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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
gában. A rend feladata, hogy támogassa és fejlessze a katolikus egyház vallási, 
kulturális és szociális tevékenységét és intézményeit a Szentföldön.

Erdô Péter a szertartáson kiemelte: a Szent Sír Lovagrend tagjait és minden 
keresztényt Jézus Krisztus személye köti össze, akinek volt szülôföldje, hazája, 
aki valóban meghalt és valóban föltámadt, és akinek „azért tiszteljük a sírját, 
mert üres”.

„Jézus az, aki ma is követésére hív, és aki ma is ráirányítja a figyelmet 
a Szentföldre és az ott élô emberekre, akiknek szükségük van a segítsé-
günkre és a tanúságtételünkre” --- fogalmazott a bíboros.

A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend alapítójaként a történetírók általában 
Bouillon Gottfried alsó-lotaringiai herceget említik, aki az elsô keresztes had-
járatot vezette, és akit a hadjárat résztvevôi választottak meg Jeruzsálem elsô 
keresztény királyának 1099-ben. A hagyomány szerint a herceg azzal a kikötés-
sel fogadta el a hatalmat, hogy nem viseli a királyi címet, mondván, „senki ne 
hordjon aranykoronát abban a városban, ahol Jézus töviskoronát viselt”. A 
királyi cím helyett az Advocatus Sancti Sepulchri, azaz a Szent Sír Védelmezôje 
címet vette fel.

A lovagrend magyarországi jelenlétének elsô fennmaradt írásos bizonyítéka 
1135-bôl való. A rendszerváltozás után 1991-ben alapította újra Giuseppe Cap-
rio bíboros-nagymester megbízásából Paskai László bíboros-nagyperjel és 
Csordás Eörs kanonok.

Azóta 16 alkalommal vett fel soraiba dámákat és lovagokat, jelenleg 98-an 
vannak. A magyar helytartóság a nemzetközi programokban való részvétel 
mellett speciális feladatot is vállal: a papságra készülôket támogatja abban, 
hogy eljussanak a Szentföldre.

A most beiktatott Jungbert Béla nyugalmazott ammáni nagykövet Tringer 
Lászlót váltotta a helytartói poszton.

A NAV már vizsgálja az offshore-ügyet
A miniszterelnök kérésére Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter teg-

nap elrendelte a magyarországi offshore-szálak azonnali, egyenkénti kivizsgá-
lását a NAV-nál. A panamai offshore-ügy magyarországi vonatkozásainak 
felkutatása érdekében a Fidesz-frakció az Országgyûlésben a kormányhoz 
fordul.

A magyarországi offshore-szálak egyenkénti kivizsgálására kéri a kormány-
fô a belügyminisztert, a titkosszolgálatokat, valamint az adóhivatalt felügyelô 
minisztert. Orbán Viktor a Kossuth rádióban kijelentette: az embereknek 
látniuk kell, hogy a tôkével rendelkezôk betartják-e a jogszabályokat.
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Április 23-án Béla névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Achilles, 

Achillesz, Adabella, Adalbert, Adal-
berta, Adalbertina, Ahillész, Albert, 
Egon, Egyed, Fortuna, Fortunáta, Gel-
lért, Gerhárd, Györe, György, Györk, 
Györke, Héla, Hella, Ila, Ilka, Illa, Il-
ma, Ilon, Ilona, Ilonka, Ilus, Norma, 
Sándor névnapja van.
Április 24-én György névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Baján, 

Bajcsa, Bajka, Bebóra, Becse, Boján, 
Bojána, Bojta, Bojtorján, Bonifác, Bó-
nis, Csobád, Debóra, Edbert, Egbert, 
Egberta, Egmont, Egon, Fidél, Fidélia, 
Gaszton, Gyöngyvirág, Györe, Györ-
gyi, Györgyike, Györk, Györke, Honó-
riusz, Hunor, Hümér, Kardos, Kászon, 
Melióra, Melissza, Melitta, Nefelejcs, 
Sába, Sebô, Simon, Sion, Vajta, Vata 
névnapja van.
Április 25-én Márk névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Aisa, Aj-

nácska, Ajsa, Ángyán, Ányos, Ervin, 
Ervina, Ervínia, Everard, Hajnácska, 
Izmael, Kalliszta, Kasszandra, Már-
kus, Niké névnapja van.
Április 26-án Ervin névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ervina, 

