport 

kutatói tavasszal arról számoltak be, 
hogy a korábban széles körben elfo-
gadott egy-másfél évszázad helyett 
csupán öt-hat évtized alatt értek el 
ôseink az Urál vidékétôl a Kárpátokig. 
A témacsoport munkájáról, a legújabb 
kutatási eredményekrôl Sudár Ba-
lázst, a Magyar Tudományos Akadé-
mia Bölcsészettudományi Kutatóköz-
pont tudományos fômunkatársát, a 
témacsoport vezetôjét kérdeztük.

–-- Kit tekintünk ma ôsmagyarnak?
–-- A nomád népek más logika alapján 

formálódtak, mint ahogy azt sokáig 
elképzeltük. Nem egy nép alkotott egy 
államot, nem nyelvi és etnikai alapon 
szervezôdtek akkoriban az államok, 
hanem különbözô nemzetségek, tör-
zsek hoztak létre lojalitás vagy erôvi-
szonyok alapján közösséget. A régé-
szeti leletek segítségével a 
magyaroknak tartott csoport vezérré-
tegét, a harcosokat tudjuk nyomon 
követni, akik nagy valószínûséggel 
magyarul beszéltek. Azt ellenben tud-
juk, hogy a magyar állam Etelközben 
jött létre. Hogy elôtte mi volt, az meg-
lehetôsen homályos. Az is egyértelmû, 
hogy a klasszikus Kárpát-medencei 
honfoglaló-leletanyaggal párhuzamos 
leletek –-- amelyekre azt mondhatjuk, 
hogy lényegében a magyarokéhoz kö-
zel, mindenki másétól távol álló tárgyi 
emlékek, ilyen például a tarsolylemez 
–-- még további három földrajzi helyen 
találhatók: Etelközben, a dél-uráli régi-
óban és a Kaukázusban. Jelenlegi is-
mereteink szerint máshol nincsenek. 

Ezek a leletek idôben szûk idôszakot 
fognak át, IX–X. századiak. Ez törté-
nészszemmel azt jelenti, hogy az Urál 
lábánál lehetett egy mag, egy népcso-
port, amelyik szétrobbant, szétesett. 
Egy része a Kárpát-medencében talált 
magának új otthont, a másik része dél 
felé indult. Az sem biztos, hogy a na-
gyobb része tartott nyugatnak, de aki 
erre vándorolt, annak utódai ma is ma-
gyarul beszélnek, megôrizték identitá-
sukat. A többiek nem. A Kaukázusba 
vándorolt magyarokról kortárs görög 
politikatörténeti források is tudósíta-
nak, de ôk és az uráliak is eltûntek.

–-- Hogyan kerülnének magyar em-
lékek a Kaukázus közelébe?

–-- A tudomány eddig is számontartott 
néhány gyanús leletet, és történeti for-
rásokból is tudjuk, hogy az ôsmagya-
rok vándorlásuk során kapcsolatba 
kerültek kaukázusi népekkel. Most 
újabb tárgyi emlékek kerültek elô, 
amelyek erre a költözésre utalnak. 
IX–X. századi leletekrôl beszélünk. 
Furcsa és bonyolult história körvona-
lazódik elôttünk, amely roppant izgal-
mas a történészek számára. A kau-
kázusi anyagot feldolgozó orosz régész 
2016 tavaszán Magyarországon szá-
mol be kutatási eredményeirôl. Közö-
sen gondolkodunk majd arról, hogy 
mit lehet ebbôl kihámozni. Most ott 
tartunk, hogy elôkerült valami, ami 
derült égbôl villámcsapásként érte a 
hazai kutatást. Természetes a felboly-

dulás.
–--Hogyan juthatott néhány évtized 

alatt, több ezer kilométert legyûrve a 
nomád magyar népcsoport a Kárpát-
medencébe?

–-- Nomád szemmel nézve ez a távol-
ság nem óriási. Az a kérdés, hány meg-
álló volt közben. Az eddigi elméletek 
több megállóval számoltak, most azt 
gyanítjuk, hogy egyedül Etelközben 
pihentek meg talán kétgenerációnyi 
idôre az ôsök.

–-- Miért nem említette Levédiát?
–-- Úgy tûnik, hogy Levédia talán 

nem létezett különállóan, esetleg Etel-
köz része lehetett. Ahol eddig sejtet-
tük, onnan nem kerültek elô magya-
rokhoz köthetô tárgyi emlékek 
–-- mások ellenben éltek azon a vidé-
ken. Illetve elképzelhetô az is, hogy 
Levédia maga a dél-uráli szállásterület 
volt.

–-- Miért indultak nyugatra ôseink?
–-- Közkeletû tévedés, hogy a nomád 

népek nem ragaszkodnak a földjükhöz. 
Ugyanúgy kötôdnek a területükhöz, 
mint a letelepült életformát követôk. 
Nem egy adott helyen élnek, de ettôl 
még önszántukból nem hagyják el 
megszokott legelôiket, hiszen rajtuk 
ismerik ki magukat a legjobban. A 
nomád az állataiból él, azok ellátásához 
pedig többek között nagyon sok víz 
kell. Csak akkor költözik, ha erôsebb 
népcsoport elfoglalja a legelôit, vagy 

ha változik a klíma. Elemzések szerint 
az érintett térség a IX–X. században 
csapadékosabbá vált. Ugyancsak hely-
változtatást kényszerít ki, ha kiváló 
adottságú helyen a népcsoport létszá-
ma és állatállománya olyan mértékben 
gyarapodik, hogy a saját területek 
már nem tudják eltartani ôket. A ma-
gyar krónikákban olvasható forgató-
könyvek ezzel magyarázzák a vándor-
lást: nem menekültünk –-- például a 
besenyôk elôl –--, hanem magunktól 
keltünk útra. Nem tudjuk, hogy a IX. 
században pontosan mi történt, mi 
váltotta ki akkoriban a népek moz-
gását. Források hiányában csak talál-
gatunk, hogy melyik forgatókönyv az 
igaz. Többet tudnánk, ha nemcsak a 
saját történelmünkre összpontosíta-
nánk, hanem feltárnánk Közép-Ázsia 
akkori viszonyait is. Meg kell írni a 
térség történetét ahhoz, hogy megért-
hessük az ôseinket ért hatásokat.

–-- Milyen eredményeket hozott az 
idei, immáron harmadik magyar–
orosz régészeti expedíció?

–-- A 2000-es években újraépült 
magyar kapcsolatrendszer egyre 
jobb, egyre erôsebb a posztszovjet 
térség kutatóival. Ez alapvetô jelen-
tôségû, hiszen ha velük nem jó a kap-
csolat, akkor nem tudunk meg semmit 
az ôsmagyarok vándorlásáról. Az idén 
is volt például olyan ásatás, amelyet 
kimondottan a mi kedvünkért nyitot-
tak, mert azt gondolták, hogy a feltárás 
során számunkra fontos leletek kerül-
hetnek elô. És igazuk lett, hiszen a 
Türk Attila vezette expedíció --– 
amelyet az eddigiekhez hasonlóan a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
régészeti tanszékével közösen szer-
veztünk –-- ismét talált egy halotti 
szemfedôt. Viszonylag kevés ilyen tár-
gyi emlék bukkan elô, szerencsénk 
volt, hogy az idei ásatás során is a nap-
világra került egy példány. A magyar–
orosz mellett a magyar–ukrán és a 
magyar–moldáv szakmai kapcsolat is 
egyre jobb. Felépülôben van egy in-
tenzíven mûködô kelet-európai kuta-
tóhálózat, amelynek létrejöttéhez a 
magyar jelenlét és érdeklôdés is je-
lentôsen hozzájárul.

–-- Tavasszal arról beszéltek, hogy a 
nyelvészeti és a régészeti adatok nem 
feltétlenül esnek egybe, azaz nem ak-
kor és ott vándoroltak a magyarok, 
ahogy azt eddig hittük. Kinek van 
igaza?

–-- Az ôstörténetrôl három tudo-
mányág fogalmaz meg elméleteket. 
Elôször –-- írott források és történeti 
modellek alapján –-- a történettudo-
mány adott magyarázatot a magyarok 
vándorlására. Ehhez társult valamivel 
késôbb a nyelvészet, abból kiindulva, 
hogy a nyelv lassan változó rendszer, a 
logikája megismerhetô, a nyelvet ért 
hatások feltárhatók, és belôlük tör-
ténelmi következtetések vonhatók le. 

A hihetetlen sebességgel fejlôdô régé-
szet pedig minden évben új lelet-
anyaggal egészíti ki vagy éppen írja 
újjá az eddigi feltételezéseket. A leg-
újabb leletek alapján egészen másként 
néz ki a magyarok vándorlása, mint 
ahogy azt eddig gondoltuk. Az eddig 
született magyarázatok minimális 
írott forráson alapuló elméletek vol-
tak. Most viszont rengeteg régészeti 
forrás van a birtokunkban, értékelésük 
jelenleg a legfontosabb feladat. Ahogy 
a kérdésében említette, a régészeti 
leletek és a nyelvészeti elméletek ne-
hezen feleltethetôk meg egymásnak. 
Nem kétséges, hogy a régészeti leletek 
felülírják a feltételezéseken alapuló 
nyelvészeti meggondolásokat. Az 
utóbbi tudomány megmondja, hogy 
léteztek török–magyar nyelvi kapcso-
latok a honfoglalás elôtt, de arra csak 
következtetni tud, hogy a kontaktus 
pontosan mikor és hol történt. A ré-
gészetnek köszönhetôen --– remélhe-
tôleg –-- kirajzolódik egy új vándorlási 
modell.

–-- Hogyan éli meg egy történész, 
hogy újra kell gondolnia az eddig 
elfogadott szakmai kereteket?

–-- Alaposan fel van adva a lecke. A 
középiskolai tankönyvekbôl még azt 
tanulják a diákok, hogy a magyarok 
ôsei 750 körül költöztek az Urál-hegy-
ségtôl (Magna Hungaria) Levédiába, 
majd valamikor a IX. században ér-
keztek Etelközbe, ahonnan nem sokkal 
késôbb elindultak a Kárpátok felé. 
Ugyanakkor ezt a koncepciót régé-
szeti leletek eddig kellôen nem tá-
masztották alá, sokan nyelvészeti ér-
vekkel próbálták magyarázni 
–-- konkrétan az ótörök jövevény-
szavakkal –-- a magyarok Don-vidéki, 
levédiai tartózkodását. Az új régészeti 
eredményekbôl az következik, hogy 
valamikor 830 körül indult el egy nép 
–-- a magyar? --– az Urál-hegységtôl 
nyugat felé. A legújabb régészeti lele-
tek egyébként helyenként meglehetô-
sen pontosan alátámasztják a történeti 
forrásokat. Erre példa Etelköz. Ezt a 
szállásterületet a történeti források 
alapján több-kevesebb biztonsággal 
meg tudtuk határozni –-- és valóban 
onnan kerültek elô magyar vonatko-
zású régészeti leletek. Az viszont ér-
dekes, hogy mi, történészek hosszabb 
idôszakra tettük az etelközi tartózko-
dást –-- a régészeti leletek szerint 
ugyanakkor ez legfeljebb harminc-
ötven év lehetett. Az is izgalmas adat, 
hogy az Uráltól Etelközig igen rövid 
idô alatt jutottak el ôseink: összes-
ségében hatvan-hetven év alatt te-
hették meg ezt az utat a vándorló 
magyarok. Az expedíciókat és a kuta-
tásokat folytatjuk, hogy minél szilár-
dabb alapokra helyezhessük az ôstör-
ténetrôl való tudásunkat.

Ötvös Zoltán
(Magyar Idôk)

Csodatévô hegy az erdélyi Szé-
kely-kô: a magyar múltat --– és 
jövôt is –-- dédelgetô Torockó fölé 
magasodik, védelmet nyújtva év-
századok óta. S még menedéknél is 
többet: a torockóiaknak reggelente 
kétszer kel fel a nap, mert a Szé-
kely-kô tömbje így akarja, A csúcs 
közelében állított kôkereszt is arra 
emlékeztet: több ilyen csodatévô 
hegyre lenne szükségünk. 

A szeretet próbatétele
A karácsonyban éppen a lényege a 

legsérülékenyebb: a szeretet. Hét-
köznap könnyebb szeretni. Ma ezt 
jobban, holnap azt, ahogy az élet sod-
rása adja. Akit kicsuktunk tegnap, ma 
még kárpótolhatjuk. Akit ma észre se 
vettünk, holnap nyájasan meglapítgat-
hatjuk a hátát, „helló…” Megbocsátható 
a szórakozottságunk, a mulasztásaink 

pótolhatók.
Elnézzük, ha hanyagolnak, megért-

jük, „nem volt rá idô”. Az egymásnak 
juttatott morzsákért is hálásak va-
gyunk, hiszen muszáj rohanni (remél-
hetôen nem mókuskerékben), fölgyor-
sult minden, pereg a nyelvünk, a 
szótagok egymásba akadnak, mereszt-
getjük a szemünket, széles mozdulattal 
nyomatékosítjuk: „ Figyelj hát, ember! 
Sietek.” Ajándékot se várunk, már egy 
kókadt hóvirág is jólesik… A kötelezô 
látogatásokat beosztjuk: heti félóra a 
szülôkre, ugyanannyi a nagyira, csak 
havonta. Jóéjtpuszi a gyereknek, gyor-
san lezavart „házastársi ölelés”. SMS-
üzenet az exnek, aktuális ügyekben. A 
kollégák névnapját, a „fônökét” észben 
tartjuk, ellenfeleinket csak megindo-
kolva szidalmazzuk, tárgyilagossá 
szelídítjük a gyûlöletet. Tudunk ám mi 
szeretni!

Ez a jobbik eset, ha van családunk. 
Ha nincs, elhisszük a havernak, hogy 
barát. A televíziót elôléptetjük part-
nerré. Nem érünk rá tûnôdni. Bepa-
lackozzuk, dugóval lezárjuk a szomo-
rúságot. Munka van, feladat feladat 
hátán. A hajsza hatásos kábítószer. 
Minden napra elôírt túlélôprogram 
mozgat. Már az udvariasság is szere-
tetnek minôsül, a szimpla, pletykaéhes 
kíváncsiság ôszinte érdeklôdésnek lát-
szik. Ki lehet bírni a hétköznapokat a 
felületes szeretettel.

De aztán –-- nincs pardon –-- jön az 
ünnep. S minden ünnepek közt a 
legbôkezûbb és egyben legsóvárabb: a 
Szent Karácsony. Az Este. Amikor 
hosszú vajúdás után felsír a Gyermek: 
jövendô sorsát siratja; majd elnyug-
szik, és a lehetô legnagyobb szeretetet, 
áldozatból szeretni, a világnak felkí-
nálja. Az eddig így-úgy féken tartott 

szeretetvágy elönti a fázó lelket, jeget 
olvaszt, és egyszerre a csorbítatlan 
teljességre áhítozik; a hiányt önzéssel 
akarja betölteni. Kerítést húz a fény 
köré: legyen együtt a család. Csak a 
család. Az egész család. Fölrémlik a 
múlt idôk emléke.

A széttöredezettség nélküli nagycsa-
lád. A közös gyertyagyújtás. Mert ma 
már az a gyakoribb, hogy valakinek az 
együttlétbôl kényszerûen ki kell vál-
nia, mert várják, valahol máshol. A 
férj megy az elsô asszonynál hagyott 
gyerekhez, vagy az elôzô férj viszi el a 
gyerekeket… Az anyós is egyedül van, 
a telefonban csupa szemrehányás. Az 
unokát igényli a vidéki após. Pótnagy-
szülôk versengenek: ki ma fontosabb? 
De féltékenységük miatt nem lehet 
egyszerre meghívni ôket… Szét kell 
választani az egységet. Beosztani, ki, 
mikor, hova…

S a szeretetre szomjas ember meg-
kérdi, miért én? Miért én alkalmaz-
kodjam? Az osztozás tudata megsebzi 
a szívet. Az igazi szeretet próbatétele 
lesz ez az este: az szeret erôsebben, aki 
képes elengedni azt, akit szeret – hogy 
az adhasson a szeretetébôl másnak is. 
Ahol nagyobb a szükség, oda kell men-
ni. Emberfeletti igyekezet; nem min-
dig sikerül. Nem Istennek (bár Isten-
tôl) születtünk a Földre, ezért a 
legfelsô Irgalom gyengeségünket 
megbocsátja. De legalább ismerjük 
fel: van Minta a követésre. Egy-egy, 
még anyagi burokban élô szerettünk 
még távol maradhat, de aki már innen 
kiröppent, ezen az estén --– hívó sza-
vunkra –-- visszajön.
A magányos léleknek nincs más 

vigasza: a „láthatatlan társaság” 
szegény-magunkat a „láthatónál” 
irgalmasabban, „színrôl színre” 
szereti.

Jókai Anna
(Magyar Idôk)
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Misa, a 
melegszívû 

kisfiú
Bárhol is élünk a Földön, bármilyen 

idôjárási viszonyok között, abban az 
országban, ahol Krisztus élt vagy épp 
több ezer kilométerre tôle, december 
25-én minden keresztény Krisztus meg-
testesülését, születésnapját ünnepli.

Különleges születésnap ez: az egyet-
len a világon, amikor nem az ünnepelt 
kap ajándékot, hanem mi, halandó 
emberek. Hívô keresztényként úgy is 
tekinthetünk erre, hogy az Ô nevében 
ajándékozzuk meg egymást. Ezáltal 
nem csak az ajándék okozta öröm tölt-
het el bennünket, hanem az a tudat is, 
hogy ezen a napon különösen is része-
sei lehetünk Isten ajándékozó szerete-
tének. Krisztusban ugyanis megkap-
tuk Isten legnagyobb ajándékát: ôben-
ne Magát ajándékozza nekünk. Emberi 
alakban mutatja meg szeretetét. 
Krisztus embersége révé n közel ke-
rült hozzánk, és ez az az út, amelyen 
keresztül mi pedig Istenhez jutha-
tunk.

Gyerekként a karácsonyi eseménye-
ket a saját tapasztalataim alapján 
képzeltem el: a betlehemi barlangot 
havas táj vette körül, a jászol mellett 
karácsonyfa állt. A három királyra 
mint hôsökre tekintettem, akik a téli 
hidegben messzi földrôl indultak az 
Újszülött köszöntésére. Melegséggel 
az töltött el, amikor a betlehemes játé-

A Melbournei Regnum Marianum 
Egyházközség melléklete

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

Magyar Nyelvû Szentmisék:
Honlap: www.regnummelbourne.com

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

A Regnum Marianum Hungarian 
Catholic Association of Victoria, tulaj-
donképpen a római katolikus magyar 
egyházközséget helyettesítô egyesület. 
Mint ilyen a Melbourne és Viktória 
állam területén élô magyar katolikusok 
szövetsége, kulturális, szociális és 
egyéb –-- csak közösségi együttmûkö-
déssel megvalósítható célok elérésé-
re.