Ervínia, Klétus, Mara, Marcell, Mária, 
Marsall, Peregrina, Tihamér névnapja 
van.
Április 27-én Zita névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Anasztáz, 

Árisz, Arisztid, Mariann, Marianna, 
Péter, Petô, Petúnia, Pintyôke, Poppea, 
Tas, Tullia, Zazi, Zizi névnapja van.
Április 28-án Valéria névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Aszter, 

Bulcsú, Demény, Dorisz, Fedóra, Feo-
dóra, Ménrót, Nimród, Pál, Palmer, 
Páris, Patony, Patrícia, Patrícius, Pat-
rik, Pável, Pósa, Teodóra, Vélia, Vella, 
Velma, Vitália, Vitális, Vitéz, Vitold, 
Vitolda névnapja van.
Április 29-én Péter névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Antónia, 

Hugó, Katalin, Katarina, Katerina, 
Katrin, Petô, Róbert, Roberta, Robertó, 
Robin, Robina, Robinetta, Robinzon, 
Tertullia, Tihamér névnapja van.
Április 30-án Katalin, Kitti név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Ajtony, 

Buzád, Buzát, Hilda, Hildelita, Holda, 
Hulda, Ildikó, Karina, Kata, Katarina, 
Katerina, Mariann, Marianna, Mína, 
Piusz, Rozamunda, Rozmarin, Szaffi, 
Szofi, Szófia, Tercia, Tertullia, Tiva-
dar, Véda, Vendi, Zsófi, Zsófia névnap-
ja van.
Május 1-jén Fülöp, Jakab név-

napja van.
Kibôvített naptárak szerint Amarilla, 

Amarillisz, Bánk, Bende, Bene, Bene-
dek, Benediktusz, Benignusz, Berta, 
Fédra, Felda, Filip, Florianna, Florina, 
Izaura, Izóra, Jákó, Jákob, Jakus, Já-
red, Jefte, Jeremi, Jeremiás, József, 
Keled, Leilani, Maja, Peónia, Pereg-
rina, Szvetlána, Tétény, Zobor, Zsaklin, 
Zsigmond névnapja van.

A muhi csatára emlékeztek
A magyar történelem egyik leggyászosabb eseményére, a hétszázhetvenöt 

évvel ezelôtti muhi csatára emlékeztek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei köz-
ség római katolikus templomában ünnepi szentmisén és a település határában 
állított emlékmûnél.

Az 1991-ben emelt, mesterséges dombon kialakított jelképes sírhalom 
tövében, a koronaôrök vigyázta Szent Korona másolata elôtt Simicskó István 
honvédelmi miniszter képviseletében Ádám Barnabás, a 32-es Nemzeti Hon-
véd Díszegység parancsnoka beszédében egyebek mellett azt mondta: szent ez 
a hely, ôseink vére öntözte.

Az ezredes elmondta, ezen a helyen a királyi hadsereg harcolt és csatát 
vesztett. Hozzátette: egy csatának három fô része van, a felvonulás, a döntés, 
vagyis a csata megvívása és az üldözés. Ezek közül hétszázhetvenöt évvel 
ezelôtt nem sikerült a felvonulás, nem sikerült a döntés, „a királyunk viszont 
nem veszett el”. Bármi is történt, a királyi hadsereg „nyugati módon harcolt, 
míg a tatárok a mi ôsi harcmodorunkat alkalmazták” --- mondta Ádám 
Barnabás.

A parancsnok szólt arról is: Muhi tanulsága, hogy nem szabad elkövetni azt a 
hibát, amelyet ennek a három szabálynak figyelembevételével elkövettek, 
ugyanakkor nem szabad elkeseredni, mert a magyar történelem dicsô korsza-
kokat élt meg. Bárki, bármit mond, itt vagyunk, megvan a Szent Koronánk, 
megvan a magyar nyelvünk, nemzetünk, a múlt azt üzeni, hogy „teljesítsd a 
kötelességedet bármi légyen is, a jövôért kell élnünk és dolgoznunk..., a törté-
nelem ítéli meg mindig cselekedeteinket” --- hangoztatta Ádám Barnabás.