Ezen Szövetségnek, --- egyházközség-
nek –-- tulajdonképpen minden itt élô 
magyar katolikus már eleve tagja, a 
gyakorlatban azonban -– adminisztrá-
ciós okok miatt –-- egy „Kérdôív” ki-
töltése kívánatos.

A titkárság feladatai közé tartozott, a 
múlt év (1951) utolsó hónapjaitól kez-
dôdôen, hogy a Szövetség megalakulá-
sára és mûködésére a helybeli magyar 

katolikusok figyelmét felhívja és az 
együttmûködésre ôket felkérje. 

Közben Páter Varga az érsekségtôl 
kapott autójával már sokkal több csa-
ládot tudott felkeresni és meglátogatni, 
mely címekre aztán késôbb kiküldték 
a kérdôíveket.  

A templom elôtt végeztek összeíráso-
kat, de ez nem járt sikerrel. A végsô 
megoldás a postán keresztül küldött 
kérdôívek maradt, ami 20-25%-os 
eredményt hozott. Kérték a hívôket, 
hogy szájról-szájra hirdessék a kérdô-

ívek kitöltésének fontosságát. A címek 
alapján tudták a hívôket értesíteni az 
Egyházközség eseményeirôl. 

A magyar hívek felajánlásaiból folya-
matosan fenntartották a lelki atyát, 
miután itt külön magyar egyházköz-
séget nem állíthattak fel.

Szükségesnek tartotta a fôtitkár még 
megjegyezni, hogy az addig befolyt 
összeget az aránylag csekély számú 
magyar adta össze, akik a miséket 
látogatták. Ha mindenki apostolává 
vált volna a szövetség elgondolásának 
és a Melbourne és Viktória állam 
területén élô több ezer magyar kato-
likus közül csak néhány ismerôsének 
hívta volna fel a figyelmét a Szövetség 
mûködésére és a keresztényi össze-
fogás szükségességére, úgy könnyen 
kiszámítható, hogy a Regnum Mari-
anum mennyivel többet tudott volna 
tenni és sokkal eredményesebben 
mûködni. (2015-ben is ez még jobban 
érvényes Szer.)

1952 májusától megindult a Vasárna-
pi Iskola az iskolaköteles gyermekek 
számára a Szent Ágoston templom 
kultúrtermében vasárnaponként délu-
tán négy órás kezdettel.

Az iskola keretén belül magyar föld-
rajz, történelmet és irodalmi alapisme-
reteket tanítottak. Valamint vallás, 
erkölcstan és ének tanítás is folyt.

Az Egyesület hangsúlyt fektetett 
arra, hogy a családok és az egyedül-
állók megismerkedjenek egymással. 
Erre külön, minden szombat délután 
kinyitották a termeket és biztosították 
a lehetôséget, hogy idôszerû kérdése-
ket, problémákat megvitattak. (Szer-

kokon a hideg templomban a pásztorok 
meleg subáját megérinthettem.

Jó ideje tudom, hogy mindez nem így 
történt. Nem maradhatunk meg 
ugyanis örökké a gyerekkori nosztal-
giáink hangulatában, a bájos kis Jézus-
ka képének csodálásában. A Megváltó 
születése nem jelentheti csupán a 
karácsonyi menü ételeinek, illatainak 
évrôl-évre történô elkészítését, vagy 
gyerekkorunk idillikus képeinek újbó-
lifelidézését. De nem szorítható be a 
csendes éj dallamának romantikájába 
sem. Mélyebbre kell tekintenünk.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy földi 
életünk végsô célja a Krisztussal való 
találkozás. Bár a karácsony a családok 
életében a legfontosabb ünnep, a „sze-
retet ünnepe”, tudnunk kell, hogy ez az 
ünnep túlmutat önmagán. Krisztus 

Kivonat Jandó Gyula  
fôtitkár beszámolójából

(1952. május 24. Értesítô alapján)

egész életének középpontja a feltáma-
dása. Ez az Egyház hitének alapja. A 
teológusok ezt Krisztus misztérium-
nak, titoknak nevezik. Az elsô keresz-
tények kezdetben csak a húsvétot ün-
nepelték, Jézus életének eseményei 
csak fokozatosan kerültek be az egy-
házi naptárba. A karácsony is: csak 
Kr. után a 4. században!

Ne hagyjuk, hogy a világ csillogása 
elvakítson bennünket, elfeledtesse ve-
lünk az igazi Ünnepeltet. Vegyük ész-
re a szegényt, az elesettet is, hiszen 
Jézus is a barlang egyszerûségében 
jött közénk. Szívünket az a fajta me-
legség járja át, mint az alábbi történet 
szereplôjét, az árva, orosz kisfiúét:

Az orosz Oktatásügyi Minisztérium 
1994-ben két misszionáriust bízott 
meg azzal, hogy kidolgozzanak egy 
olyan tananyagot, amellyel az iskolák-

ban etika órán megtaníthatják a bibliai 
alapelveket. Felkérték ôket, hogy egy 
árvaházban is tanítsanak. Késôbb ôk 
mondták el árvaházi élményüket:

 Közeledett a karácsony este. Árváink 
életükben elôször hallották a kará-
csonyi történetet! Elmeséltük nekik, 
hogy József és Mária elment Betle-
hembe, de már nem volt hely számuk-
ra a fogadókban. Aztán hogyan szüle-
tett meg Jézus egy istállóban, és ho-
gyan fektették szülei egy jászolba. 
Lélegzet-visszafojtva hallgattak ben-
nünket.

Amikor véget ért a történet, minden 
gyereknek adtunk három darab kar-
tonpapírt, amibôl egyszerû jászolt ké-
szíthettek. Kaptak egy kis sárga szal-
vétadarabot is, amit vékony csíkokra 
téptek, és szalmaként a jászolba tettek. 
Majd bábformákat és ruhadarabokat 
vágtunk ki, hogy a kis Jézusnak taka-
rója is legyen.A gyerekek serényen 
dolgoztak, hogy összeállítsák apró 
jászlaikat, én pedig körbejártam kö-
zöttük, hogy segítsek nekik. Minden 
rendben ment. 

Aztán ahhoz az asztalhoz értem, 
amelyiknél a hat év körüli kis Misa ült. 
Éppen elkészült a munkájával. Amikor 
szemügyre vettem a jászlát, elképed-
tem, mert nem egy, hanem két baba 
feküdt benne. Gyorsan hívtam a tol-
mácsot, hogy megkérdezzem, miért 
így készítette a jászolt.

A fiúcska széttárta a karjait, és elgon-
dolkozva nézte a pici jászolt. Életében 
elôször hallotta a karácsonyi történe-
tet, úgyhogy meglepett, milyen pon-
tosan emlékszik rá. Mikor ahhoz a 

részhez ért, hogy Mária a kis Jézust a 
jászolba fektette, egészen sajátos mó-
don folytatta:

 Amikor Mária a babát a jászolba tet-
te, Jézus rám nézett, és megkérdezte, 
hogy hol lakom. Elmondtam neki, 
hogy nekem se mamám, se papám, se 
otthonom nincs. Akkor Jézus azt 
mondta, hogy lakhatnék nála. Azt 
feleltem, hogy ez nem lehetséges, 
mert én nem tudok neki ajándékot 
adni, mint mások. De annyira szeret-
tem volna Jézusnál lakni! Gondol-
kodtam, nincs-e valamim, amit oda-
ajándékozhatnék neki. Eszembe jutott, 
hogy melegíthetném ôt. Úgyhogy 
megkérdeztem Jézust: Ha melegen 
tartalak, az olyan lenne, mint egy aján-
dék? Jézus erre azt felelte: Ha mel-
egen tartanál, az volna a legszebb 
ajándék, amit valaha is kaptam. 

Akkor befeküdtem mellé a jászolba, 
és Jézus rám nézett, és azt mondta, 
hogy most már vele maradhatok --– 
mindig.”

Mire Misa befejezte a t örténetét, 
elöntötték szemét a könnyek, és meg-
állíthatatlanul patakzottak végig az 
arcán. Arcát kezébe temette, és fejét 
az asztallapra hajtotta. Két kis válla 
csak úgy rázkódott a keserves zoko-
gástól. Ez az árva kisfiú talált valakit, 
aki sohasem hagyná el ôt. Valakit, aki 
mindig vele lesz. Megtanultam: nem 
az számít leginkább, hogy mink van 
az életben, hanem hogy kicso-
dánk.” (Betty Southard)

Kiss Hajnalka

kesztô megjegyzése: 2015-ben is len-
nének témák, amiket közösen lehetne 
megbeszélni) 

Fôleg, alkalmas lakás és álláskeresé-
sek, cserék lebonyolítása és azok meg-
beszélése volt a fô téma. Alkalmat 
adtak továbbá az egyesülettel kapcso-
latos javaslatok, bírálatok, panaszok s 
általában mindennemû idôszerû prob-
léma felvetésére és lehetôleg elinté-
zésére.

A Szent Erzsébet Oltáregyesület 
gyermekruha csere akciót szervezett. 
A teljesen jó állapotban lévô, tovább is 
hordható kinôtt gyermekruhákat lead-
ták és helyébe választhattak mást. Az 
esetlegesen fennmaradt ruhákat az 
arra rászorulóknak szétosztották.  

 Az 1952-es újságok alapján ekkor 
már pénteken, szombaton és vasárna-
pokon mindig volt valamiféle össze-
jövetel a Szent Ágoston templom tár-
salgójában, vagy amikor nagyobb 
megjelenésre számítottak, akkor a 
Manrézában tartották az elôadást, 
összejövetelt.

Az 1952-es Szent István napi megün-
neplés már az összes többi magyar 
egyházi és társadalmi egyesületek 
közös elôkészítésével és a Regnum 
Marianum rendezésében zajlott le. Az 
ünnepi Szent mise a Melbourne-i  
Szent Patrik székesegyházban volt.

A következô vasárnap tartották az 
ünnepélyt, a „Madách Kör” rendezésé-
ben a Manrézában, míg a bált a Prah-
ran-i Town Hall-ban rendezték meg. 
Ahol a bál reggel 3 óráig tartott. (Szer-
kesztô: Ma már ez szinte lehetetlen, 
hogy ilyen nagy termekre lenne szük-
ség).

Aki tehette magyar ruhában jelent 
meg és nekik külön ülôhelyet biztosí-
tottak. A bálon a  megnyitó párok is 
hasonló ruhákban jelentek meg.

Mindenkitôl elfogadtak akár fizikai, 
akár szellemi vagy erkölcsi segítséget 

az ünnepségek lebonyolításához. 
(Szerkesztô: Innen indultak a melbo-
urnei hagyományok)

A Szent István ünnepségeket Kul-
csár Benedek Atya irányította, mivel 
Varga Atyát még júliusban a tüdejével 
megoperálták Sydneyben. 

Gyermekek üdültetését Queenscliff-
ben a Szent Erzsébet Oltáregyesület 
szervezte meg. Ez az üdültetés ingye-
nes volt, de adományokat elfogadtak 
az arra rászoruló, 6-12 éves fiúk és 6-
14 éves lányok részére májusig tar-
tott.

(A Vasárnapi Magyar Iskola ekkor 
alakította ki a foglalkozások rendjét, 
amit egészen a 90-es évekig fenntar-
tott.)

Ezek szerint minden hónap második 
és negyedik vasárnapján tanították az 
óvodás és elemi iskoláskorú gyerme-
keket délután négy és hat óra között. 
Ez késôbb csak az idôpontban válto-
zott.

A gyermekek oktatása két csoportban 
történt. A fiatalabbak részére: elemi 
magyar beszéd és értelemgyakorlatok, 
magyar mesék, mondák, vers, olvas-
mányok, ének, játék és hittan volt a 
tanmenetben. Az idôsebbek részére a 
következô tantárgyak voltak: magyar 
írás, olvasás, fogalmazás, magyar 
nyelv és irodalom, földrajz, történe-
lem, természetrajz, hit és erkölcstan 
és sport.

Az elsô év végén nyilvános záróün-
nepélyt tartottak, amit aztán minden 
évben hagyományoknak megfelelôen 
megtartottak. Ez lett a „Mikulás, Kará-
csonyi évzáró. A vasárnapi iskola 
fenntartásához a központi pénztárból 
jutattak havonta egy bizonyos összeget. 

(Szerkesztô: ekkor még állami 
támogatásra nem számíthattak, mint 
most).



Gróf Festetics Rudolf, akinek az 
élete –-- legalább is saját elbeszélései 
és írásai szerint –-- olyan kalandos 
volt, hogy ennél kalandosabbat már ki 
sem lehetne találni. Az emberevés 
csak egy kis epizód volt, ami szinte 
elvész a vérfagyasztó kalandok töme-
gében.

De kezdjük az elején, mégpedig az-
zal, hogy Festetics Rudolf 1865-ben, 
Párizsban született. Iskoláit Bécsben 
végezte, majd néhány even át huszár-
handnagyként szolgált Magyarorszá-
gon.

Leszerelése után Amerikába ment, 
ahol hamarosan a pézarisztokrácia 
kedvence lett. A jóképû, fiatal grófnak 
rövidesen menyasszonya is akadt, s az 
ara –-- lévén egy milliomosnak egyet-
len leánya –-- szép hozománnyal jött. 
1892-ben , San Franciscoban  Festetics 
és Ella Haggin, annak rendje és 
módja szerint meg is esküdött.

Az ifjú férj nem sokat habozott, ha-
nem a hozományból sebtében egy 70 
tonnás yachtot építtetett, amivel 1893-
ban feleségével együtt  Föld körüli 
nászútra indult. A Haggin család el-
lenkezését nem volt könnyû legyôzni, 
de egy ilyen apróság nem akadá-
lyozhatta Festeticset tervei végrehaj-
tásában.  Az út 8 évig tartott, s amin 
ezalatt átmentek, világhírûvé tette 
ôket.

A hosszú utazás tulajdonképpen a hi-
hetetlen kalandok sorozata volt --– 
legalábbis Festetics gróf leírása sze-
rint. Most csak szorítkozzunk egy-két 
kapásból kiragadott példára. A kalan-
dok már az idulás elôtt kezdôdtek, 
ugyanis a szedett-vedett legénység 
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Dr. Hangay György:

Az egyetlen magyar 
kannibál története

lázadást tervezett. Festetics azonban 
leveret a lázadást és elindultak Hawaii 
felé. A hajón vasfegyelem volt, s ez 
egyáltalán nem  tetszett a legénység-
nek. Honoluluba érve meg is szökött 
közülük egy pár, ezek helyett újab-
bakat kellett találni. Mondhatni, hogy 
ez jellemzô volt az egész utazásra, 
mert szinte minden kikötôben újabb 
legénységet kellett toborozni. Fidzsi-
ben ez nem ment könnyen, mert nem 
nagyon akadt vállalkozó. Festetics 
kénytelen volt egy olyan tengerészt is 
alkalmazni, akirôl kiderült, hogy több-
szörös gyilkos és csak azért menekült 
meg az akasztófától, mert a börtönben 
elvállalta a hóhér szerepét .

De az igazi kalandokat a szigetvilág 
vad bennszülöttei szolgáltatták, Amer-
re jártak, majdnem mindenütt meg-
támadták ôket, de ahol nem, ott talán 
még kellemetlenebb meglepetések 
vártak rájuk.

De azért nagyritkán volt, hogy szíve-
sen látták Festeticset és kísérôit, 
mégpedig annyira, hogy egy szigeten 
a törzsfônök kivégzéssel  szórakoztatta 
az illusztris vendégeket. A kannibál 
lakomák sem voltak ritkák, s ilyenkor 
Festeticséket is megvendégelték. Ké-
sôbb megírt könyvében részletesen 
leírja, hogy ha az emberhússal nem is 
lakott jól, de a levébôl és a kocso-
nyájából igen. Állítólag nagyon fínom 
volt! A könyv megjelenése után nem 
csak hogy elsô emberevô magyarnak, 
hanem az elsô európai kannibálnak 
nevezték el.

De volt más is, mint például az, hogy 
a hajószakács meg akarta mérgezni 
ôket, de szerencsére a merénylet ki-
tudódott. Festetics arról is beszámol, 
hogy egy szigeten még embervadászat-
ban is részt vett. A sok kalandnak 

Ebben a kis válogatásban egy cso-
kor tarka-barka históriát szeretnék 
olvasóinkkal megosztani. Minde-
gyikük egy-egy különös, mondhatni 
hihetetlen történet. Tehát elsôként 
nézzük az egyetlen magyar kan-
nibál történetét. Ki volt ez a különös 
ízléssel megáldott hazánkfia? aztán egy hajótörés vetett véget és 8 

év rendhagyó nászút után végül is 
visszatértek Amerikába. Mondanom 
sem kell, hogy nem csak az útnak, 
hanem a házasságnak is vége lett, Ella 
asszonynak elege lett a grófból meg a 
kalandokból, egy életre.

Láthatjuk, hogy Festeticsnek nem 
volt a kenyere a tétovázás. Így aztán 
1908- ban akadt még egy amerikai mil-
liomos menyasszony, Alice Werther-
bee személyében. Megismétlôdött az 
elsô fejezet: házasság, szép hozomány, 
yachtépítés –-- ezúttal egy négyszer 
nagyobb hajó –-- világkörüli nászút. 
Kalandokban sem volt hiány, megint 
jött a lázadás és ezúttal Festetics két 
matrózt helyben agyonlôtt, a többit 
vasra verve átadta a hatóságoknak. 
Következô évben újabb zendülés, ezt 
is leverte, de feleségének ekkorra már 
elege lett és férjét hajójával együtt 
faképnél hagyva hazament. Aztán per-
sze következett a válás.

Festetics Rudolf élete ezután tulaj-
donképpen botrányok sorozatává vált. 
Harmadszor is megnôsült és utód nél-
kül, 1943-ban halt meg, Párizsban. De 
a tengeri utazásai során gyûjtött nép-
rajzi tárgyait és nagyértékû fényké-
peit hazajuttatta a Nemzeti Múze-
umba. Kétségtelen, hogy nagy szol-
gálatot tett ezzel hazájának és az egész 
magyarságnak. Könyvei rendkívül 
népszerûek még manapság is és most 
már az Interneten is sok olvasható 
róla. Habár magyarul nem tudott, 
mindvégig magyarnak vallotta magát, 
nevét is mindíg magyarosan írta alá. 
Írásaiban talán van kivetnivaló, t úlzás 
és úgynevezett költôi szabadság, de 
kétségtelen, hogy lebilincselô olvas-
mány mind.

Egy „magyar” 
aranycsináló – Itáliában
A XVI. Századi Itália történelmére 

jellemzôek a Renaissance csodálatos 
eredményei, a nagy mûvészek alko-
tásai és a tehetségükrôl –- vagy éppen 
az ármányságaikról híres nagy embe-
rek. Ez utóbbiaknak egyike volt a 
toszkániai Cosimo herceg, aki nem 
csak tehetséges és nagyhatalmú ál-
lamfô, hanem hiszékeny balek is volt 
–- ha az aranycsinálásról volt szó. 

Kezdjük talán magával a herceggel. 
Fontos tudnunk, hogy 1537- tôl 1569-ig 

ô volt elôször Firenze, majd pedig 
egész Toszkánia hercege, azaz ural-
kodója. Ez az idôszak volt az alkímia 
aranykora –-- mégpedig szószerint, 
mert a fôcél természetesen az arany-
csinálás volt. Ma már tudjuk, hogy 
aranyat –-- lévén az egy elem --– 
mesterségesen nem lehet létrehozni. 
De az akkori tudományt még bôven 
hígította a sarlatánok zavaros kotyva-
léka, sokan keresték az aranycsinálás 
titkát, de mégtöbben a szemfény-
vesztés legmeggyôzôbb módját, 
amellyel elhitethették a világgal, hogy 
meg van a titok, de csak nagy jutalom 
fejében árulhatják azt el. A titokra 
csak a leggazdagabbak, rendszerint 
egy- egy fejedelem vagy fôúr lehetett 
vevô. Az alkimista jó vásárt csi-
nálhatott velük, gyakran gazdájának 
legbizalmasabb embere lett –- de aztán 
legtöbbször ki kellett innia a keserû 
poharat, mert természetesen nem tu-
dott aranyat csinálni. Habár egy ideig-
óráig még csak  el tudta odázni a végsô 
lebukást. Ezek a szélhámosok sokszor 
a legprimitívebb eszközökkel szédí-
tették a gazdájukat. Egyik ilyen trükk 
az volt, hogy egy nagy vasszöget ketté 
vágtak, s egyik felét igazi arannyal pó-
tolták, amit aztán vasszínûre festettek. 
Amikor eljött az aranycsinálás pil-

lanata –-- természetesen minden féle 
hókuszpókuszok kíséretében ---  a szög 
festett részét valami csodavízbe öblö-
gették, mire a festék lemosódott és 
egyszerre csak preszto!, elôtûnt az 
arany, a kísérlet sikerrel járt. A szél-
hámosságnak ezernyi változata volt 
persze és ki ki tehetsége szerint szédí-
tette az aranyéhes hercegeket és kirá-
lyokat. De bennünket most Cosimo 
herceg érdekel a leginkább, mert ôt 
egy állítólagosan  magyar származású 
alkimista szédített az aranycsinálással. 
De hát honnan tudjuk, hogy magyar 
volt az illetô?

Neve után gondolhatjuk, ugyanis Er-
délyi Dánielnek hívták a nagytekin-
télyû gyógyszerész- kémikust. Lega-
lábbis ô így nevezte magát, habár az 
irodalomban Daniel von Siebenbürgen-
ként is szerepel, de hát ez csak az 
eredeti magyar név német fordítása. 
Majd a végén elárulom, hogy magyar 
volt- e igazán?

Dániel mester nagyon ügyesen és 
nagyon türelmesen férkôzött a herceg 
bizalmába. Egy jó komplikált módszert 
dolgozott ki, mégpedig olyat, hogy 
arról senki sem gyaníthatta, hogy 
csalás. Egy teljesen ártalmatlan port 
készített, melybe titokban egy kis 
aranyreszeléket is kevert és ezt mint 
mindenre jó gyógyszert, a patikusok 
által országszerte terjesztett. Igaz, 
kezdôtôke is kellet ehhez, mert igazi 
aranyat használt, mégpedig majdnem 
2000 dukát értékben. Könnyû volt 
elhitetni, hogy a por mindenre jó, mert 
az akkori gyógyszerek javarésze nem 
hogy gyógyított, hanem inkább ártott 
a betegnek. Az övé legalább nem ártott 
és sok beteg magától is jobban lett. 
Hangzatos és rejtelmes nevet is adott 
neki: Usufurnak keresztelte. A követ-
kezô lépés az volt, hogy beszüntette az 
országos terjesztést és csakis a firen-
zei patikusoknak szállított. Ezzel azt 
akarta elérni, hogy a Firenzében élô 
Cosimo herceg figyelmét is felhívja a 
csodaszerre, mert jól tudta, hogy az 
akkor már teljesen belebolondult az 
alkímiába. A ravasz terv egyre köze-
lebb vitte céljához, s egy hercegi au-
diencia után révbe is jutott, mert Co-
simo herceggel egyezséget kötött, 
melynek értelmében 20 000 dukát 
fejében megtanítja az aranykészítés 
mesterségére. Óriási összeg vot ez ak-
kor, de a herceg kapva kapott az alkal-
mon –-- hiszen egy ilyen titok birtoká-
ban annyi aranyat lehetne csinálni, 
mely sokszorosan fedezné a kiadott 
dukátok értékét. Dávid mester hama-
rosan munkába is fogott a herceg al-
kímista mûhelyében, sôt mi több, ma-
ga a herceg is ott sürgött-forgott 

körülötte, mint egy kukta a fôszakács 
körül, hogy elsajátítsa az aranycsinálás 
mûvészetét. Ólmot olvasztottak össze 
rézzel –-- s ekkor jött a legfontosabb 
adalék, ugyan mi, hát természetesen 
az Usufur. Az eredmény természetesen 
pozitív volt, az ötvözet igazi aranyat 
tartalmazott. Hogy biztosra menjen, a 
kezdetben talán még gyanakvó herceg 
hol innen, hol onnan rendelt Usufurt -
– de az igazi titkot nem ismerte. Ez az 
volt, hogy minden patikát Dávid mes-
ter látott el Usufurral, s így minden 
adagban volt egy csipetnyi arany. A 
herceg által kotyvasztott olvadékból 
pusztán csak ezt az aranyat lehetett 
kimutatni, s ez minden kétséget kizár-
va arany volt, tehát a módszer jónak 
bizonyult.

De hát meddig lehetett ezt csinálni a 
leleplezés veszélye nélkül? Jó ideig, de 
persze megfelelô vakmerôség is kel-
lett hozzá, amiben Dávid barátunk 
nyilván nem szûkölködött. A herceg 
annyire megszerette a hûséges arany-
csinálóját, hogy szinte testvérévé fo-
gadta, csak maradjon mellette, gyárt-
sa az aranyat, éjjel-nappal. Dávid bô-
rét csak egy szerencsés véletlen men-
tette meg, amikor valami ürüggyel 
eliszkolhatott Franciaországba. Bú-
csúzóul csak annyit  mondott urának, 
hogy ne csüggedjen, csak süsse-fôzze 
az aranyat az ô távollétében is, de ne 
feledje az Usufur belekeverését sem.  
Amikor aztán már biztonságban érezte 
magát, engesztelô levelet írt Cosimó 
hercegnek, melyben alázatos köszö-
netet mondott a sok jóságért, melyben 
ôt részesítette, mondván, hogy mind-
ezekért csak egy ôszinte vallomással 
fizethet. Az pedig az volt, hogy bizony 
az aranycsinálás csak humbug, soha-
sem lesz több arany az ötvözetben, 
mint amennyit a beleszórt Usufur tar-
talmaz. A por viszont fogytán van, ne 
is keressék tovább a patikákban. Még 
azt sem átallotta, hogy enyhítô körül-
ményként hozza fel azt, hogy sokkal 
jobban is megfejhette voln a a herce-
get, de ezt jóérzése megtiltotta. Leve-
lét végül is azzal a csattanóval fejezte 
be, hogy: „én különben nem is vagyok 
erdélyi, hanem olasz és nem is hívnak 
Dánielnak, hanem egészen másnak”. 
Ebbôl a történetbôl nem minenki tu-
dott vagy akart tanulni és persze még 
ma is vannak, akik úgy vélik, aranyat 
lehet mesterségesen csinálni, csak 
tudni kell a titkot. Én viszont az olva-
sómra bízom, hogy ezt elhiszi, vagy 
nem hiszi.

Hangay György és Kiss Kata, az 
SBS Magyar Rádióban elhangzott 
elôadása alapján.



Tata egy csodás kisváros Budapesttôl 
70 kilométerre. A Tatai Várat min-
denki ismeri. Történelmi tény, hogy 
ott áll, és ôrködik a tó felett. A 14. 
században már két Tata (Thota, Thata) 
névvel ellátott település létezett, eze-
ket mocsaras, vizes területek válasz-
tották el egymástól. E két települési 
egység birtokközpontjaként épült fel 
jelenlegi helyén a vár elsô épülete a 
14. század második felében. A várban 
Zsigmond 1409-ben már hosszabb 
idôt töltött, így feltehetôen 1397 és 
1409 között épült ki az elsô királyi 
palota. 1467-tôl Mátyás király a 
korábbi épületet teraszok, kerengô és 
kaputorony hozzáépítésével igazi re-
neszánsz palotává alakíttatta.

A vár a tó mellett ma a legutolsó, az 
1896-os átépítés utáni állapotát mutat-
ja, és közkedvelt turistalátványosság.

Én magam is többször végigsétáltam 
a Vár mellett, alatt, benne, és gyö-
nyörködtem a pazar kilátásban, de 
sajnos fogalmam sem volt, hogy egy 
picivel odébb egy másik, egy kisebb tó 
is létezik, mely része egy angolkertnek, 
ahol ráadásul egy impozáns kiskastély 
is található.

 No, ez mi lehet, gondoltam és egy 
napfényes ôszi délután beléptem Ma-
gyarország elsônek épített angolkert-
jébe, ahol számos meglepetés várt. 
Elôször is mi az, hogy angolkert?

Az angolkert olyan nagyobb terület, 
amelyet szép fákkal, díszcserjékkel és 
virágokkal úgy ültetnek be, hogy a 
növények elrendezésében semmilyen 
szabályosság ne legyen. Az angolkert 
kialakításának ugyanis az a célja, hogy 
„ideális tájékot” mutasson –-- olyat, 
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Tatai kirándulás
amely nem mesterkélt, hanem termé-
szetszerû.

Az angolkertben az utakat gondosan 
ápolják, de azok vonalvezetése nem 
szabályos; itt-ott útvesztôk, kisebb ta-
vak, kerten átfutó patakok, romantikus 
építmények is vannak.

Uralkodók, fôurak esetében termé-
szetesen ne egy egyszerû viskóra gon-
doljunk, hanem olyan finom vonalú 
kiskastélyra (nyári lak), mint amilyen 
a tatai angolparkot is ékesíti.

A 25 hektáros, mesterséges Cseke-tó 
mellett Magyarország elsô angol min-
tára épített angolparkját tehát itt Ta-
tán 1783-ban alakította ki az Esterházy-
család birtokán Böhm Ferenc ura-
dalmi mérnök. Az országban itt ül-
tettek elôször szomorú fûzeket, me-
lyek –-- kevesen tudjuk –-- eredetileg 
Kínából származnak.

Elsôként azonban az angolparkba lép-
ve romokat láttam meg. Hohó, végre 
valami rom! Imádom a romokat, oda-
megyek hozzájuk, jól megtapogatom a 
köveket, érezni szeretném a törté-
nelmet, a múltat, érezni a valaha ott 
élô emberek létezésének nyomait. Itt 
is vadul fotóztam, tapogattam, míg 
nem elolvastam egy táblára kihelye-
zett ismertetôt, hogy ez egy mûrom. 
Atyaég! Már a rom is mû? Ha egy 
angolkertrôl van szó, akkor bizony ez 
sem igazi, vagy csak félig az, hiszen 
beleépítettek igazi romokat is.

Ezt a mûromot Charles Moreau fran-
cia építész építette 1803-ban. Ehhez a 

12. század elején épült, elôbb a ben-
cések, majd a domonkos-rendiek által 
használt Vértesszentkereszti apátság 
maradványait használta fel. Ezeket az 
Esterházyak hozatták Tatára. Hogy a 
mûrom még hihetôbb legyen, az egyik 
fülkében és a kerítés oldalában a Látó-
hegyrôl elôkerült dombormûves III. 
századi római-kori sírkövet helyeztek 
el. 

A vég nélküli fotózás, és a csodás 
ôszben való barangolás közben a fák 
között megláttam a kiskastélyt. Ez az 
épület volt az Eszterházyak nyári rezi-
denciája. Az épület felsô szintjén fel-
újították a stukkókat, illetve a megta-
lált vonalas faldíszítéseket. Az alsó 
szintet elfoglaló dísztermet egykor 
egy parkot ábrázoló festmény díszí-
tette, ezt a sokszori átfestés miatt csak 
részlegesen sikerült restaurálni, ere-
deti állapotát fotókon idézik fel.
A falképekrôl Révhelyi Elemér készí-
tett fényképeket az 1930-as években, 
így annak ellenére, hogy ma nem lát-
hatóak, pontosan tudható, hogy mit 
ábrázolt a falképek egy része. A tel-
jesen ép falképeket a II. világháború 
utáni idôszakban egyszerûen lemeszel-
ték! 

 A tulajdonosok anno sosem aludtak 
itt, ide csak átjöttek egy kicsit hûsölni, 
kicsit idôzni, mai nyelven mondva ej-
tôztek egy cseppet, az urak a baloldali 
szobában elszivarozgattak, a nôk jobb-
oldali szobában elteázgattak és még-
hozzá Herendi készletekben felszolgált 

bízta meg Fellner Jakabot.  Mondhatni 
szerencsére –-- bár a tények ismere-
tében elég morbidul hangzik --- a négy 
változatban kidolgozott terv megvaló-
sítását részben Esterházy Miklós ha-
lála (1765), részben az elegendô pénz 
hiánya hiúsította meg. A kastély 1776-
ban nyerte el mai formáját. A földszint 
déli részében kapott helyet a grófi la-
kosztály, fölé, az emeletre került a 
grófné lakosztálya. A kastély legpom-
pásabb, a XIX. –- XX. században 
kialakított helyiségei a fôépület eme-
letén találhatók. Különleges szépségû 
az eredeti állapotban megmaradt ara-
nyozott és festett faburkolatú, királyi 
díszebédlô, valamint a hollandi csem-
pés és márványfürdôszoba. A kastély 
több helyiségében eredeti állapotban 
megmaradtak a kandallók, a kályhák 
és a díszes gipszstukkók.

Érdekes, hiszen akár a vár, ez is 
történelmi jelentôségû kastély! Néz-
zük sorban:
Ferenc osztrák császár és magyar 

király, valamint felesége, Ludovika 
királyné ide menekült a napóleoni 
harcok elôl. Hetekig a kastélyban lak-
tak, és az uralkodó itt írta alá 1809-ben 
a napóleoni háborúkat lezáró bécsi, 
más néven schönbrunni békét. 

Csaknem egy évszázaddal késôbb, 
1897-ben Ferenc József osztrák csá-
szár és magyar király, valamint II. 
Vilmos német császár szállt meg a 
kastélyban a Tata környéki „Császár-
manôver” elnevezésû hadgyakorlat 
idején. 

1849. május 2-án Görgey Artúr a 
kastélyban levô fôhadiszállásáról indí-
totta meg csapatait Buda visszafogla-
lására.

Az 1848–49-es szabadságharc idején 
itt éjszakáztak Windisch-Grätz tábor-
nagy és Haynau táborszernagy 1921 
októberében itt fogták el az utolsó 
magyar királyt, IV. Károlyt és fele-
ségét az I. világháború utáni sikertelen 
visszatérési kísérletük után. 

A kastély a II. világháborút követô 
államosítás után idegszanatóriumként 

mûködött. Ennyi rémség után talán 
nem is véletlen!

1945. március 19-e után a kastély 
berendezését a szovjet csapatok tönk-
retették, a megmaradt bútorokat a 
lakosság hordta el. Mikor Lipótmezôt 
szovjet katonai célra vették igénybe, 
az ott mûködô budapesti Lipótmezei 
Állami Elme- és Ideggyógyintézet egy 
részét 1945. Július 26-án a tatai kas-
télyban helyezték el. 1999-tôl a pszi-
chiátria kiköltöztetése után a kastély 
üresen állt.

Tulajdonképpen egy ôrület! Ôrület, 
hogy a háborút követô években ho-
gyan mázoltak, meszeltek le gyönyö-
rûséges freskókat kastélyainkban, ho-
gyan hordtak szét, tüzeltek el, hasz-
náltak drága értékû bútorokat, tettek 
tönkre történelmi értékû helyeket, 
amelyeket apránként és egyre na-
gyobb lendülettel és rengeteg pénzzel 
sok évtized után helyrehozunk, és így 
újra a régi vagy a régihez hasonló 
pompájában láthatunk megint.

Legyen egyfajta érdekessége az írás-
nak, hogy az utolsó a kastélyban élô 
Eszterházyaknak, Eszterházy Ferenc 
és utódai ma Ausztráliában élnek!

A Geneológiával foglalkozó online 
oldalon ezt találtam:

Maria Ferenc, Miklos, Esterhazy
English (default): Maria Nicholas 

Esterhazy
Also Known As:
„Niki”,  „Nicholas”, „Miklos”
Birthdate:
1924. november 18.
Birthplace:
Tata, Tatai, Komárom-Esztergom, 

Hungary
Death:
Died 2004. május 4. in Sydney, New 

South Wales, Australia
Husband of Eva Ester Esterhazy
Father of Anna-Francesca Maria Es-

terhazy

Talán éppen ô az? Milyen lehetett a 
világ másik végén arra gondolni, hogy 
a hely, amely az ô nevüket fémjelzi, 
ahol ô maga is élt, ahogyan például ma 
is, a gyönyörû ôszben, a kiskastéllyal, 
a mûrommal, a tóval, és a vastag tör-
zsû fákkal talán éppen rájuk „emlé-
kezik”.

Kovács Hédi

Nagykastély homlokzat a tó felôl
teával. Hogy miért pont Herendi? 
Ennek is története van. Ki gondolná, 
hogy a Herendi is Tatáról indult!

A herendi porcelángyárat Stingl 
Vince alapította, ahol a kôedények ké-
szítése mellett porcelán elôállításával 
is kísérletezett. Elképzelései megvaló-
sulásához szinte minden adva volt, 
vállalkozása mégis veszteségesen mû-
ködött. Az állandó kísérletezgetések 
az évek folyamán szép lassan fele-
mésztették vagyonát, így a tehetséges, 
de állandó pénzhiánnyal küszködô 
kézmûvesnek nem maradt más válasz-
tása, mint 1839-ben a manufaktúrába 
bevenni a tatai származású Farkashá-
zy Fischer Mórt. Az ô belépése egy 
csapásra megoldott minden financiális 
gondot, és a friss tôkeinjekció egy 
máig tartó sikertörténetet indított el.