1241. április 11-én és 12-én a muhi csatában az országot elözönlô mongol ha-
dak megsemmisítô vereséget mértek a IV. Béla király vezette magyar se-
regre. A király minden igyekezete ellenére csak a Templomos Lovagrend 
segítségét tudta megszerezni Nyugatról. Ezt követôen Batu kán hadai villám-
gyorsan lerohanták a védtelen országot a Duna vonaláig, elfoglalták Pestet, a 
városokat lerombolták. A csaknem egy évig tartó mongol megszállás, a tatár-
járás az ország lakosságát szó szerint megtizedelte, területét pusztasággá 
változtatta.

A tatárjárás után IV. Béla irányításával épült újjá az ország, ezért nevezik ôt 
második honalapítónak. Politikája jelentôs részben az esetleges újabb tatár 
támadás elhárítására irányult. Ô rendelte el új típusú kôvárak építését, mert 
ezek a mongolok számára bevehetetlennek bizonyultak. Visszatelepítette a 
kunokat és telepeseket hívott az országba.

Beiktatták a Lovagrend új 
magyarországi helytartóját

Beiktatták Jungbert Bélát, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend új magyar-
országi helytartóját. A szertartást Erdô Péter bíboros, a magyarországi 
helytartóság nagyperjele végezte a Budavári Nagyboldogasszony---, közismert 
nevén a Mátyás-templomban.

A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrendnek 22000 tagja van a világ 52 helytartósá-



A kormányfô szerint a jelentôs magyar politikai tényezôk kívül állnak ezen 
az ügyön, a magyar szál szerinte leginkább bankárokhoz köthetô, és inkább 
szocialista nagytôkésekhez.

Az adó- és vámhivatalon belül egy szakértôi munkacsoport el is kezdte az 
úgynevezett Panama-papírok dokumentumaiban érintett magyar állampolgárok 
és cégek vizsgálatát. „A NAV teljes eszközrendszerével szisztematikusan, a 
magánszemélyeket és cégeiket is érintôen azt vizsgálja, történt-e Magyaror-
szágon adóeltitkolás” –-- olvasható a tárca közleményében.

Az offshore-botrányban érintett politikusok közül elsôként Horváth Zsolt 
kecskeméti volt fideszes honatya neve jelent meg a sajtóban, mert több off-
shore cégben is érintett. A férfi országgyûlési képviselô volt Kecskeméten, két 
éve azonban visszavonult a politikától. A Fidesz elhatárolódott volt képviselôjé-
tôl, mint fogalmaztak, jó ideje nincs kapcsolatuk Horváth Zsolttal, a kormányban 
pedig nincs helyük offshore-lovagoknak.

Késôbb a szocialista kormányok idején rendszeresen kulcspozíciókba dele-
gált Erôs János neve is felbukkant az ügyben mint adóparadicsomban bejegy-
zett társaság tulajdonosa. Boldvai László, az MSZP korábbi pénztárnoka pedig 
függesztette fel párttagságát, miután kiderült, felesége révén ugyancsak érin-
tett.

A Fidesz-frakció bejelentette: parlamenti képviselôcsoportja hétfôn azonnali 
kérdéssel fog fordulni az Országgyûlésben a kormányhoz azt kérve, hogy 
folytasson adóvizsgálatot a offshore-botrány érintettjei kapcsán. –-- A panamai 
offshore-botrány újabb bizonyíték arra, hogy az ellenzék tele van korrupciós 
ügyekkel. A szocialisták ismét lebuktak, kiderült, hogy nagyon erôs, befolyásos 
és aktív embereik érintettek az ügyben –-- közölte Halász János.

A Fidesz frakciószóvivôje emlékeztetett: a szocialisták közül elôször az 
MSZP volt pénztárnoka, Boldvai László bukott le, akivel kapcsolatban nem 
kizárt, hogy a felesége nevét felhasználva külföldön kezelt titkos milliókat.

Boldvai László egy mai napig aktív és befolyásos szocialista politikus, aki 
húsz éven át volt országgyûlési képviselô, a szocialisták pénzügyi szakértôje, 
egykori államtitkár és a szocialisták nógrádi elnöke –-- tette hozzá Halász Já-
nos, külön érdekességként megemlítve azt is, hogy Tóbiás József MSZP-elnök
nyilatkozata szerint Boldvai továbbra is részt vesz a szocialisták pénzügyeinek 
rendbetételében.

Halász János megemlítette azt is, hogy Erôs János MSZP-s bankár, a fejlesz-
tési bank elnöke is nyakig benne van az offshore-botrányban, illetve hogy 
Simon Gábor, a szocialista párt volt elnökhelyettese szintén külföldi titkos 
számlákon rejtegetett százmilliókat.

Ezermilliárd forintot kerestek 
tavaly külföldön a magyarok

Tavaly már 3,1 milliárd eurót (több mint 950 milliárd forintot) kerestek azok 
a magyarok, akik csak nemrég kezdtek el külföldön dolgozni, vagy naponta 
ingáznak a határ menti településekrôl, az összeg új rekordnak számít --- írta 
hétfôi számában a Világgazdaság.

A lap a jegybank adataira hivatkozva azt írja: a világgazdasági válság kitöré-
se elôtt még 1,5 milliárd eurót kerestek a magyar munkavállalók külföldön, 
2013-ban azonban már ennek majdnem a dupláját. A lap szerint az összjövedelem 
elmúlt két évben látott nagyon lassú növekedése arra utal, hogy már a korábbi-
nál kevesebb pénzért is hajlandók elmenni más országba dolgozni a magyarok. 
Amíg pár éve még átlagban havi 2,500 eurót (785,000 forint) kerestek, ez 2,200 
euróra (690,000 forint) csökkent. 

Miközben 2010-ben még csak átlagosan 50 ezren, addig 2013-ban már majd-
nem százezren vállaltak munkát külföldi telephelyen egy éven belül. Azóta 
további 15 ezerrel nôtt a létszámuk, és tavaly év végére már 118 ezer viszonylag 
rövid ideje külföldön dolgozó honfitársat regisztráltak --- írja a lap.
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HÍREK
Eddig 825 ezer külhoni magyar 

kapott állampolgárságot
Eddig 825 ezren szerezték meg vagy kapták vissza magyar állampolgársá-

gukat a külhoniak közül ---- mondta Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelôs 
miniszterelnök-helyettes a Kárpát-medencei Magyar Képviselôk Fóruma 
(KMKF) pénteki plenáris ülésén Budapesten.

A kormányfô kereszténydemokrata helyettese kifejtette: 762 ezren tettek 
állampolgársági esküt és a diaszpórában mintegy 61-62 ezer ember magyar 
állampolgárságát állapították meg, azaz azt, hogy ôseik a mai Magyarország 
területérôl mentek el.

A politikus kiemelte: a célkitûzéseknek megfelelôen a ciklus végéig tartható-
nak látja az egymillió új magyar állampolgárt.

Jelezte: folyik az új elektronikus személyigazolvány elôkészítése, amely a 
magyar állampolgárságot kapott külhoniaknak is ingyenesen rendelkezésére 
áll, és útlevélként is funkcionál.

Semjén Zsolt kitért arra is, hogy eddig soha nem látott források szolgálják a 
nemzetpolitikai célkitûzések megvalósítását, a minisztériumi keretek nélkül 22 
milliárdos keret áll rendelkezésre a Bethlen Gábor alapnál és a nemzetpolitikai 
államtitkárságnál.

Jelezte: 2017-tôl azokra a fejlesztésekre lesz forrás, amelyek be vannak ter-
vezve a költségvetésbe, ezért elôre fel kell mérni, milyen fejlesztéseket kíván-
nak megvalósítani.

Bejelentette: a vajdasági programhoz hasonló, „arányos nagyságrendû” gaz-
daságfejlesztési programot akar a kormány Kárpátalján indítani.

Semjén Zsolt beszámolt a tematikus évekrôl, és jelezte: a magyar óvodások, 
kisiskolások és felsôsök éve után fokozottan a gazdasági szempontokat szeret-
nék érvényesíteni. Ennek jegyében hirdették meg a szakképzés évét és fiatal 
magyar vállalkozók évét is. Utóbbi iránt óriási az érdeklôdés ---- jegyezte meg. 
Hangsúlyozta: a külhoni magyarság akkor marad meg a szülôföldjén, ha ott 
meg is tud élni.

Rendkívül sikeresnek nevezte összegzésében az identitás és a magyar szer-
vezetek megerôsítését célzó Kôrösi Csoma Sándor programot és a régi mo-
narchia területére kiterjesztett Petôfi Sándor programot, amelyekben összesen 
150-en vesznek részt. Ezt a számot reálisnak és elegendônek tartotta Semjén 
Zsolt.

Szólt arról is, hogy a Határtalanul! tanulmányi kirándulás programban idén 
intézményes keretek között a 100 ezredik magyar diák látott el külhoni magyar 
területre.