No de ha kiskastély van, akkor hol a 
nagykastély?

Régen szerettem volna bemenni, 
megnézni, de sosem volt alkalmam, 
nem volt látogatható, Ahogyan hallot-
tam erre is pályázatot nyert a város, és 
most van végre felújítás alatt. 

Az 1760-as évek elején Esterházy 
Miklós gróf (1714–1790) a vár lebon-
tásával, annak helyére nagy szabású 
új kastély tervének az elkészítésével 

A Tatai Vár

Jön!               Jön!

Szeredy
Krisztina



Az egyik „legmagyarabb” elsô világ-

háborús frontszakaszra, dédapáink 

Isonzójához és Doberdójára indult az 

Isonzó expressz idén júliusban. Nem-

csak a szép szlovén hegyek és a vasút 

szerelmeseinek szervezték az utat, ha-

nem elsôsorban zarándokoknak, akik 

szeretnék megismerni, hol harcoltak a 

magyar gyalogezredek a közös biro-

dalom védelmében. És megbizonyosod-

ni arról, hogy az Isonzó folyó völgye 

nem a XX. század Mohácsa volt.

Ha kell, tisztára söpri az utat… Ha 

kell, vezeti az elôrenyomulást… Ha 

kell, elszállítja a szerencsétlenül jár-

takat. „Golyó nem fogja acélmellét. 

Srapnel nem tudja áttörni páncélde-

rekát... A romlást és pusztulást be-

leviszi az ellenfele belsejébe, de ön-

maga sebezhetetlen” –-- zeng ódát 

Pogány József egy különleges vas-

szörnyetegrôl A földreszállt pokol cí-

mû, 1916-os munkájában. Ez a szörny 

nem más, mint a páncélvonat. A Ta-

nácsköztársaság késôbbi népbiztosá-

ban már ekkor kicsírázhatott a vonza-

lom e közlekedési eszköz iránt, amely 

véres feladatkört kapott a vörösterror 

idején is mint mozgó megtorlógépe-

zet.

A vasút újraértelmezése
Tagadhatatlan, hogy az elsô világ-

háború újraértelmezte a vasút fogal-

mát. A modern Európát és Amerikát 

lehetôvé tévô vonatozás, mely az uta-

zást és a polgári létet újabb dimen-

zióval szélesítette ki, egyben mind-

annak jelképévé vált, ami leplezetlen 

gyûlöletre méltó a XX. század törté-

nelmében. Bár Ausztria–Magyaror-

szágon is hozzájárult nagyvárosi 

ínyencségek, viselkedési minták, ipari 

cikkek elterjesztéséhez, és a restik on-

tották a bécsi szelet meg a csapolt sör 

mániáját, 1914 nyárutóján egész 

Európában több millió férfit préseltek 

marhavagonokba, amelyek lelkesen 

dalolva igyekeztek a megsemmisülés-

be. Vöröskeresztes kocsik zötyögtek 

vissza a kiindulási pontokra a lövészár-

kokban megdarált emberhússal. Va-

súton robogott a lôszer, az élelem és a 

halott bakák utánpótlása, a posta és az 

együtt érzô asszonyi kezek által kötö-

getett meleg kesztyû. És megkezdhette 

világraszóló karrierjét a fogolyszállító 

marhavagon is, mely a lágerek pok-
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lába, vagyis a névtelen halálba utaz-

tatta nyomorultak légióit.

Hat ló, negyven ember –-- állt a le-

génységi vagonok oldalán. Amikor 

száz éve, 1915. május 23-án Olasz-

ország hadat üzent, ugyanezek a va-

gonok szállították az Osztrák–Magyar 

Monarchia délnyugati végeire is a ma-

gyar katonákat, akik közül egy köze-

pes városnyi soha nem tért vissza ha-

zájába. „Ilyen kis állomáson kórház 

vonatról csak azokat szokták leszállí-

tani, akik már nem akartak tovább-

utazni... Kovács István hadnagyot ott 

láttuk utoljára. Olajfoltos vasúti pony-

va volt rajta, csak a két durvánszöges 

bakancsa látszott ki alóla... Két lépésre 

tôle riadt, magyar parasztlegény nyö-

szörgött gazdátlan ebként... Kovács 

István hadnagy »vigyázz«-ban feküdt 

a ponyva alatt, szépen, szabályosan” -– 

írja a frontharcos Somogyváry Gyu-
la Virágzik a mandula… címû regé-

nyében. Aki manapság e délnyugati 

végeken vonatozik, olyan vaspályán és 

tájakon jár, amelyekhez sok szenve-

dés, könyörtelen harc és elfeledett 

halál tapad. Festôi földeken suhan át, 

amelyek katonák százezreit fogadták 

magukba –-- jelölve vagy jelöletlenül. 

Valamint a helytállás legendáit.

Közönségbôl közösség
Magyar különvonatot indítani erre a 

nagyon is magyar vonatkozású vidék-

re ezért különös jelentôségû esemény. 

Csak a nyolc éve közlekedô Történelmi 

Székely Gyors jelentôségéhez és 

emelkedettségéhez fogható, amelyet 

az összmagyar zarándokhellyé vált 

Csíksomlyóra és a gyimesi határra, a 

legkeletibb MÁV-ôrházhoz indítanak 

minden pünkösdkor. Nem véletlen a 

hasonlóság: a székely gyors ötletgazdái 

ugyanezzel a szándékkal és lelki töl-

tettel hívták életre az Isonzó expresszt, 

amely idén elôször, július 20. és 23. 

között járta be az egykori olasz front-

vidéket –-- apáink, nagyapáink, déda-

páink harcainak helyszínét. Egy éve 

jött létre az az összefogás –-- az In-

dóház vasúti magazin, a MÁV Nosz-

talgia, a Budakeszi Kultúra Alapítvány, 

a Honvédelmi Minisztérium Társa-

dalmi Kapcsolatok és Háborús Ke-

gyeleti Fôosztálya, valamint a Nagy 

Háború Kutatásáért Közhasznú Ala-

pítvány közremûködésével –--, amely 

az állami és a civil szféra összhang-

jával, történészek, csatatérkutatók, 

vasúti szakemberek bevonásával szer-

vezte meg a történelmi jelentôségû és 

hangoltságú utat.

–-- Nemcsak a vasutazás élménye a 

fontos számunkra –-- mondja T. 
Hámori Ferenc ötletgazda, az Indó-

ház fôszerkesztôje –--, hanem az is, 

hogy amikor Szlovéniában együtt 

megemlékeztünk halottainkról, ez az 

ünnepség közösséggé változtatta a kö-

zönséget. Hiszen aki erre a vonatra 

fölült, azt összekapcsolta a közös ér-

deklôdés: az Isonzó expressz az elsô 

világháború egyik „legmagyarabb” 

frontjára tartott –-- az utolsó nagy 

magyar katonai ellenállás helyszíné-

re…

–-- Isonzó, Doberdó neve a magyar 

köztudatban igen gyászos csengésû -– 

fûzi hozzá Pintér Tamás történész-

levéltáros, a Nagy Háború Kutatásáért 

Közhasznú Alapítvány kuratóriumá-

nak elnöke, aki alapítója az elsô világ-

háború kutatására „felesküdött”, mind 

színvonalában, mind elszántságában 

egyedülálló A Nagy Háború írásban és 

képben címû blognak. –-- Pedig Dober-

dó nem Mohács, itt nem zajlottak 

vesztes csaták –-- igaz, gyôztesek sem 

igazán --–; ellenben a térség az ered-

ményes védekezésnek és a katonai ki-

tartásnak a jelképévé válhatna a ma-

gyar közgondolkodásban. Hiszen 

katonáink többszörös olasz túlerô ellen 

küzdöttek éveken át, rendkívül véres 

összecsapásokban. És a Doberdót 

fegyverrel soha nem tudták elfoglalni 

–-- parancsra kellett kiüríteni…

T. Hámori Ferenc szerint az a gond, 

hogy alapvetôen hiányzik a honi köz-

tudatból és közbeszédbôl az isonzói 

hadszíntéren vívott csaták és az ott 

harcoló ôsök emlékezete. Sok kis ma-

gyarországi „sejt”, civil szervezet fog-

lalkozik a katonai kegyeleti munkával, 

ám ebbôl a zárványlétbôl ki kellene 

törnie a társadalomnak. A fôszerkesztô 

abban bízik, hogy ha frontáttörést nem 

hozhat is az Isonzó expressz, de a vo-

natút legalább ráirányíthatja a figyel-

met történelmünk elhanyagolt fejeze-

tére.

Magyar táblák nélkül
–-- A mai Szlovéniában, ahová az 

egykori frontszakasz jelentôs része 

tartozik, magas színvonalú a kegyeleti 

kultúra –- hangsúlyozza Bánkuti 

Ákos, a Budakeszi Kultúra Alapítvány 

képviselôje. Az értékvédelemben igen 

aktív szervezet nevéhez fûzôdik töb-

bek között Erdélyben a gyimesbükki 

MÁV-ôrház helyreállítása és visszahe-

lyezése a köztudatba; részt vettek a 

dél-szlovéniai magyar huszárszobor, 

Rostás Pál emlékmûvének megmen-

tésében; és Bánkuti Ákos az isonzói 

vonatút megszervezésében is fontos 

szerepet vállalt. –-- Szlovéniában az 

elmúlt tíz évben kezdôdött meg az elsô 

világháború kutatásának, emlékeze-

tének reneszánsza. A szlovének szépen 

gondozzák az osztrák–magyar hôsi 

temetôket, rendszerezik, kiállítják a 

magángyûjteményeket, amelyek nagy 

számban tartalmaznak magyar emlé-

keket is. Ez a vonatút arra is szolgálhat, 

hogy magasabb szintre emeljük a 

szlovén–magyar kapcsolatokat. Pél-

dául hogy végre megjelenhessenek 

magyar nyelvû feliratok és emlékjelek 

is ottani katonai temetôinknél.

Ugyanis erre sajnos még mindig 

nincs precedens. Voltak „partizának-

ciók”, amikor lelkes Isonzó-járók kop-

jafát helyeztek el egyes temetôkben a 

helyi hatóságok engedélye nélkül, de 

ezeket a közelmúltban felszámolták a 

szlovének –-- tegyük hozzá, teljes jog-

gal. Azonban az már nehezen elfogad-

ható, hogy a szlovén, angol és német 

nyelvû eligazító táblák mellé ne férjen 

el annak a nemzetnek az ismertetôje 

is, amelyik a legtöbb emberét hagyta 

az adott sírkertben. Mint Bánkuti 
Ákos mondja, a szlovéniai temetôket 

amúgy is fôként magyarok látogatják, 

osztrákok, csehek vagy más nép fiai 

sokkal kisebb számban… --– Mindene-

setre a szlovénok elôzékenysége és 

együttmûködési szándéka mutatkozik 

meg abban is, hogy a turisztikai fô-

szezonban több száz szálláshelyet 

biztosítanak egy idegenforgalmilag 

nagyon leterhelt vidéken --– mondja 

Bánkuti Ákos. A magas hegyek övezte, 

rendkívüli szépségû Isonzó völgye 

ugyanis túrázók, vadvízi evezôsök 

tömegét vonzza ebben az idôszakban, 

magyarok ezreit is, akik sokszor nem 

is tudják, hogy nagyapáik sírja közelé-

ben suhannak el. Pintér Tamás két 

kutatótársával, Rózsafi Jánossal és 
Stencinger Norberttel csaknem más-

fél évtizede járja ezeket a hegyeket, 

miközben remek tanulmányaikkal és 

elôadásaikkal nálunk sajnos nem túl 

divatos szemléletet igyekeznek meg-

honosítani a honi hadtörténetírásban.

Nevezetesen, hogy ütközeteket, had-

járatokat, háborúkat csak a terep fölé-

nyes ismeretében érdemes elemezni, 

hogy a levéltári kutatások mellett nya-

kig a kôtörmelékbe gázolva, beomlott 

barlangok mélyén és sûrû bozóttal be-

nôtt hegyoldalakban is pásztázni kell a 

múltat. Mindezt pedig a háborúba kül-

dött egyszeri katona szemszögébôl, 

személyes történetek segítségével. E 

szemléletmódot a honi csatatérrégé-

szet megteremtôjétôl, a vonatúton 

szintén részt vevô Négyesi Lajostól 

sajátították el közös kutatásaik kezde-

tén. Pintérék csatatereket azonosítot-

tak, katonanaplókat közölnek blogju-

kon, és arról is meg vannak gyôzôdve, 

hogy a „prezentáció” nem dögunalmas 

adathalmozást jelent, hanem olyan 

elôadásokat, amelyeken a széles kö-

zönség is azonosulni tud a történelem-

mel. Nos, ez a kutatócsoport ka-

lauzolta a helyszínen az Isonzó 

expressz utazóközönségét.

–-- Hogy az Osztrák–Magyar Monar-

chia az Isonzónál tudta kialakítani 

védelmi vonalát, azt a délnyugati va-

sútvonalaknak köszönhette --– magya-

rázza Pintér Tamás. –-- Ezen a terü-

leten folyt a birodalom közös 

határának védelme; Görz --– a mai 

kettévágott Nova Gorica–Gorizia --– 

városából származik a Habsburg csa-

lád nôi ága, és erre a vidékre irányult 

az olasz irredentizmus is, amely mo-

tiválta hadba lépésüket. Az Isonzó és a 

Doberdó ezer szálon kötôdik a magyar 

történelemhez és magyar városokhoz 

–-- például Budapesthez, Szegedhez, 

Debrecenhez, Nagyváradhoz, Székes-

fehérvárhoz, Temesvárhoz --–, ame-

lyeknek körzetébôl toborzott katonák 

védelmezték e frontszakaszt.

Halál generális szörnyû szemléje
Görz, Visintini, San Martino del Car-

so, Monte San Michele, Kobarid 

(Caporetto), egykori bunkerek, lövész-

árkok, katonai sírkertek és múzeumok 

–- néhány a célpontok közül, amelyeket 

az expressz utasai fölkerestek júli-

usban. A végállomás Stanjel (Sankt 

Daniel): e kis középkori városka sok 

magyar baka földi pályafutásának 

végállomása is volt. Az itteni katona-

temetôben volt a zarándokút legfon-

tosabb lelki aktusa, a közös megemlé-

kezés.

„…alig hiszem, hogy közületek, kik 

nem voltatok odakint, egy is elhiszi 

mosolygás nélkül azt a szédült örömöt, 

amit akkor éreztem, amikor az elsô 

mozdonyfújást hallottam a sanct-da-

nieli vasútállomáson.

Emberek, emberek, kik nem állot-

tatok Halál generális szörnyû szemléje 

alatt, ti nem hihetitek el nekem, hogy 

dadogott a szavam az elsô rôtre festett 

marhakocsi láttára, amely ott állott a 

síneken, s kopott oldaláról kiáltva 

szólott hozzám ez a három betû: MÁV.
Higgyétek el nekem: sírni lehet az 

örömtôl egyetlen otromba, érzéketlen, 
vörös vasúti kocsi elôtt is, amelyen ez 
a három betû van: MÁV. MÁV. Csak 
három betû, de: béke. Csak három 
betû, de: biztonság. Csak három betû, 
de: Magyarország.”

A Doberdón harcoló magyar katona 

honvágyát megörökítô Somogyvári 
Gyula szavait T. Hámori Ferenc 
idézi, hozzátéve, hogy amikor tavaly 

ezen a stanjeli–Sankt Daniel-i állomá-

son jártak, hogy felmérjék a terepet, 

és ellátogattak a sínek közelében fek-

vô katonai temetôbe, idôs úriemberre 

lettek figyelmesek. A férfi egy Dávid-

csillagos sírkô elôtt hajlongott, virágot 

ültetett éppen Steiner Dezsô zsidó 

baka, a szegedi 46. gyalogezred hôsi 

halottja sírjára. Amikor megszólítot-

ták, öt nyelven igyekezett megértetni 

magát: „Tudok magyarul, ez nem 

kismiska!” –-- jelentette ki büszkén, 

ezzel a mondattal egyszersmind ki is 

merítve magyartudását. Amikor T. 

Hámori Ferenc megkérdezte tôle, 

miért gondozza az idegen katonák 

sírját, az illetô csak annyit mondott: ô 

volt itt az állomásfônök, édesapja is az 

volt, és már nemzedékek óta rendben 

tartják ezeket a hantokat.

–-- Nem szervezet, nem intézmény, 
hanem egyetlen szlovén civil – mondja 
T. Hámori –--, aki kötelességének érzi, 
hogy idôrôl idôre kimenjen a temetôbe, 
és Steiner Dezsônek virágot ültessen 
–- száz évvel a halála után! Ez is a 
Doberdó…

Margittai Gábor
(Magyar Nemzet)

Doberdó nem Mohács: 
száz éve nyílt meg a 
„királyi hullagyár”: 
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Portugáliával és Izlanddal 
egy csoportban a magyarok
Az elsô, legerôsebb kalapból a portu-

gál, míg a negyedik, leggyengébbôl az 
izlandi válogatottat kapta ellenfélül a 
magyar csapat a 2016-os, franciaor-
szági labdarúgó Európa-bajnokság 
Párizsban rendezett csoportsorsolá-
sán.

A hat négyesbôl az elsô két helyezett 
mellett a négy legjobb harmadik jut a 
nyolcaddöntôbe.

Elégedetten értékelte a jövô évi, 
franciaországi labdarúgó Európa-
bajnokság párizsi sorsolását, a magyar 
érdekeltség csoport összetételét Bo-
zsik Péter.

A korábbi szövetségi kapitány az M1 
Híradójában úgy fogalmazott: „nem 
mondom ki, hogy álomsorsolás, de 
ennél sokkal könnyebb csoportba nem 
kerülhettünk volna”.

„Ahogy körülnézünk, nem igazán 
kérnénk át magunkat egy másikba, 
elégedettek lehetünk” --- mondta az 
M4 Sport szakértôje azután, hogy a 
magyarok a portugálok, az osztrákok 
és az izlandiak mellé kerültek az F cso-
portba.

Arra a felvetésre, hogy a szurkolók 
szerint a kijutás már önmagában si-
ker, az eredmény egy kicsit háttérbe 
is szorul, úgy reagált: „legyen ez a ki-
indulási alap, örüljünk annak, hogy ott 
vagyunk”.

„Egy sportember persze, ha megérzi 
a lehetôséget, igyekszik azt megragad-
ni. Ne feledjük, a négy legjobb harma-
dik is továbbjut” --- tette hozzá. Mint 
mondta, az északi futball kiismerhetô, 
az izlandiaknak nincs nagy sztárjuk, 
fel lehet készülni ellenük.