Emlékeztetett arra, hogy a rendkívüli helyzetre tekintettel Kárpátalján a 
magyar állam biztosítja a magyar pedagógusok és egészségügyi dolgozók fize-
tés-kiegészítését, valamint az óvodás gyermekek étkezését. Kinyilvánította a 
magyar kormány szándékát arra is, hogy ha felvidéki polgármesterek kérik, a 
magyar állam segítséget nyújt a kisiskolák fenntartásához. Mindkét esetben a 
cél, az ottani magyarság megmaradásának segítése ---- mutatott rá.

A miniszterelnök-helyettes ismét rögzítette: a magyar nemzetpolitika elvi 
alapokon áll, és nem függhet az utódállamok tetszésétôl vagy a világpolitikától.    

A külhoni magyarság soha nem kért olyan jogokat, amelyek ne az egyetemes 
emberi jogokon nyugodnának, és másoknak ne járnának --- mutatott rá.

A KMKF 2004 decemberében alakult meg azzal a céllal, hogy tanácsadó 
intézményként segítse az Országgyûlés munkáját.

A KMKF tagjai az Országgyûlés frakcióinak küldöttei, a szomszédos orszá-
gok parlamentjeinek, regionális, vagy megyei közgyûléseinek azon képviselôi, 
akik az ott mûködô magyar szervezetek támogatásával szerezték mandátumu-
kat, valamint az Európai Parlament magyar párt tagjaként megválasztott kép-
viselôi.
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Az „új” Hitel
Moszkvában terjedt a következô vicc 

a hetvenes években. Valaki fölmegy a 
barátjához, látja, hogy az illetô gépel. 
–- Mit írsz? –- kérdezi tôle. –- A 
Karenina Annát gépelem -– így a vá-
lasz. –-- Megôrültél? Minek? -– A gye-
rekem nem akarja elolvasni, odaadom 
neki, mint szamizdatot.

Széchenyi István napokban bemuta-
tott, elôször 1830-ban megjelent Hitel 
címû mûve, amellyel berobbant a ma-
gyar közéletbe, nem ilyen szándékkal 
magyaríttatott a gróf születésének 
kétszázhuszonötödik évfordulójára, de 
a cél annyiban közös a Kareninát gé-
pelô állampolgárral, hogy többen ve-
gyék a kezükbe, és olvassák. Tudvalévô 
ugyanis, hogy a régi magyar nyelven 
íródott Hitel próbára teszi a 21. század 
olvasóját, aki idô elôtt sutba dobja, 
mielôtt belemélyedne. Ráadásul a gróf 
rapszodikus modorában a nyelvet és a 
helyesírást is szuverén módon kezeli, 
és szûkmarkúan bánik az írásjelekkel. 
Egy szó, mint száz, a gondolatok meg-
értése rendkívül nehéz. Ezért keresett 
Buday Miklós, a Széchenyi Alapítvány 
elnöke, a gróf életmûvének Kolumbusz 
Kristófja támogatókat és csapatot a 
Hitel mai magyar nyelvû átírására. 
Merész vállalkozásba kezdtek! A csa-
pat azonban letette az asztalra az „új” 
kötetet, amely --- kijelenthetjük --– 
nagyszerû eredménnyel zárult.

„Hazám írói, keveset írni, tudósai ke-
veset olvasni, de jól megemésztve” -– 
adja a tanácsot Széchenyi barátja, Fáy 
András. Nos, a magyarításnak köszön-
hetôen most tisztán állnak elôttünk a 
„legnagyobb magyar” követendô gon-
dolatai. A Hitelbôl kiolvasható például, 
hogy hátramaradásunkat ne keressük 
másban; vagy: egyesülés és összefogás 
nélkül nem jutunk semmire; vagy: a 
sikeres mûködéshez elengedhetetlen, 
hogy tisztában legyünk történelmi 
adottságainkkal –-- és így tovább. De 
ne legyenek kétségeink afelôl, hogy a 
Hitel az értelmiség olvasmánya volt és 
az is marad, ugyanis erkölcsnemesítô 
közgazdasági mû.

Ismeretes, hogy különbözô alkotások 
átírására sok példát találunk a színházi 
és az irodalmi életben. De ezzel csínján 
kell bánni. A magam részérôl ragasz-
kodnék például Arany János Shakes-
peare-fordításaihoz, vagy Jókai Mór 
regényeinek eredeti szövegéhez. Az 
utóbbi esetben a magyarázó jegyzet-
apparátus természetesen megkönnyít-
heti nagy mesemondónk olvasását, és 
akkor talán nem berzenkednének A 
kôszívû ember fiaitól némely diák-
jaink…

A könyvek igazi célja az, hogy csap-
dába ejtsék és önálló gondolkodásra 
kényszerítsék az elmét. A Hitel meg-
magyarítása lehetôséget ad erre. „A 
könyvek bebalzsamozott agyak” –- írta 
Christian N. Bovee, 19. századi ame-
rikai író. A Hitelrôl most lemosták a 
balzsamot, szabadon szárnyalhat az 
olvasásakor a képzelet. Hogy eléri-e 
célját a magyarítás? Szeretnék opti-
mista lenni. Tintával töltöm ki a 
keresztrejtvényt.

Kô András  
(Magyar Hírlap)
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett 
Édesanya és Nagymama,

MAGYAR MAGDA
(1930. április 7. – 2016. április 6.)

A Regis Shelton Manor Otthonban, életének 85. 
évében visszaadta nemes lelkét Teremtôjének.
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Fiai: Balogh Stephen és Robert Magyar.

Unokái: Melanie, Christopher, David és Stuart.
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BÁN ISTVÁN 85 éve született
(1931. november 3. Nyíregyháza, 2006. május 23. Miskolc)

– készülünk a forradalom 60. évfordulójára –

Napjainkban, városunkban még Bán 
István nevét is alig ismerik, olyan hatá-
sos volt a kommunista  rendszer lejára-
tó gyakorlata!A nyíregyházi vasutas 
fiát a forradalom elôtt 12 nappal avat-
ták lelkésszé a debreceni nagytemp-
lomban. A helyi Rádióban a forra-dal-
már Taraszovics Sándor, volt gim-
náziumi osztálytársa felkérésére: 1956. 
október 31-én(a reformáció emlékün-
nepén) és november 2-án (halottak 
napján) elmondott gyônyôrû beszédei-
ért, 6 évi börtönt kellett elszenvednie.

Rendkívül súlyos büntetésének az a 
magyarázata, hogy mindkét közvetlen 
felettese: 1956 ádáz ellensége volt. Így, 
Békefi Benô (1909-1964) esperes 1957. 
febr. 7-én az éppen itt tartozkodó Kádár 
Jánosnál jelentette fel, míg Péter János 
dbreceni püspök „csupán” a névrokoná-
nál, Péter Gábor, államvédelmis altá-
bornagynál. A sors iróniája, hogy ép-
penséggel Bán István késôbbi levéltári 
kutatásai derítették ki a következôket: 
Péter János 1949 tavasza óta párttag 
illetve püspöki pályázata idején ún. „T„-
tag azaz titkos párttag volt.

Csak 1962. ápr. 2-án szabadult Bán 
István a börtönbôl, kegyelemmel. Ezu-
tán sem lett azonban szabad állampol-
gár, mert egyszerûen kitiltották Nyí-
regyházáról és az egyházi szolgálatból. 

Ennek nemsokára 55 éve lesz! 
A fiatal Bán István tehetségével jól 

felismerte az 56-os forradalom jelen-
tôségét: fordulópontnak valamint Isten 
ajándékának tekintette! Rádióbeszé-
deinek olvasása ma is lenyûgözi az em-
bert. Hallgatóságát ezekben így szólí-
totta meg: „Szabolcs-Szatmár megye 
református atyámfiai! Szülôföldem 
népe!”

Jóllehet semmiféle forradalmi bizott-
ságnak nem volt tagja, rádióbeszédei 
mégis 1956 nyíregyházi szellemi ve-
zetôi közzé emelték.

Bán István valójában már a pufajká-
sok általi 1957. febr. 7-i letartóztatásával 
elszakították a szülôföldhöz kötôdô, 
természetes, éltetô gyökereitôl. Sajnála-
tosan, börtönbe kerülésekor aktív tüdô 
tuberkulotikus volt: a halálát azonban 
karcinóma okozta. Ez évben lesz halá-
lának a 10. évfordulója is.

Családjával együtt Miskolcra költö-
zött és vízügyi tervezômérnökként dol-
gozott. Itt sem volt azonban nyugalma: 
besúgója (tudjuk a nevét is!) háromszor 
jelentette fel 1973-ban!