„Az osztrákok elôretörése példa ér-
ték, ellenük nehezebb lesz, de a sok 
évtizedes hagyomány miatt fel lehet 
belôlük készülni olyan szinten, hogy 
pontot, pontokat lehessen tôlük rabol-
ni” --- vélekedett. Ezzel együtt szerinte 
az izlandi és az osztrák csapatot sem 
szabad lebecsülni.

A norvégok elleni pótselejtezôs pár-
harc elsô mérkôzésén gyôztes gólt 
szerzô Kleinheisler László az M4 
sportcsatornán kifejtette: erôsnek 
tartja a csoportot, de van esélye a 

sem potya gól, ha a norvég kapus ke-
zét beviszi a laszti, mert a legvadabb 
álmában sem gondolta volna, hogy az a 
vörös hajú kiscsávó, akit néhány nap-
pal azelôtt halásztak elô a magyar 
harmadik vonalból, pár percen belül 
másodszor is rábikázza neki ugyan-
onnan. Kleinheisler esete azonban 
rávilágít még egy fontos dologra, je-
lesül, hogy honnan kellett eljutnunk 
idáig. A borszagú Laci bácsik világától 
(azoktól, akik miután több száz gye-
rekkel már megtették, kis híján Nagy 
Ádám kedvét is elvették a focitól) 
Dádaiig, aki közvetlen választás ese-
tén simán köztársasági elnök lehetne. 
A belterjes, féltékeny, Dárdait és Stor-
ckot is legszívesebben egy kanál pos-
hadt vízben megfojtó közegtôl Storc-
kig. A lepukkant kulisszáktól az új 
Fradi-stadionig. A borzalmas „szak-
kommentátoroktól”, akiktôl a maguk 
idejében a hideg rázott ki mindenkit, 
aki szerette a focit, néhány tiszta han-
gig. Gyurcsánytól Orbánig.

Na ugye –-- mondta a meccs után a 
miniszterelnök, ami legalább akkora 
bonmot, mint a zsíros kenyér és az éb-
redô erô. Mert valahogy csak el kellett 
kezdeni. Félreértés ne essék, ez még 
itt messze nem a Kánaán, nem a 
Barcelona vagy a Bayern München, 
de még csak nem is a svájci vagy a 
belga bevándorlóválogatott, viszont ez 
a néhány nap az öröm ideje, ezt ne 
szégyelljük. Aztán, hogy mi lesz Fran-
ciaországban, az a jövô zenéje. Lehe-
tünk pofozógépek egy halálcsoportban, 
mint ahogy a norvégok kívánják ne-
künk riasztóan sportszerûtlenül, de el 
is csíphetünk néhány pontot. A foci 
már csak ilyen, most is pár centin és 
másodpercen múlt néha, hogy nem a 
kárörvendôk pezsgôznek az „ugye, 
megmondtam!” jegyében. De azért ez 
már kijárt.

A játékosok mindenesetre óriási le-
hetôség kapujában állnak, egy sikeres 
Eb-szereplés, néhány jó villanás ko-
moly európai klubokhoz jelenthet 
belépôjegyet. Akár Dzsudzsáknak is, 
akit annyit ekéztem már a zselé, a 
karosszérialakatosok, a készpénz és a 
csajok miatt, meg amiért lesüti a 
szemét, amikor nyilatkozik, az egyre 
rosszabb klubcsapatairól nem is be-
szélve, hogy megérdemel egy külön 

tisztelgést. Élete meccsén végre igazi 
vezéregyéniségnek bizonyult, a kivo-
nulás elôtti szózatától a lefújásig. Eb-
ben a sportágban ritkán látni embert 
ilyen színvonalon egyszerre küzdeni 
és játszani, mintha a szemében az 
ôrület szent tüzét ôrzô Gattusót néz-
tük volna egy penge szólistába oltva. 
Amikor pedig a közönség felé futva 
eltört a mécses, az nem a gyengeség 
jele volt, akkor lett igazi férfi, aki min-
dent kiadott magából. Ôszintén kívá-
nom neki, hogy rájöjjön, a lóvé már 
megvan száz évre elôre, képességei 
alapján alapember lehetne a Lazióban 
vagy a Tottenhamben.

A Gera Zoli az meg a Gera Zoli, és 
kész.

Storckra pedig többek között az jel-
lemzô, hogy megoldotta azt is, hogy 
Gerát kisárgázták Oslóban. A legna-
gyobb fejlôdéstörténet azonban alig-
hanem Guzmicsé, a bukaresti pokoltól 
a budapesti megdicsôülésig. Valószí-
nûleg soha nem fogja összekeverni a 
kettôt. Mémfigurából alapember, az a 
fajta fickó, aki miatt aztán nyugodtan 
ki lehetett menni egy fröccsöt készí-
teni, mert úgyis leállítja közben a hir-
telenszôke Tettey-t, aki pedig akkora 
sztár, hogy még a meccs után sem volt 
képes leállni. Magam ugyan életemben 
nem hallottam róla ez idáig, de miután 
végighisztizte mind a két találkozót, és 
még utána is fröcsögött egy hosszasat, 
valóban lehet, hogy ez az afrikai em-
ber a vezérlô csillag a jeges norvég 
éjszakában.

Úgy voltam vele viszont, már a sorso-
lásnál, hogy jó lesz ez nekünk, és ha 
vége lesz a párharcnak, másnap 
ugyanúgy nem szeretnék norvég len-
ni, mint Orbán Viktor. Mármint 
hogy norvég. Norvégia baromi gazdag 
ország, az óhatatlanul hozzá tartozó 
pökhendiséggel, ami ideális terep a 
kurucoknak, ha van eszük, szívük és 
tökük. Volt. Szalait meg, akirôl sokáig 
szintén elég lesújtó véleményem volt, 
nem bántani, amiért hajnalig pálinkát 
mért egy kocsmában. Kell néha egy 
kis boldogság, ami ráfér. És Storck 
ezt tudja. Az Erô legyen velük. És vilá-
gosítsa meg a Videoton elméjét.

Hegyi Zoltán
(Magyar Nemzet) 

magyar együttesnek.
„Bízom benne, hogy jó eredménye-

ket fogunk elérni” --- nyilatkozta a 
Videotontól biztosan távozó labdarúgó, 
aki továbbra sem tudta megmondani, 
melyik klubban folytatja pályafutását.

A magyar válogatott szakmai stábjá-
nak tagja, Szélesi Zoltán szerint a D 
csoport a legerôsebb --- itt szerepel 
majd a címvédô Spanyolország, vala-
mint Törökország, Csehország és Hor-
vátország. Hozzátette: helyén kell ke-
zelni a magyarok mindhárom 
csoportellenfelét, mert nagyszerû csa-
patokról van szó.

Az 1972-es Európa-bajnokságon 
résztvevô magyar válogatott tagja, a 
legutóbbi magyar Eb-gól szerzôje, Kô 
Lajos úgy fogalmazott: ha egészséges 
önbizalommal rendelkeznek majd a 
magyar játékosok, reális esélyük lehet 
a csoportból való továbbjutásra.
A menetrend
1. forduló
június 14., kedd: 
A u s z t r i a - M A G Y A R - O R S Z Á G , 

Bordeaux 
2. forduló
június 18., szombat: 
I z l a n d - M A - G Y A R O R S Z Á G , 

Marseille 
3. forduló
június 22., szerda: 
MAGYARORSZÁG-Portugália, Lyon 

NB 1 – 19. forduló
Az éllovas Ferencváros éppen ôsi 

riválisától, az Újpesttôl szenvedte el 
elsô vereségét a Groupama Arénában: 
a lila-fehérek 1-0-ra nyertek a labda-
rúgó-OTP Bank Liga 19., idei utolsó 
fordulójának rangadóján.

A Ferencváros házigazdaként legu-
tóbb 2013 áprilisában szenvedett vere-
séget, de a Pécs elleni találkozót (1-2) a 
Puskás Ferenc Stadionban rendezték. 
Az Üllôi úton, akkor még az Albert Fló-
rián Stadionban utoljára 2012 augusz-
tusában kapott ki az FTC, akkor a Bu-
dapest Honvéd gyôzött 2-0-ra.

Az immár hét bajnoki találkozó óta 
veretlen lila-fehérek sikerükkel fel-
jöttek a második helyre, hátrányuk 18 
pont a zöld-fehérekkel szemben.

Az ötödik percben a Ferencváros vá-
logatott csatárát, Böde Dánielt egy 
ütközés után le kellett cserélni. A gól-
lövôlista vezetôjének az elsô diagnózis 
szerint a bokaszalagja sérült meg. 
Egyik kulcsembere kiválása ellenére 
egyértelmen az FTC dominált az elsô 
félidôben. Sokkal több helyzetet dolgo-
zott ki, de egyiket sem tudta értéke-
síteni.

A második felvonást is veszélyeseb-
ben kezdte a listavezetô, de lehetôsé-
geit ebben az idôszakban is elpuskázta, 
újpesti részrôl viszont Diagne egy 
szöglet után betalált. A szenegáli 
támadó sorozatban hetedik bajnoki 
meccsén volt eredményes. A házigaz-
dák fölénye a hajrában is meddônek 
bizonyult, mert a vendégek kitartóan 
védekeztek, így 2010. április 30-a után 
ismét nyerni tudtak a Ferencváros 
otthonában.
További eredmények
Vasas-Honvéd 2-1
Haladás-Puskás 2-1
DVTK-Békéscsaba 2-0
Videoton-Paks 1-0
DVSC-MTK 3-1

Az ébredô erô
Ébredô erô. Ezt találta mondani a 

végig remekül közvetítô Hajdú B. 
István, midôn a nemzet Böde Danija 
egy ippont érô mozdulattal földhöz 
teremtette az egyik nagyarcú norvé-
got, aki egyébként jócskán rájátszott 
az esetre. Ekkor már bizonyos volt, 
hogy másodszor is verjük az elbiza-
kodott ellent, így aztán már vagy két 
és fél millió ember vinnyogott a röhö-
géstôl a televíziók elôtt, és vagy húsz-
ezren üvöltötték a helyszínen sírva-
nevetve, hogy szép volt, Dani. Toldi 
Miklós jelenkori reinkarnációja ké-
sôbb úgy kommentálta a történteket, 
hogy az illetô pofára esett, mint a zsí-
ros kenyér. Kiváló meglátás. Böde 
egyébként a magyar néplélek tökéle-
tes manifesztációja és egyben kvin-
tesszenciája.

Az ébredô erôt pedig már Bukarest-
ben lehetett érezni, azt, hogy valami 
megváltozott, az aranylábúak már 
nem izélték le a sportszárukat ijed-
tükben –-- ez volt az elsô lépés az 
oroszlánná válás rögös útján. Mert-
hogy azok lettek. Láttuk már ezt a 
csapatot fogcsikorgatva küzdeni, de 
amit Oslóban és különösen Budapesten 
mûveltek, az minden elismerést meg-
érdemel. És nemcsak a pálya felszán-
tása ment jól, az ugyanis elvárás, de 
volt tartás, hit, önbizalom és játék. 
Kádár mindent eldöntô indítását a 
világ összes balhátvédje megirigyelné, 
azt meg, amit Priskin mûvelt, tanítani 
kellene minden akadémián és sportis-
kolában. Ami akkor történt, arról más-
különben épelméjûnek tûnô emberek 
utóbb szinte ugyanúgy számoltak be a 
barátaiknak. Adrenalin közvetlenül a 
szívbe, mint a Ponyvaregényben, arti-
kulálatlan ordítozás, koordinálatlan 
hadonászás, fel s alá rohangálás a nap-
paliban. Valami ugyanis nagyon 
felszakadt.

Az meg, amit magyar labdarúgó-vá-
logatottól ilyen szinten tán még soha 
nem láttunk, a tudatosság volt. Mert az 
nem mázli, hogy Király ziccereket 
fog ki, az tudás és rutin, mint ahogy az 

A szurkolók választhatják ki a ma-
gyar válogatott mezét. A magyar válo-
gatott sportszergyártója szombaton 
bejelentette, hogy a szurkolók vá-
laszthatják ki, milyen mezben lépjen 
pályára a csapat a jövô évi, franciaor-
szági Európa-bajnokságon. A piros ha-
zai és a fehér idegenbeli szerelést 
illetôen egyaránt kétféle változat kö-
zül választhatnak a drukkerek, a meg-
szokott, tradicionális színvilágba azon-
ban nem nyúltak bele a tervezôk. A 
klasszikus mezt egy innovatív, függô-
leges csíkokkal díszített verzióval ver-
senyezteti meg az adidas. 

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

Nyitva hétfô kivételével
minden nap

reggel 8.30-tól du. 4.30-ig.

1 Centre Road, 
Brighton East 3187

Tel.: 9592 4222
email: cafe@hartartplus.com.au

www.hartartplus.com.au

Boldog új évet kívánunk mindenkinek
(Vendégeink szíves figyelmébe: december 25. és január 12. között a nyári szabadság miatt zárva tartunk.)
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Varjágoknak, 2. A 
csalánozók törzsébe tartozó medúza-
faj, 3. Diphtéria (torokgyík), Pertussis 
(szamárköhögés), Tetanus (merev-
görcs), 4. Geta, 5. Burunduk, 6. gyö-
nyörû, piros színû kárminfestéket, 7. 
II. András, 8. Bornemissza Gergely, 9. 
A svájci Ementál völgyrôl, 10. Mert a  
hajszálban lévô pigmentszemcsék he-
lyét levegô foglalja el.

E heti kérdéseink:
1.Melyik a Duna teljes szakaszának 

legnagyobb szigete?
2. Mire és hol használják a sallert?
3. Milyen más néven ismerjük az 

ájtatos manó nevû rovart?
4. Vajon mirôl kapta nevét a 

Vatikán?
5. Melyik  városban található a  

Kunglya operaház?
6. Melyik tragikus sorsú skót király-

nôrôl írt drámát Friedrich Schiller ?
7. Mit nevez a népnyelv pilisnek?
8. Mi a neve Hanoi folyójának?
9. Hány részbôl áll a rovarok teste?
10. Milyen másik néven ismerjük az 

amerikai fekete medvét?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Egy asszony elkeseredve forgolódik 

a tükör elôtt. Azt mondja a férjének:
---- Olyan csúnya, öreg és kövér 

vagyok. Igazán rám férne, hogy mondj 
nekem valami dicséretet!

--- Nos, drágám, a látásod még mindig 
nagyon jó.

* * *
Egy házaspár a harmadik gyerek szü-

letése után elhatározza, hogy spórolni 
fognak. Az asszony azt kéri a férjétôl, 
hogy mondjon le a sörözésrôl. A férfi 
nagy nehezen beleegyezik. Nem sok-
kal ezután viszont egy nagyobb ösz-
szegû számlát talál a feleségénél koz-
metikumokról. Kérdôre vonja az 
asszonyt:

--- Megegyeztünk, hogy lefaragunk a 
kiadásokból, te mégis egy vagyont köl-
töttél magadra!

--- Drágám, ezeket azért vettem, hogy 
neked jobban tetsszem! --- válaszol a 
feleség.

--- Miért, mit gondolsz, a sör mire volt 
jó?

* * *
Csörög a telefon. A villanyszerelôt 

ultizni hívják a kollégái.
--- Szívecském, muszáj sürgôsen 

elmennem --- fordul fiatal feleségéhez 
a férfi.

--- Olyan komoly az eset? --- kérdi az 
asszonyka.

--- Igen. Két szerelô már ott van.
* * *

A feleségem tegnap éjjel rendôrnô-
nek öltözött, és kacéran így szólt

--- Uram, le van tartóztatva!
--- De miért? --- kérdeztem.
--- Azt hallottam, hogy túl jó az ágy-

ban --- kuncogott. ... Aztán két perc 
múlva bizonyíték hiányában ejtette a 
vádakat

* * *
Egy férfi és egy nô szerelmeskedik 

az ágyban, amikor meghallják, hogy 
megnyikordul a bejárati ajtó.

--- Ó, gyorsan tûnj el, ez biztosan a 
férjem! --- suttogja a nô.

A férfi felugrik, felkapja a ruháit és 
már indulna az ablak felé, amikor 
megáll és így szól:

--- Hé, álljon meg a menet! Én vagyok 
a férjed! 

* * *
Hazaérve mondja az asszony a fér-

jének:
--- Most jövök a szépségszalonból.
--- Zárva volt?

* * *
Feleség a férjének:
--- Képzeld drágám, majdnem bele-

fulladtam a medencébe! Az úszómes-
ter mentett ki.

--- Tudok róla, az elôbb volt itt bocsá-
natot kérni.

* * *
--- Miért tekergetik nôs férfiak olyan 

sokat az ujjukon a jegygyûrûjüket?
--- Mert próbálják kitalálni a nyitó 

kombinációt.
* * *

A feleség a férjének:
---- Szívem, meg kell neked gyónnom, 

hogy én színvak vagyok...
--- Nem baj kedvesem, én se Sze-

gedrôl vagyok, hanem Szenegálból...
* * *

Kocsmában az egyik fickó a másik-
nak:

--- Tegnap megtettem az elsô lépést a 
válás felé.

--- Ügyvédet fogadtál?
--- Nem, megnôsültem…

* * *
Egy férfi hívja a szállodai recepciót:
--- Jöjjenek gyorsan, a feleségemmel 

veszekedtünk, és most azzal fenyege-
tôzik, hogy kiugrik az ablakon!

--- De uram, ez a rendôrségre tartozik, 
hívjam ôket?

--- Dehogy, maga idióta! Az ablak 
nem nyílik, és ez az önök karbantartóira 
tartozik!

* * *
Mi a különbség a BÁTORSÁG, ME-

RÉSZSÉG és a POFÁTLANSÁG kö-
zött?

BÁTORSÁG: 
Reggel 3:00 totál részegen hazajössz. 

Feleséged áll az ajtóban söprûvel a 
kezében, és te rákérdezel: ‘

--- Takarítasz, wazze vagy repülsz 
valahova?

MERÉSZSÉG: 
Reggel 3:00 totál részegen hazajössz. 

Bûzlesz a nôi parfümtôl és az ingeden 
rúzsfoltok láthatóak. Megtapogatod a 
feleséged fenekét és szólsz:

--- Te vagy a következô?
POFÁTLANSÁG: 
Reggel 3:00 totál részegen hazajössz, 

feleséged fekszik az ágyban, és nem 
alszik. Fogod a széket, az ágya mellé 
ülsz. Kérdésére:

--- Mit jelentsen ez? válaszolsz:
--- Az elsô sorban akarok ülni, amikor 

a cirkusz elkezdôdik.’
* * *

Egyik szomszédasszony a másikhoz:
--- Tudnál ma a teraszon napozni?
--- Miért?
--- Mert a férjem végre lenyírná a 

füvet a kertben.
* * *

Megkérdeztem a nejemet mit szeret-
ne a születésnapjára. Azt mondta, 
legyen piros és 3mp alatt gyorsuljon 
0-ról 100-ra. Vettem neki egy piros 
fürdôszobamérleget. Azóta nem áll ve-
lem szóba

* * *
A nászéjszakán az asszonyka vallo-

mást tesz a férjének:
--- Tudod, Pista, nekem már elôtted is 

volt dolgom férfival.
--- Nem probléma. Nekem is.

* * *
Könyvmoly férjének panaszkodik a 

felesége:
--- Állandóan a könyveket bújod, hoz-

zám meg egy szót sem beszélsz! Talán 
képzeld azt rólam, hogy én is egy 
könyv vagyok!

Mire a férj:
--- Az nagyszerû lenne drágám! Ak-

kor minden nap visszavihetnélek a 
könyvtárba, és hozhatnék helyetted 
egy újat! 

* * *
Már 20 éve házas vagyok és még 

mindig ugyanazt a nôt szeretem
--- Fantasztikus!
--- Igen, de elég veszélyes is! Ha a 

feleségem megtudja, agyonüt!
* * *

Szülészeten a váróteremben ülnek a 
férjek. Kijön a nôvér és mondja az 
egyiknek:

--- Gratulálok, ikrei születtek!
--- Számítottam rá, ugyanis a „Két 

bivaly” fogadóban dolgozom.
Hamarosan újra jön a nôvér, a 

következô férjhez:
--- Gratulálok, hármas ikrei szület-

tek.
--- Gondoltam, hogy ez lesz, mivel én 

a 3M-nél dolgozom.
Elsápad a harmadik férj:
--- Úristen, én voltam a „101 kiskutya” 

operatôre...
* * *

A sün miközben leszáll a súrolókeférôl 
azt mondja:

--- Tévedni emberi dolog! ---

SPORT ÉS JÁTÉKMikor kezdtek síelni Magyarorszá-
gon?

A sí elsô komoly tárgyalását a Her-
kules címû sportújság 1884. évi köteté-
ben találjuk. A cikk címe: A hócipôk.

Persze, ma egészen mást értünk hó-
cipôn. Akkor nyilván a sílécet mondták 
így. A németek jégcipônek nevezik, a 
norvégok --- sínek... „Norvégiában pa-
rasztok és városiak, ifjak és öregek 
egyaránt mûvelik, még síversenyeket 
is rendeznek! Hazánkban e sport tel-
jesen ismeretlen, pedig az alkalom 
megvolna ûzéséhez...”

Az elsô magyar híradás a sísportról 
tehát 1884-bôl való. A gyakorlati spor-
tolás 1892 telén indult meg. A korabeli 
tudósító így ír az eseményrôl: „Föld-
vári Tibor és Ehrlich János meg-
kezdték a svéd hócipô-korcsolyázást, 
majd egy öl hosszú, keskeny faci-pôk-
kel a Gellérthegy nyugati és az óbudai 
hegyek alkalmas lejtôin szágul-dozván 
lefelé. Ehrlich a legutóbbi hó-vihar 
alatt az Andrássy úton is vé-gigsik-
lott.”

Az elsô magyar szakkönyvet a sírôl a 
kiváló magyar ornitológus, Chernel 
István írta. A lábszánkózás kézikönyve 
1896-ben jelent meg. Chernel 1891 
nyarán Norvégia északi részén tartóz-
kodott madártani kutatások céljából, 
figyelmét azonban a népélet is lekö-
tötte. Ekkor ismerkedett meg a sível. 
Mindjárt maga is megbarátkozott ve-
le. Elsô mestere egy Ole Ravna nevû 
lapp ember volt, egyike ama hat 
sarkvidéki utazónak, akik Fridtjof 
Nansen vezetésével Grönlandban 
jártak. Chernel hazatérvén, Kôszegen 
kezdte el mûvelni, amint vallja: ezt a 
„testet-lelket izmosító férfias mulatsá-
got”.
Mióta teniszeznek?
A tenisz ôse a 13. és 14. században 

tûnik fel. Az olasz eredetû palla és a 
francia jeu de paume a 14. században 
már olyan népszerû, hogy 1369-ben be 
kellett tiltani, mert állítólag túlzásba 
vitték. Bölcs Károly francia király 
tiltó ediktuma után 50 esztendôvel 
azonban vígan játsszák a tripot-t, a 
paume jogutódját. A tenyérrel, majd 

késôbb ütôkkel kötélen, hálón átjut-
tatott labda sokféle, de egymással 
mindig rokon játék formájában jelenik 
meg a 17. századig, a felvirágzás korá-
ig. Ez idôben királyok mérkôzéseirôl 
és kincstárilag fizetett trénerekrôl is 
olvashatunk. Franciaországban és 
Angliában a legnépszerûbb. 

Hangsúlyozzuk azonban, hogy a régi 
tenisz, tehát a Shakespeare Sok hûhó-
jának tenisze nem azonos a mai lawn 
tennissel! Ezt az ôsi játékot kizárólag 
zárt helyen ûzték, a szôrrel, azaz sza-
kállszôrrel töltött labdát pedig a falnak 
is neki lehetett ütni. Csak 1874-ben 
vitték ki a szabadba, s azóta viseli a 
lawn tennis nevet.

Több mint 100 éve, 1877. július 9-én 
rendezték elôször e játék világszerte 
legismertebb versenyét, a wimbledoni 
bajnokságot.
Ki találta fel a dzsudót?
A japán hagyomány 2500 esztendôs 

„mûvészetnek” tartja, a tárgyilagos 
kutatás viszont Kínában keresi gyöke-
reit. Állítólag egy Csin Ken-ping nevû 
kínai tanította meg fogásaira a tokiói 
lézengô rittereket, a roninokat. Egy 
másik legenda szerint Akyama Shi-
robei japán orvos importálta a „lágy 
mûvészetet”, a dzsiu-dzsicut a felkelô 
nap országába.

Ezeknél a mendemondáknál bizonyo-
sabb az, hogy a múlt század második 
felében bizonyos Jigoro Kano Bun-
gakuski vált Japánban e nemzeti sport 
apostolává. Ô adta a dzsiu-dzsicunak a 
dzsudo elnevezést, amellyel azt kíván-
ta jelölni, hogy az önvédelem „lágy 
mûvészetének” valláserkölcsi tartal-
mat is tulajdonít.
Ki viselte az elsô sportruhát?
Földes Éva A sport történetébôl 

címû munkájában olvassuk: „Már az 
ôsi Egyiptomban is részt vettek az asz-
szonyok és a lányok bizonyos testgya-
korlatokban. Rendszeresen és elsôként 
azonban Kréta szigetének asszonyai 
sportoltak. A sziget lakói fôleg hajó-
zással foglalkoztak, így a férfiak gyak-
ran voltak távol hosszú idôre otthona-
ikból. Ilyenkor az asszonyokra maradt 
az élet minden gondja-baja. Ehhez 
pedig fejlett testi erôre volt szükségük. 
Ezért Krétán az asszonyok ugyanolyan 
kemény, testedzô nevelésben részesül-
tek, mint a férfiak, és rendszeresen 
végeztek testgyakorlatokat. Tehát a 
tornaruha, a sportruha Kréta szigetén 
született. A krétai nôk igen szépen 
öltözködtek. Magas nyakú, hímzett 
szalagos, csipkefodros ruhákat visel-
tek és hozzá magas sarkú cipôt. Test-
gyakorlataikhoz azonban különleges 
öltözéket készítettek maguknak: lapos 
lábbelit, rövid szoknyát és kivágott 
ingvállat.”
Ki találta fel a sakkot?
A sakkjáték Indiában született, pon-

tosan meg nem határozható idôben. Itt 
csaturanga néven játszották és a lovat, 
az elefántot és a gyalogokat használták 
figurául. Indiából Perzsiába került át a 
játék, a 6. században. A perzsáktól az 
arabok és a törökök vették át a sakkot 
és ôk terjesztették el Európában. Fel-
jegyezték, hogy I. Mohamed szultán 
1408-ban élô sakkjátékot rendezett, 
melyben a kiütött figurákat jelképezô 
rabszolgákat le is fejezték...

Sokáig azt hitték, hogy a törökök hoz-
ták be a játékot Magyarországra. 
Tévedés. Hazánkban a sakkjáték leg-
régibb nyomát 1335-ben, Róbert Ká-
roly idejében találjuk. Az elsô név 
szerint is ismert magyar sakkozó nô 

volt, mégpedig Aragóniai Beatrix, 
Mátyás király felesége. A neves 
sakkjátékosok sorába tartozott --- ter-
mészetesen a „hivatásos” sakkozók 
mellett --- Benyovszky Móric, Széc-
henyi István, Erkel Ferenc, Nagy 
Lajos író és még sok kitûnô hazánk-
fia.
Honnan ered a kockajáték?
Manapság már csak néhány társas-

játék tartozéka a kocka, néhány év-
századdal ezelôtt tiltott, de buzgón 
ûzött szerencsejáték volt --- de hogy 
kezdôdött?

Csaknem ötezer évvel ezelôtt már a 
maihoz egészen hasonló kockát hasz-
náltak Mezopotámiában és Indiában, 
de nem profán játékra, hanem a jö-
vendô megtudakolására, jóslására. A 
véletlen mögött az eseményeket irá-
nyító istenek, szellemek kezét látták, s 
a kockadobásokból jóslatokat olvastak 
ki a köz- és magánélet számos fontos 
mozzanatánál. Jóskockával jövendöl-
ték meg az év sorsát sok évkezdô rít-
usban; ez a sok ezer éves jósgyakorlat 
szinte napjainkig élt Tibetben, ahol 
újévkor a Dalai lámát helyettesítô 
szerzetes, a jalno, kockát vet a „bûnba-
kokkal”. Ha a jalno gyôz, az év szeren-
csés lesz, ha a bûnbakok: szerencsétlen. 
Ámde így túlságosan nagy lett volna a 
szó szoros értelmében vett kockázat, 
így hát a jalno olyan kockával játszott, 
amelyen csupa hatosok voltak, míg a 
bûnbakokén csupa egyesek. Ami biz-
tos, az biztos...

A görögöknél, rómaiaknál kedvelt 
szerencsejáték volt már a kocka, vagy 
a kockaként használt asztragalosz, 
juh- vagy kecskelábcsont, de az ôsi 
jóspraktika emléke sem homályosodott 
el teljesen. Tiberius császár arany 
kockával kérdezi meg a jövendôt egy 
vállalkozása elôtt, s amikor Július Ca-
esar élete legnagyobb és legkockázato-
sabb lépésénél azt a megjegyzést tette, 
hogy a kocka el van vetve --- alea iacta 
est! --- szó szerint értette, amit mon-
dott.

A középkorban is használták meg 
jóslásra a kockát, mégis elsôsorban 
mint szerencsejátékot ítélik el a papok 
a szószékrôl. 1452-ben Nürnbergben 
egy bûnbánati prédikáció nyomán a 
nép 40 ezer kockát és egész halom 
kártyát rakott a máglyára. A zsoldos 
katonák, landsknechtek különösen 
szenvedélyes kockajátékosok voltak. 
Akik életüket állandóan kockára tet-
ték, azok szórakozásukban is szerették 
a kockázatot.

A kockadobások véletlenjében van 
egy bizonyos rendszeresség, amelyet 
már az ókorban megfigyeltek, s ame-
lyet az isteni akarat megnyilvánulá-
saként értelmeztek. Ennek a rendsze-
res véletlennek újkori megfigyelôi 
azonban más következtetéseket von-
tak le belôle: így született meg a 
matematikai statisztika elmélete.
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A humor sem ismer határt

A politikai korrektség híveitôl elnézést kérve, 
még egy politikailag inkorrekt vicc is:

Rossz álom!
Egy reggel Stirlitz beköszön Müllerhez, akinek az arca nem sok jót ígér: Herr Gruppenführer, 

történt valami? Csak nem Berlin elôvárosában vannak az oroszok?
Stirlitz, ugyan, hagyja már ezeket az ostoba vicceket! Borzasztó álmom volt! Láttam, mi lesz 

Németországgal 2015-ben!
Képzelje el, hogy a mi Németországunkban egy asszony a kancellár, a külügyminiszter pedig 

homokos, a hadügyminiszter is egy nô, a Daimler-Benz gyárban törökök dolgoznak. Németország 
fizeti a görögök és a spanyolok adósságait. Fáklyás menetek helyett szivárványos parádék vannak, 
a futballcsapat nagy része is színesekbôl áll, pénzt fizetünk a zsidóknak és Amerikából egy fekete 
parancsait teljesítjük. Oroszország háborúzik Ukrajnával, Németország meg arról gyôzködi Orosz-
országot, hogy ne háborúzzon!!!

És képzelje Stirlitz, Ausztria külön ország megint, és ott szakállas nôk énekelnek!



01:00 Híradó 
01:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK     
01:20 Hogy volt?! (2016) 
Takács Katit köszöntjük
02:15 BÉKEFFY ISTVÁN  
3:1 a szerelem javára 
(1937)  Magyar romantikus 
film   Rendezte: Vaszary 
János. Szereplők: Bársony 
Rózsi (Grete Müller), Bé-
keffy László (Müller pa-
pa), Dénes Oszkár (Udvari 
Gábor), Pálóczy László 
(Károlyi Gyuri), Halmay 
Tibor (Bob McGregor), 
Kiss Manyi (Margó), Ró-
zsahegyi Kálmán (Máté 
bácsi), Bilicsi Tivadar (Bor-
bély), Fónay Márta (Szál-
lodai szobalány), Pethes 
Ferenc (Futballista)
03:40 A kékvércse ( 2003)  
Magyar természetfilm  
04:05 Slágertévé (1999)   
05:00 Híradó 
05:10 ANGOL NYELVŰ 
HÍREK   
05:20 Hazajáró Kis-Kü-
küllő mente - Marosszéki 
tekergés 
05:50 Négy szellem  
06:45 Ridikül   
07:35 Kolompok nyelvén 
(2014)  2/1. Gyékényko-
porsó Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat  
08:10 Német nyelvű hírek    
08:25 Öt kontinens   
08:50 Rúzs és selyem   
09:20 Orosz nyelvű hírek    
09:30 Világ    
09:50 Summa   
10:15 Önkéntesek   '
10:40 Tanúságtevők    
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:25 Kék rénszarvasok 
(1975)  Rendezte: Szőnyi 
G. Sándor. Szereplők: Be-
rek Kati, Hámori Ildikó, 
Hoffmann Mária, Iványi 
József (-), Koncz Gábor, 
Molnár Tibor, Nagy Gá-
bor, Pálos Zsuzsa, Patkós 
Irma, Polgár Géza, Sárosi 
Gábor. Aljonka és Krasz-
cov,a szovjet hadsereg fő-
hadnagya egy németek 
által megszállt ukrajnai kis 
faluban találkoznak. Né-
hány óra alatt lángol fel az 
a szerelem, amely Aljonka 
további életét eldönti. A 
szerelmesek megfogadják, 
hogy várnak egymásra és a 
háború után találkoznak. 
Aljonka is végig harcolja a 
háborút, mesterlövész lesz, 
kitüntetéseket kap és re-
ménykedve, kitartóan 
keresi szerelmét.
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Médiaklikk    
13:40 Öt kontinens   
14:10 Rúzs és selyem   
14:40 Család-barát   
16:05 Roma Magazin   
16:35 Domovina    
17:05 Itthon vagy!    
17:30 Múzeumtúra - fran-
cia módra - II. Évad Fran-
cia dokumentumfilm-sorozat  
18:00 Trans Duna (2015) 
2/1. Felső-Duna Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
19:05 Hogy volt?! Cserhal-
mi György felvételeiből 
20:00 Üdítő  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül  
23:20 Család-barát   
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Január 14. csütörtök
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01:00 HÍRADÓ    
01:10 Angol nyelvű hírek    
01:20 Szenes Iván írta 
(2014)  Zenés filmsorozat  
02:10 Kék rénszarvasok 
(1975)   
03:45 Töredékek Közép-
kori váraink Magyar is-
meretterjesztő  
04:05 Üdítő  
05:00 HÍRADÓ  
05:10 Angol nyelvű hírek    
05:20 Hazajáró Gyimes - 
A csángók patakországa 
05:50 Négy szellem
06:45 Ridikül  
07:35 Kolompok nyelvén 
2/2. Borzderesek. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat 
Miklós Rudolf és családja, 
dacolva a XXI. század vá-
rosiasodásával, egy kis 
zempléni faluba költözött. 
Családi gazdaságukba az 
egykor őshonos borzderes 
tehénfajtát választotta, gén-
megőrzés céljából, igye-
kezve más gazdákhoz is 
kihelyezni az állatokat.
08:30 Német nyelvű hírek    
08:40 Térkép   
09:05 Orosz nyelvű hírek   
09:15 Család és otthon    
09:40 Minden tudás    
10:05 Református riportok    
10:30 Metodista magazin    
11:15 Angol nyelvű hírek    
11:30 Csalással nem! 
(1989)  Rendezte: Hajdufy 
Miklós. Szereplők: Andai 
Györgyi (Málcsi), Bene-
dek Miklós (Szabó Gerő), 
Eszenyi Enikő (Lili), Garas 
Dezső (Apa), Gera Zoltán 
(Bloch), Hacser Józsa 
(Sommerfeldné), Kern 
András (Bölcskei László), 
Margitai Ági (Anya), Mé-
hes László (Jani), Rátonyi 
Róbert (Simi bácsi), Ru-
dolf Péter (Oszkár), Tábori 
Nóra (Blochné) Grün Lili-
nek szülei évek óta gyűjtik 
a hozományt és most há-
zasságközvetítő segítségé-
vel vőlegényt is találnak 
neki, Bölcskei Lászlót. 
Csakhogy Lili a lump 
Szabót szereti. Végül 
kiderül, hogy Lili fivére, 
Oszkár, eltőzsdézte a 
hozományt.
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Életkor    
13:40 Térkép   
14:10 Szerelmes földrajz 
(2015)  A forrásokkal az 
élet visszatér Magyar 
ismeretterjesztő magazin  
14:40 Család-barát    
16:10 Srpski Ekran .Szerb 
nyelvű nemzetiségi 
magazin 
16:40 Unser Bildschirm   
Német nyelvű nemzetiségi 
magazin 
17:05 Magyar gazda    
17:30 Múzeumtúra - fran-
cia módra - II. évad A 
párizsi Lido Francia 
dokumentumfilm-sorozat  
18:00 Trans Duna 2/2.  Al-
Duna Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat  
19:05 Hogy volt?! A 
Honthy  
20:00 Csak színház és más 
semmi (2015) 6/1.
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül  
23:20 Család-barát   