Élete utolsó 10 évében --- nagy bete-
gen is --- a Történeti Hivatalban és a 
magyar Országos Levéltárban az egy-
házban müködô ügynökök után kuta-
tott. Sikerült is 400 palástos ügynök 
adatait összegyûjteni! Kutatásainak 
eredményét „Az arctalan szolgálók” c. 

kötetében, (alcíme: Teológiai és történe-
ti értekezés  a magyar Református 
Egyház 20. századi  tevékenységérôl) 
szerette volna megjelentetni. Sajnos 
erre már nem maradt ideje.

Még 2003. nov. 21-én elhozta rende-
lômbe könyve kéziratának 1-145 oldala-
it, véleményezésre. Ezen könyvrészlet 
a Tartalom-jegyzék szerint a követke-
zôket öleli fel: Bevezetés (I-IV. Old.), 
Elôszó (1-7. oldal) és az „I. A XX. szá-
zad két arca „címû (8-82. old.) valamint 
a „ II. Pásztorok és béresek” c. (83-141. 
old) fejezeteket. Az utolsó, már üres ol-
dalon figyelemre méltó feljegyzés volt 
olvasható a Szerzô kézírásával: „Foly-
tatás+400 oldal”. Összesen tehát a mû:
145+400 azaz 545 oldal! Sajnos, én ezen 
„folytatás”-t, nem olvastam.

Örültem, hogy barátjának fogadott. 
Az évek hosszú során át rendelômben 
tett látogatásai kapcsán mindig mega-
jándékozott: nyomtatott írásaival, be-
szédeivel vagy kutatási adataival. Ezek-
bôl összesen 99 oldalnyit (az ehhez 
készített kimutatásommal együtt) még 
2006. aug. 1-én a Megyei Levéltárnak 
adományoztam. Az ilyen dokumentu-
mok közkincsek!

Könyvének 1-145 oldalnyi részletét, 
alapos áttanulmányozás után, 2007. 
febr. 16-án adtam a Levéltárnak.

A következô cikkeim jelentek meg 
Bán Istvánról (a cím és az érintett fo-
lyóirat megjelölésével): 1./ 10 éve 
történt Bán István el nem hangzott 
beszéde Gulyás lajos tiszteletes késôi 
temetésén (Szittyakürt, USA, Cleve-
land: 2001. aug. 13., 8. oldal).

Itt alkalomszerû utalnom Martinkó 
Károly: Az áldozatok Isten szolgái c. 
kötetére (1991, Bp.), amely még II. Já-
nos Pál pápa magyarországi látogatá-
sának a tiszteletére jelent meg. Nos, 
ebben 29 oldal (!) azaz 121-150. oldalak 
közötti rész Bán Istvánra vonatkozik!

Ezen fejezet címe a következô: „Teo-
lógiai vagy politikai okból? Bán István 
nyíregyházi reformatus lelkészt vér-
padra szánták, Isten azonban megmen-
tette.”

2./ Forradalmár lelkészeink: Dr. Ab-
rudbányai János és Bán István. (Iga-
zunk ’56 c. havilap, 2001. aug. 16., 32. 
old.).

3./ Az arctalan szolgálók -- ismertetés 
Bán István forradalmár lelkész kiadat-
lan könyvérôl. (Magyar Élet c. hetilap, 
Ausztrália, 2007. márc. 15., 8 old.).

4./ Forradalmárok közt lelkipásztor, 

A kommunista börtönbôl 1977-ben utolsóként szabadon engedett papról, pan-
nonhalmi diákok végzetes kalandtúrájáról, a Fekete Holló-ügyrôl és paptár-
sakról, iskolásokról jelentô ügynökökrôl, az egyházak elleni állambiztonsági 
intézkedésekrôl esett szó Az egyházak és az MSZMP az 1960-as években címû, 
tizenhatodik Veritas-esten.