01:00 HÍRADÓ 
01:10 Angol nyelvű hírek 
01:20 Rejtélyes XX. század   
01:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Teleki 
Sámuel (1739-1822) 
Magyar ismeretterjesztő  
02:15 Oktogon (1988)  
03:40 Töredékek (2001)  
Székesegyházak és falusi 
templomok. 
04:05 Rocklexikon Koncz 
Zsuzsa
05:00 HÍRADÓ   
05:10 Angol nyelvű hírek    
05:20 Hazajáró 
05:50 Négy szellem (201 
06:45 Ridikül  
07:35 Nándi (1993)  
Magyar dokumentumfilm  
08:30 Német nyelvű hírek   
Szilágyság  
09:10 Magyar Krónika  
09:35 Orosz nyelvű hírek   
09:45 Médiaklikk    
10:25 Engedjétek hozzám  
Jézus megkeresztelkedése 
10:35 Így szól az Úr!   
10:45 A sokszínű vallás  
11:05 Angol nyelvű hírek    
11:20 Sértés (1977) Ma-
gyar tévéfilm  Rendezte: 
Bacsó Péter. Szereplők: 
Tordy Géza (Apa), Molnár 
Piroska (Anya), Sólyom 
Kálmán (Mityka, a fiuk), 
Kállay Ilona (Róza, eladó-
nő), Csurka László (Igor), 
Eperjes Károly (Vologya), 
Szatmári István (Ballonka-
bátos), Udvaros Dorottya 
(Natasa), Suka Sándor 
(Idős vendég), Bontovics 
Kati (Énekesnő), Vajda 
László (Fiatal vendég), 
Apor Noémi (Szálloda 
portás), Pataki Erzsébet 
(Pincérnő), Gábor Miklós 
(Igor, a vendég), Huszár 
László (Szinkin), Leviczky 
Klára (Olga), Meszléry 
Judit (Válja, Szinkin fele-
sége), Polgár Géza (Ta-
nácselnök), Mezey Lajos, 
Kölgyesi György. A Sértés, 
az Éttermi beszélgetés és A 
nem várt vendég című no-
vella televíziós változata a 
sértés különböző formáit 
mutatja be. Lehet alaptala-
nul, durván, tettlegesen és 
némán, tettekkel, vagy csu-
pán szeretetből megsérteni 
valakit.
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kék bolygó   
13:40 Hazajáró  
Szilágyság
14:10 Magyar Krónika   
14:40 Család-barát    
16:05 Slovenski utrinki 
Szlovén nyelvű nemze-
tiségi magazin
16:35 Alpok-Adria    
17:05 Család és otthon    
17:30 Múzeumtúra - fran-
cia módra - II. évad  A 
Vincennes Kastély Francia 
dokumentumfilm
18:00 MMA - portré so-
rozat (2013)  8/1.: Janko-
vics Marcell - Vadkacsa a 
víz fölött 
19:05 Hogy volt?! Venczel 
Vera születésnapjára 
20:00 Szenes Iván írta  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:25 Ridikül  
23:20 Család-barát  

01:00 HÍRADÓ 
01:10 Angol nyelvű hírek    
01:20 Életművész 24/18.: 
Agócs Gergely
02:10 Sértés (1977)  
Magyar tévéfilm  
03:45 Töredékek   Az Ár-
pád-házi szentek és legen-
dáik Magyar ismeret-
terjesztő  
04:05 Szenes Iván írta  
05:00 HÍRADÓ    
05:10 Angol nyelvű hírek    
05:20 Hazajáró Kócs-
Havas -  Árva és Liptó 
határhegysége 
05:50 Négy szellem  
06:45 Ridikül  
07:35 MMA - portré 
sorozat 8/1.: Jankovics 
Marcell - Vadkacsa a víz 
fölött 
08:30 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Rózsa 
T. Endre és családja 2000. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
09:00 Német nyelvű hírek    
09:15 Iskolapad   
09:35 Orosz nyelvű hírek    
09:45 Élő egyház    
10:05 Katolikus krónika  
10:35 Isten kezében   
'11:05 Angol nyelvű hírek    
11:20 Nem zárjuk kulcsra 
az ajtót (1983)  Magyar 
tévéjáték  Rendezte: Sző-
nyi G. Sándor. Szereplők: 
Bácskai János (Sándor), 
Blaskó Péter (Kelemen), 
Fekete Tibor (Károly), ifj. 
Pathó István (Imre), Su-
nyovszky Szilvia (Anna), 
Szélyes Imre (Tamás), Te-
messy Hédi (Ilona) Anna, 
egy fonógyári munkás  
meghívott a családi há-
zukba egy újságírót, Kel-
men Pétert, aki riportot 
akar vele készíteni a gyári 
helyzetről. A riport végez-
tével a család gyanakvásba 
kezd a cikkíróval szemben. 
Az apának a látszat családi 
béke nagyon fontos, így 
faggatni kezdi, hogy bíz-
hat-e benne és nem forgat-
ta ki Anna szavait. A bizal-
matlanság sértegetésbe 
megy át, mire az újságíró is 
visszatámad. A családta-
gokról így kiderül min-
denkinek van rejtegetni 
valója.
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Tessék!    
13:40 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Rózsa 
T. Endre és családja Ma-
gyar ismeretterjesztő 
sorozat  
14:15 Virágzó Magyaror-
szág Visegrád 
14:35 Család-barát    
16:05 Életkerék   
16:35 Összhang A Kárpát-
medence zenéje, 2010)   
17:05 Kosár    
17:30 Múzeumtúra - fran-
cia módra - II. évad Az 
Állatorvosi Egyetem Fran-
cia dokumentumfilm-
sorozat  
18:05 Szülei szeme (2015)  
2/2.  Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat  
19:05 Hogy volt?! Bánhidi 
Lászlóra emlékezünk 
20:00 Slágertévé  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül
23:20 Család-barát    

01:00 HÍRADÓ 
01:10 Angol nyelvű hírek    
01:20 Fábry   
02:35 Nem zárjuk kulcsra 
az ajtót (1983) Magyar 
tévéjáték  
04:05 Slágertévé  
05:00 HÍRADÓ 
05:10 Angol nyelvű hírek    
05:20 Hazajáró Kis-Fátra - 
A harmadik halom 
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
07:30 Öt kontinens   
08:00 Szülei szeme 2/2.
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  Rendezte: Varga 
Ágota. Ferike szó szerint a 
szülei szeme, hiszen apja 
és anyja is vak. A 11 évet 
átívelő megható család-
portré szituációkkal, belső 
monológokkal teli. Ferike 
segíti szüleit a maga mód-
ján, szinte ösztönösen. Hár-
mójuk egymásrautaltsága 
különösen sajátos és nem 
problémamentes. Nem 
egy szokványos gyermek-
kor az övé, élete nem egy 
átlagos sors, a különleges 
körülmények és adottságai 
is erre predesztinálják őt.
08:55 Német nyelvű hírek   
09:05 Unió28    
09:30 Kosár    
09:50 Itthon vagy!    
10:15 Orosz nyelvű hírek    
10:25 Rúzs és selyem   
10:55 Öt kontinens   
11:30 Angol nyelvű hírek    
11:45 Azurexpress (1938)  
Magyar romantikus film 
Rendezte: Balogh Béla. 
Szereplők: Páger Antal 
(Rák Tamás), Szeleczky 
Zita (Rákné, Erna), Básti 
Lajos (Bánáth Dénes), Tol-
nay Klári (Teri), Fónay 
Márta (Katerina)
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Othello (1975) 
Rendezte: Ádám Ottó. 
Szereplők: Bakay Lajos 
(Egy tiszt), Bálint György 
(Második szenátor), Bá-
nyai János (Harmadik ne-
mes), Bencze Ilona (Bian-
ca), Bessenyei Ferenc 
(Othello), Bodor Tibor 
(Első szenátor), Dózsa 
László (Montano), Fillár 
István (Második nemes), 
Gaál János (Egy matróz), 
Garics János (Gratiano), 
Gyabronka József (Első 
nemes), Horesnyi László 
(Brabantio), Huszti Péter 
(Jago), Kalocsay Miklós 
(Cassio), Papp János (Lo-
dovico), Piros Ildikó (Des-
demona), Szalay Edit 
(Emília, Jago felesége), 
Tímár Béla (Rodrigo), 
Ujlaky László (A velencei 
doge)A Madách Színház 
1975-ös felvételén Shakes-
peare klasszikusa jelenik  
meg a képernyőn. 
16:00 Család-barát    
17:40 Novum   
18:15 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás  
19:05 Mindenből egy van 
12/2.: 1. A profil, 2. Harcok 
a házban 
20:00 Bízunk benned! 
(2013) 6/3.: A Madách 
Színház színészei 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Fábry  
22:45 Legenda - válogatás  
23:20 Család-barát    

01:00 HÍRADÓ 
01:10 Angol nyelvű hírek    
01:20 Gasztroangyal  
Belvárosi gasztrotúra
02:15 Szeleburdi vakáció 
(1987)  Magyar családi 
film  Rendezte: Palásthy 
György. Szereplők: Be-
nedek Miklós (Faragó 
papa), Kiss Mari (Faragó 
mama), Puhr Ádám (Feri), 
Simonkovits Ákos (Laci), 
Darnyik Adrienn (Picur), 
Miklósy György (nagypa-
pa), Zolnay Zsuzsa (nagy-
mama), Balázs Péter (Bel-
vizi úr), Borbás Gabi (Bel-
viziné), Horváth Andrea 
(Belvizi Andrea)
03:30 Töredékek (2001)  
Királysírok. Magyar is-
meretterjesztő  Az Árpád-
házi királyaink temetke-
zési helye a Szent István 
által emelt fehérvári 
Bazilika volt. Ide 37 
királyi személyt temettek, 
de már a 11. században 
más helyiségekbe is 
temetkeztek uralkodóink. 
Elsősorban az általuk 
alapított monostorokba 
helyezték őket örök 
nyugalomba. 
04:00 Bízunk benned! 
(2013)  6/3.: A Madách 
Színház színészei 
05:00 HÍRADÓ  
05:10 Angol nyelvű hírek    
05:20 Hazajáró Kalota-
havas - Felszeg vigyázója 
05:50 Gasztroangyal  
Belvárosi gasztrotúra 
06:40 Muzsikál a mozi 
(1984) Összeállítás régi 
magyar filmslágerekből
07:25 A mézédes for-
rások földje - Tokaj-
Hegyalja, a világ örök-
sége Magyar dokumen-
tumfilm  
08:15 Német nyelvű hírek    
08:25 Élő egyház    
08:50 Minden tudás    
09:15 Profit7   
09:35 Orosz nyelvű hírek    
09:45 Noé barátai   
10:15 Novum  
10:45 Térkép  
11:10 Angol nyelvű hírek    
11:25 Szervusz, Péter! 
(1939)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Szlatinay Sán--
dor. Szereplők: Páger Antal 
(Tamás Endre/Tornay Pé-
ter), Simor Erzsi (Tornay 
Éva), Pethes Ferenc (Fábri 
István), Déry Sári (Tornay 
barátnője), Pethes Sándor 
(Ferenc, az inas)
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Nagyok   
13:45 Dokumentumfilm  
14:30 Család-barát    
16:05 Rúzs és selyem   
16:35 Önök kérték   
17:30 Rejtélyes XX. 
század   
18:00 Öt kontinens   
18:30 Szeretettel 
Hollywoodból   
19:05 Gasztroangyal  
Belvárosi gasztrotúra 
20:00 Budavári 
Palotakoncert 2.  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Munkaügyek - 
IrReality Show    
22:00 Bábel - Hesnával a 
világ (2015)  Túl a 
megbocsátáson
22:55 Öt kontinens  
23:25 Család-barát   

01:00 HÍRADÓ  
01:10 Angol nyelvű hírek   
01:20 Önök kérték   
02:15 Csalással nem! 
(1989)   
03:40 Töredékek. Szerze-
tesrendek a középkori 
Magyarországon Magyar 
ismeretterjesztő. Amikor a 
X-XI. század fordulóján 
államalapító szent királyunk 
a bencés rend számára új 
kolostorokat alapított, meg-
kezdődött a szerzetesrendek 
elterjedése Magyarorszá-
gon. A későbbi uralkodók is 
felkaroltak egy-egy szerze-
tesi közösséget.
04:05 Csak színház és más 
semmi (2015)  6/1.
05:00 HÍRADÓ 
05:10 Angol nyelvű hírek    
05:20 HazajáróHargita - A 
székelyek szent hegye 
05:50 Négy szellem  
06:45 Ridikül  
07:35 Száz év fotográfia. 
Magyar dokumentumfilm. 
Száz év fotográfia - avagy 
az ördög masinája Zabo-
lán. Az időben száz évet 
utazunk, de a tér állandó: a 
háromszéki Zabola idő-
sebb lakói mesélnek az 
elmúlt évszázad történé-
seiről, amelynek résztvevői 
voltak, s amelyeknek tanú-
ja volt a kovásznai fényké-
pész is.
08:25 Német nyelvű hírek    
08:35 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
09:05 Nagyok   
09:30 Orosz nyelvű hírek   
09:40 Esély 
10:05 Kék bolygó   
10:25 Rome Reports - 
Vatikáni híradó   
10:50 Új nemzedék 
11:20 Angol nyelvű hírek    
11:35 Oktogon (1988)  
Rendezte: Hajdufy Mik-
lós. Szereplők: Bán János 
(Erdős), Benedek Miklós 
(tolmács), Garas Dezső 
(Koller), Harkányi Endre 
(Gerson), Martin Márta 
(Gersonné), Miklósy 
György (Bruck), Nagy 
Anna (Kollerné), Pápai 
Erika (Ibolya), Pásztor Er-
zsi (Kemenesné), Rátonyi 
Róbert (főpincér), S. Tóth 
József (telefonos), Suka 
Sándor (nagypapa), Szeke-
res Ilona (Wünscherné)
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Magyar gazda    
13:40 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
14:10 Nagyok  12 
14:40 Család-barát    
16:05 Hrvatska Kronika  
Horvát nyelvű  magazin
16:35 Ecranul Nostru   
Román nyelvű magazin
17:05 Kárpát expressz   
17:30 Múzeumtúra - fran-
cia módra - II. évad A Téli 
Cirkusz Francia  sorozat  
18:00 Nándi (1993) Doku-
mentumfilm  Fa Nándor-
ról  Magyarország leghíre-
sebb óceáni vitorlázójáról 
19:05 Hogy volt?! Balázs 
Fecót köszöntjük 
20:00 Rocklexikon Koncz 
Zsuzsa 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül  
23:20 Család-barát    

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 



01:00 HÍRADÓ 
01:10 Angol nyelvű hírek    
01:20 Hogy volt?! 
Rajzfilmesek 
02:20 BÉKEFFY IST-
VÁN 125 Kísértetek vona-
ta ( 1933)  Magyar bűnü-
gyi film  Rendezte: Lázár 
Lajos. Szereplők: Törzs 
Jenő (Teddy), Rökk Mari-
ka (Mary), Gombaszögi 
Ella (Mrs. Burns), Beregi 
Oszkár (Dr. Stirling), Ihász 
Lajos (Robert), Makláry 
Zoltán (Black), Pethes 
Sándor. Egy kis angliai 
vasútállomáson az a hír 
járja, hogy húsz éve, egy 
nagy vonatszerencsétlen-
ség óta minden éjjel 11-kor 
erre jár egy kísértetvonat. 
Egy alkalmilag összeverő-
dött társaság lekési a csat-
lakozást, és a váróterem-
ben kénytelen tölteni az 
éjszakát. 
03:30 Loop (2014)  Ma-
gyar kisjátékfilm  Rendez-
te: Felméri Cecília. Szerep-
lők: Kiss Diána Magdolna 
(Nő), Czukor Balázs 
(Férfi)
04:05 Slágertévé 
05:00 HÍRADÓ   
05:10 Angol nyelvű hírek    
05:20 Hazajáró Téli Páring 
kóstoló - A Zsil ölelésében 
05:50 Négy szellem  
06:45 Ridikül 
07:35 Elhallgatott történe-
lem - Ha a kulák mozdul-
na… 3/1. Magyar doku-
mentumfilm-sorozat 
08:25 Német nyelvű hírek    
08:40 Öt kontinens   
09:05 Rúzs és selyem   
09:35 Orosz nyelvű hírek    
09:45 Világ    
10:05 Summa    
10:30 Önkéntesek   
10:55 Vallási műsor 
11:25 Angol nyelvű hírek    
11:40 Moliere: A nők isko-
lája (1984) Magyar tévé-
játék  Rendezte: Fehér 
György. Szereplők: Kállai 
Ferenc (Arnolphe), Cson-
ka Ibolya (Ágnes), Hege-
dűs D. Géza (Horace), 
Major Tamás (Chrysalde), 
Pásztor Erzsi (Georgette), 
Raksányi Gellért (Alain), 
Begányi Ferenc (Enrique), 
Sólyom-Nagy Sándor 
(Orante), Korcsmáros Pé-
ter (énekes), Ötvös Csaba 
(énekes), Horváth Csaba 
(szólótáncos), Kecskés 
Szilvia (szólótáncos), Zila-
hi Győző (szólótáncos)
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Médiaklikk    
13:40 Öt kontinens  
14:10 Rúzs és selyem    
14:40 Család-barát    
16:10 Roma Magazin    
16:35 Domovina    
17:05 Itthon vagy!  
17:25 Múzeumtúra - 
francia módra - II. évad 
(2007)  A rádiószékház 
18:05 A háború minden-
napjai (2014)  12 év2/1. 
Rész.  Magyar dokumen-
tumfilm
19:05 Hogy volt?!  Revicz-
ky Gábor felvételeiből  
20:00 Üdítő   
21:00 HÍRADÓ     
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül 
23:20 Család-barát   
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01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 Szenes Iván írta  
02:15 Moliere: A nők 
iskolája (1984)   
03:30 Töredékek. A víz és 
az ember. Magyar isme-
retterjesztő  
04:05 Üdítő  
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek    
05:25 HazajáróSelmeci-
hegység - Az aranygyík 
földje 
05:50 Négy szellem 
06:45 Ridikül  
07:35 Elhallgatott történe-
lem - Ha a kulák mozdul-
na… 3/2. Magyar doku-
mentumfilm-sorozat For-
gatókönyvíró: Pekár Ist-
ván; Rendezte: Dala Ist-
ván. 1948. augusztus 20-
án, Kecskeméten hirdette 
meg Rákosi Mátyás a csa-
ládi és egyéni gazdaságok 
felszámolását jelentő kol-
lektivizálást, s ezzel együtt 
a kuláküldözést. A szovjet 
osztályharcból honosított 
kulák kifejezéssel a parasz-
ti társadalom módosabb ré-
tegét bélyegezték meg. 
Ezeket népnyúzóknak 
nyilvánították, és hatalom a 
kisemmizésükre a vidéki 
népesség legaljával szövet-
kezett. A kuláküldözések 
ideje 1949-től 1953-ig 
tartott hivatalosan, de a 
filmből kiderül, hogy még 
több mint tíz évig élt 
megkülönböztetés.
08:30 Német nyelvű hírek   
08:40 Térkép   
09:10 Orosz nyelvű hírek    
09:20 Család és otthon    
09:40 Minden tudás 
10:05 Református 
magazin   
10:30 Református ifjúsági 
műsor   
11:05 Angol nyelvű hírek    
11:20 Sztyepancsikovo 
falu és lakói (1986)  Ma-
gyar tévéjáték  Rendezte: 
Mihályfy Sándor. Szerep-
lők: Gyurcsek Sándor (Fo-
ma Fomics), Gálfy László 
(Rosztanyev, nyugalma-
zott ezredes), Tomanek 
Gábor (Szerjozsa, az uno-
kaöccse), Barbinek Péter, 
Bessenyei Emma, Daridai 
Róbert, Dénes Piroska, 
Felkai Eszter, Gálfy Bence, 
Hidvégi Mária, Hodu Jó-
zsef, Jancsik Ferenc
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Életkor    
13:40 Térkép   
14:10 Szeretettel 
Hollywoodból   
14:40 Család-barát    
16:10 Srpski Ekran. Szerb 
nyelvű magazin
16:35 Unser Bildschirm. 
Német nyelvű  magazin
17:05 Magyar gazda   
17:30 Múzeumtúra - fran-
cia módra 
18:05  A háború minden-
napjai 2/2. rész 
 19:05 Hogy volt?!  
Császár Angela 
20:00 Csak színház és más 
semmi 6/2.: Rendelkező-
próba 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül   
23:20 Család-barát    

01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 Rejtélyes XX. század   
01:55 Egy hónap falun 
(1980)  Magyar tévéjáték   
Rendezte: Szirtes Tamás. 
Szereplők: Benedek Mik-
lós (Schaaf, német nevelő), 
Gobbi Hilda (Anna Szem-
jonovna, Iszlajev édesany-
ja), Gyöngyössy Katalin 
(Lizaveta, társalkodónő), 
Haumann Péter (Spiegel-
szkij), Hegedűs D. Géza 
(Beljajev), Koltai János 
(Iszlajev földbirtokos), 
Lendvai Tamás (Kolja, a 
fiuk), Leviczky Klára (Ve-
ra, nevelt lányuk), Mensá-
ros László (Rakityin), Pap 
Vera (Kátya, szolgálólány), 
Ruttkai Éva (Natalja, a 
felesége)
03:20 Töredékek. A tu-
domány és a művészet 
palotái 
03:45 Duna anzix A régi 
és az új tökéletes ötvözete - 
asszociációk Bécsre 
04:00 Rocklexikon 
Kovács Kati 
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek    
05:25 Hazajáró Alacsony-
Tátra - A gyömbér csoport 
téli gyönyörei 
05:50 Négy szellem  
06:40 Ridikül   
07:35 Színről színre. Dr. 
Bogár László közgazdász, 
egyetemi tanár Válság és 
Nemzetstratégia címmel 
tartott előadása.
08:25 Német nyelvű hírek    
08:40 Hazajáró  Fehér-
Kárpátok 
09:05 Magyar Krónika   
09:35 Orosz nyelvű hírek    
09:45 Médiaklikk    
10:05 Tessék!    
10:30 Biblia és irodalom    
10:45 Kereszt-Tények   
10:50 Így szól az Úr!   
11:00 A sokszínű vallás   
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:35 A havasi selyemfiú 
(1976)  Magyar tévéfilm  
Rendezte: Kabay Barna, 
Gyöngyössy Imre. Szerep-
lők: Kovács Mária, Fazekas 
István, Kádár Flóra, Szirtes 
Ádám, Leviczky Klára, 
Csurka László, Mohai Gá-
bor, Gyöngyössy Katalin, Uj-
laki Dénes, Tolnai Miklós, 
Siménfalvy Sándor, Lázár 
Kati, Császár Gyöngyi, Kiss 
József, Jutkovics Krisztina, 
Tímár Zoltán
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Kék bolygó    
13:40 Hazajáró  Fehér-
Kárpátok
14:10 Magyar Krónika   
14:40 Család-barát    
16:05 Rondó    
17:05 Család és otthon    
17:30 Olasz - magyar 
örökség 10/2.: A nemzet 
építésze - Ybl Miklós
18:00 MMA - portré 
sorozat 8/2.: Huszti Péter - 
Készen kell rá lenni 
19:05 Hogy volt?! Major 
Tamásra emlékezünk 
20:00 Szenes Iván írta  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül   
23:25 Család-barát   

01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:25 Életművész Katus 
Attila 
02:20 A havasi selyemfiú 
(1976)   Magyar tévéfilm  
Rendezte: Kabay Barna, 
Gyöngyössy Imre. Szerep-
lők: Kovács Mária, Faze-
kas István, Kádár Flóra, 
Szirtes Ádám, Leviczky 
Klára, Csurka László, Mo-
hai Gábor, Gyöngyössy 
Katalin, Ujlaki Dénes, Tol-
nai Miklós, Siménfalvy 
Sándor, Lázár Kati, Csá-
szár Gyöngyi, Kiss József, 
Jutkovics Krisztina, Tímár 
Zoltán
03:40 Töredékek. Az er-
délyi fejedelmi udvar  Ma-
gyar ismeretterjesztő.  
1551. december 17-én 
reggel 7 órakor lépett be a 
titkár, Ferrari az aláírandó 
levéllel az alvinczi kastély 
dolgozószobájába. A vizs-
gálati jegyzőkönyv szerint 
a tölgyfa asztalon óra, nap-
ló, írótollak és egy viseletes 
breviárium volt, s a kor-
mányzó váradi püspök, 
Fráter György éppen elvé-
gezte a hajnali imáit. Átfu-
totta a levelet és nyúlna a 
tollért, ekkor érte nyakán 
az első tőrszúrás.
04:05 Szenes Iván írta  
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (Tarcal-
hegység 
05:50 Négy szellem  
06:45 Ridikül   
07:35 MMA - portré soro-
zat 8/2.: Huszti Péter - Ké-
szen kell rá lenni 
08:30 Német nyelvű hírek    
08:40 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Auguszt 
Magyar ismeretterjesztő 
09:25 Orosz nyelvű hírek    
09:35 Iskolapad    
10:00Élő egyház    
10:20 Katolikus krónika   
10:50 Isten kezében   
11:25 Angol nyelvű hírek    
11:35 Az ember melegség-
re vágyik (1972)  Örkény 
István négy novellájának 
feldolgozása kíváló színé-
szek közreműködésével, 
Esztergályos Károly 
rendezésében.
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Tessék 
13:40 Magyarország 2000 
- Családi krónikák Auguszt 
14:10 Virágzó Magyaror-
szág Veszprém  
14:30 Család-barát    
16:00 P'amende   
16:25 Összhang 
16:55 Kosár    
17:20 Olasz - magyar 
örökség (2015)10/3.: Re-
mény és mítosz - Gyön-
gyössy Imre költő, film-
rendező 1. rész 
17:45 "...Hozz rá víg esz-
tendőt..." - A Himnusz ké-
pekben (2014) Magyar 
ismeretterjesztő film  
18:20 Hogy volt?! (2013)  
Szabó Sándor felvételeiből  
19:20 A MAGYAR KUL-
TÚRA NAPJA Bartók 
Béla emlékkoncert a 
Vigadóban   
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül   
23:20 Család-barát  

01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:25 Amire a világ táncolt 
Örökzöld dallamok - A 
húszas évek 
02:15 Legenda - válogatás  
02:45 Az ember melegség-
re vágyik (1972)   
04:05 Slágertévé  
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek    
05:25 Hazajáró   Körmöci-
hegység 
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
06:35 Mindenből egy van 
1. A profil, 2. Harcok a 
házban
07:30 Öt kontinens   
08:00 "...Hozz rá víg esz-
tendőt..." - A Himnusz ké-
pekben. Kölcsey Ferenc 
Himnuszának keletkezési 
körülményeit járja körül a 
film. Feltárja a korabeli 
történelmi, politikai kör-
nyezetet, valamint Kölcsey 
saját sorsának motívumait, 
amelyek a vers megírását 
eredményezték. A történet 
közben láthatjuk, amint 
megszületik Kerekes Elek 
Győző Himnusz című há-
rom táblaképből álló fest-
ménye, de betekinthetünk 
Kölcsey Ferenc dolgozó-
szobájába is, megeleve-
nedik a költő nemzeti 
imádságunk írása közben. 
08:30 Német nyelvű hírek    
08:40 Unió28    
09:05 Kosár    
09:30 Itthon vagy!   
09:45 Orosz nyelvű hírek    
09:55 Szeretettel 
Hollywoodból  
10:20 Rúzs és selyem   
10:50 Öt kontinens   
11:20 Angol nyelvű hírek    
11:30 NAGY NEVETTE-
TŐK - MÁLY GERŐ. 
Hétszilvafa (1940)  Ma-
gyar játékfilm  Rendezte: 
Podm aniczky Félix. Sze-
replők: Berky Lili, Bilicsi 
Tivadar, Csortos Gyula, 
Kiss Manyi, Makláry Zol-
tán, Mály Gerő, Szilassy 
László, Turay Ida, Vaszary 
Piri
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Tudós nők (1980 
Rendezte: Török Ilona. 
Szereplők: Árdeleán Lász-
ló (Közjegyző), Básti Juli 
(Armanda), Bezerédi Zol-
tán (Trisotin), Herczeg 
Csilla (Henriette), Igó Éva 
(Beliza), Kassai Károly 
(Klitander), Máté Gábor 
(Vadius), Palkó László 
(Ariste), Póka Éva (Mari, a 
cseléd), Puskás László 
(Tüske), Sándor Erzsébet 
(Philaminte), Schallinger 
Gábor (Julian),
15:10 Család-barát    
16:45 Novum   
17:15 Hogy volt?!  
Rajzfilmesek 
18:10 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás
19:05 Mindenből egy van 
1. A végrendelet, 2. Fifti 
támadása
20:00 Bízunk benned! A 
Halász család 2013
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Amire a világ táncolt 
Örökzöld dallamok - A 
húszas évek 1980
22:25 Legenda - válogatás  
23:25 Család-barát

01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:20 Gasztroangyal   
02:20 A Dal  2016 Elő-
döntő. Ötödik évadához ért 
A Dal,  a hazai eurovíziós 
dalválasztó show műsor.A 
2016-os évad első elődön-
tőjében ismét a néző lesz 
az ötödik zsűritag, a ver-
senydalok alatt otthonról is 
pontozhatják a produkció-
kat.A 10 dalból ötöt a zsűri, 
egyet a nézők juttatnak majd 
tovább a középdöntőbe.
04:20 Töredékek Barokk 
és klasszicista kastélyaink 
04:40 Duna anzix 
Sziklatehén, rablólovagok 
és egy hűséges dalnok – 
kalandozás a mesebeli 
Wachau vidékén.
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró A Kojsói-
havasok 
05:50 Gasztroangyal   
06:45 Csángó misszió 
Magyar dokumentumfilm. 
A Magyar Máltai Szeretet-
zolgálat Nemzetközi 
Missziós Orvoscsoportja 
2005-ben jött létre, tagjai 
fiatal és elkötelezett szak-
orvosok, akik valamennyi-
en önkéntesek. 2008-tól 
kezdődően a máltai orvos-
csoport Kárpát-medencei 
programot indított, ennek 
során Székelyföldön, Kár-
pátalján, és a moldvai csán-
gók lakta településeken 
végeztek egészségügyi 
vizsgálatokat. Tizenöt perc 
alatt felállítható kórházi 
sátraikban napi 120-140 
beteg vizsgálatát és ellátá-
sát végzik, legyen szó vér-
nyomásmérésről, a szemé-
szeti szakvizsgálatról vagy 
akár kisebb sebészeti bea-
vatkozásokról. A missziós 
orvoscsoport hetedik alka-
lommal tett  látogatását kö-
veti a film. Dr. Szalai László, 
a máltai orvos-csoport veze-
tője szerint vizsgálataik az 
ott élők ellátásának súlyos 
hiányosságait tárták fel. 
07:40 Német nyelvű hírek    
07:50 Élő egyház    
08:15 Minden tudás    
08:35 Profit7    
08:55 Orosz nyelvű hírek    
09:05 Noé barátai  
09:35 Novum   
10:10 Térkép   
10:35 Angol nyelvű hírek    
10:50 A Dal  2016 1. 
elődöntő
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Nagyok   
13:45 " Mégiscsak érde-
mes ilyen öregnek lenni!" - 
Vásáry Tamás 80 éves 
Magyar zenés dokumen-
tumfilm  
14:40 Család-barát    
16:15 Rúzs és selyem   
16:40 Önök kérték  
17:40 Öt kontinens    
18:10 Szeretettel 
Hollywoodból   
18:40 Gasztroangyal   
19:40 Budavári 
Palotakoncert (2014)  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Munkaügyek 
(2016)  24/3.
22:00 On The Spot: 9 hó-
nap alatt a Föld körül  
22:55 Öt kontinens   
23:25 Család-barát

01:00 HÍRADÓ    
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:25 Önök kérték   
02:25 Sztyepancsikovo fa-
lu és lakói (1986)  Magyar 
tévéjáték  Rendezte: Mi-
hályfy Sándor. Szereplők: 
Gyurcsek Sándor (Foma 
Fomics), Gálfy László 
(Rosztanyev, nyugalma-
zott ezredes), Tomanek 
Gábor (Szerjozsa, az uno-
kaöccse), Barbinek Péter, 
Bessenyei Emma, Daridai 
Róbert, Dénes Piroska, 
Felkai Eszter, Gálfy Bence, 
Hidvégi Mária, Hodu Jó-
zsef, Jancsik Ferenc, Ka-
lapos László, Szabó Zsu-
zsa, Szentirmay Éva, Szép-
laky Endre, Vajda Márta
04:05 Csak színház és más 
semmi (2015)  6/2.: 2. rész 
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek    
05:25 Hazajáró Verseci-
hegység - és a Delibláti-
homokpuszták népe 
05:50 Négy szellem  
06:40 Ridikül   
07:35 Elhallgatott történe-
lem - Ha a kulák mozdul-
na… (2014)  3/3. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
08:25 Német nyelvű hírek    
08:35 Rejtélyes XX. század   
09:05 Nagyok   
09:30 Orosz nyelvű hírek    
09:40 Esély    
10:05 Kék bolygó    
10:25 Rome Reports - 
Vatikáni híradó   
10:55 Világ-Nézet  
11:20 Angol nyelvű hírek    
11:30 Egy hónap falun 
(1980)  Magyar tévéjáték  
Rendezte: Szirtes Tamás. 
Szereplők: Benedek Mik-
lós (Schaaf, német nevelő), 
Gobbi Hilda (Anna Szem-
jonovna, Iszlajev édesany-
ja), Gyöngyössy Katalin 
(Lizaveta, társalkodónő), 
Haumann Péter (Spiegel-
szkij), Hegedűs D. Géza 
(Beljajev), Koltai János 
(Iszlajev földbirtokos), 
Lendvai Tamás (Kolja, a 
fiuk), Leviczky Klára 
(Vera, nevelt lányuk), 
Mensáros László (Raki-
tyin), Pap Vera (Kátya, 
szolgálólány), Ruttkai Éva 
(Natalja, a felesége), Szé-
nási Ernő (Matvej, szolga), 
Vajda László (Bolsincov, 
szomszéd)
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Magyar gazda    
13:40 Rejtélyes XX. 
század  
14:10 Nagyok   
14:40 Család-barát    
16:05 Hrvatska Kronika   
Horváth nyelvű magazin
16:35 Ecranul Nostru   
Román nyelvű magazin
17:05 Kárpát expressz    
17:30 Olasz - magyar 
örökség (2015) 10/1.: A 
Casa Buonarroti igazgatója 
- Tolnay Károly
18:05 A Drakula dilemma 
Magyar dokumentumfilm 
19:05 Hogy volt?! Bánffy 
Györgyre emlékezünk 
20:00 Rocklexikon 
Kovács Kati 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!   
22:25 Ridikül   
23:20 Család-barát

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

Színes cementtel kúpcserepeit (duda-
cserepeit) átcementezem, a törött cse-

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

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

A Magyar Élet Kiadóhivatalának
Melbourne: P.O. Box 210, Caulfield, VIC  3162

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

Megrendelem
A Magyar Életet ...... évre. Mellékelek $ ..........-t.
Elôfizetési díj egész évre (50 szám), GST-vel együtt $ 200.-

Félévre (25 szám), GST-vel együtt $ 100.-

Külföld egy évre $ 300.-, NZ $ 250.-

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

Név......................................................................................

Cím.....................................................................................

......................................................... Postcode..................

A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát a fenti címre, hozzánk elküldeni.

A nevet és címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

Bank útján való (Direct Debit) átutalás:
National Australia Bank
Account Name – Hungarian Life Publishing
Account number – 03 839 5722
BSB number – 083 231

CSINOSNAK MONDOTT fiatalos 

58 éves, rendezett körülményekkel 

között, jelenleg Magyarországon élô 

nô, keresi korban hozzáillô hû társát 

Melbourneben és környékén. 

Elérhetôségeim:

b.tessy1957@gmail.com 

Telefon:  +36-30-263-8383, 

amennyiben nem tudnám felvenni 

kérlek, hagyjál üzenetet.

KIADÓ egy családi ház megbizható 

családnak Narre Warren-ben. Három 

hálószoba, egy fürdôszoba, teljessen 

bebutorozva várja Önt. Havi bér 

$1350.- Hívjanak a 0419 197-962 

(Justin), vagy a 0418 889-115 (Judit) 

számok egyikén.

FÉRFI ÁPOLÓ és ezermester 

idôsek és betegek gondozását és 

felügyeletét vállalja bentlakással is.

Hívjon a 0439 545-168 telefonon. 

(Sydney)

BENTLAKÓ HÁZVEZETÔNÔT 

keresek modern házba, keleti város-

részben. Különálló lakás a megfelelô, 

tapasztalattal, referenciákkal rendel-

kezô személynek. Telefon: 0438 049-

488  (Sydney)

Magyaros ízek
Sonkavásár

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

Grüner Péter és 
munkatársai

boldog új 
évetkívánnak

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000

CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999                            Fax 9505-4899

E-mail: marina@bellalawyers.com.au

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293

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 