Már 1956 decemberétôl kezdve sok, a forradalom idején kiszabadult egyházi 
embert visszavittek a börtönbe, hogy letöltsék megszakított büntetésüket. 
Errôl is beszélt a Veritas Történetkutató Intézet minapi estjén Zinner Tibor 
kutatócsoport-vezetô, Soós Viktor Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizott-
ságának tagja és Tóth Eszter Zsófia, az intézet fômunkatársa. Az állambiz-
tonság 1957 tavaszára elkészítette a nyilvántartást azokról az egyházi szemé-
lyekrôl, akiket le kellett tartóztatni, és még a forradalom elsô évfordulója elôtt 
be is gyûjtötték azokat, akiktôl –-- úgymond –-- félni lehet. Ugyanezen év 
augusztusában az állambiztonsági szolgálat emberei megszállták és átkutatták 
a veszprémi püspökséget. Badalik Sándor Bertalan püspököt elfogták, 
kitiltották Veszprémbôl, kötelezô tartózkodási helyéül pedig Hejcét jelölték ki. 
Azt a kistelepülést, amelynek Egyházi Jellegû Állami Szociális Otthonában a 
hasonló sorsú, internált szerzetesek és nôvérek éltek. A rendeket ugyanis 1950-
ben betiltották, kilencezer nô és hétezer-ötszáz férfi vált hirtelen hajlék nélküli 
nincstelenné. 
Számûzetésben
Meg kellett találniuk a túlélés módját, de céljuk továbbra is az volt, hogy 

szerzetesek legyenek –-- hangzott el a beszélgetésen. Ide, a hejcei szociális 
otthonba számûzték tehát Badalik Sándor Bertalant, miután arra kénysze-
rítették, hogy vikáriusnak az ügynökként is tevékenykedô Klempa Sándor 
szerzetest nevezze ki.

Akkoriban már jó ideje --– 1951 májusától kezdve –-- mûködött a hatalom 
felügyelete alatt álló Állami Egyházügyi Hivatal és annak alsóbb szervei. A 
hivatal döntött az egyházi állások betöltésérôl, elmozdításokról, az egyházi 
könyvkiadás cenzúrázásáról, 1958-ban két párthatározat is született az egy-
házak elleni fellépésekrôl.
Himnusz a barlangban
A Veritas-esten szó esett Lénárd Ödön piarista szerzetesrôl, aki csak 1977-

ben VI. Pál pápa személyes közbenjárására szabadult a kommunisták 
börtönébôl. Lénárd Ödönt többször lecsukták, összesen tizennyolc és fél évet 
ült. Szabadulása elôtt egy hónappal a pápa a Vatikánban fogadta Kádár Jánost, 
aki azzal büszkélkedett, hogy Magyarországon egyetlen pap sincs már börtön-
ben, megvalósult tehát a vallásszabadság. A pápa azonban tudomást szerzett 
arról, hogy Lénárd még raboskodik, s Kádár csak ezután rendelte el, hogy a 
szerzetes kapjon kegyelmet. 

A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban 1961. október 23-án, a forradalom 
ötödik évfordulóján a diákok megemlékezést tartottak. Következô év márciu-
sában az egyházügyi hivatal vizsgálatot indított, ennek eredményeként az 
igazgatót elbocsátották, a történelemtanárt nyugdíjazták, két diákot pedig  
Szentmihályi Szabó Pétert és Cserháti Károlyt –-- kicsapták. A témát kutató 
Tóth Eszter Zsófia elmondta azt is, akkoriban több pannonhalmi paptanár is 
rendszeresen írta jelentéseit tanártársairól és a fiatalokról. Kéthetente találkoz-
tak tartótisztjükkel –-- gyakrabban, mint a családjukkal –-- és akit beszerveztek, 
az csak a rendszerváltás után szabadulhatott meg tôlük.

A kutató interjúkat készített a volt diákokkal, akik azt mondták, nem szeretnék 
megtudni, hogy az iskolájukban kik voltak az ügynökök. A gimnáziumban 
mûködött egy barlangászszakkör, amelynek tagjai minden szilveszterkor el-
mentek az Aggteleki-barlanghoz, és ott, az akkori csehszlovák–magyar hatá-
ránál titokban elénekelték a Himnuszt. A túrát Pászthory Valter atya vezette 
1965 szilveszterén is, amikor a hat fiatal közül három összeesett és meghalt. 
Mostani feltételezések szerint a tragédiát az okozhatta, hogy a csehszlovák 
oldalon az esô mûtrágyát mosott be a barlangba. A hatalom Valter atyát tette 
felelôssé a tragédiáért, késôbb három év börtönre ítélték, a rendszerváltás után 
iskolaigazgató lett Budapesten. 
Fekete Hollók-akció
Az egyháziak elleni hadjárat a hatvanas évek elején is folytatódott, 1961-ben az 

állambiztonság kiterjedt támadást indított a „klerikális reakció” ellen. Ez volt a 
Fekete Hollók fedônevû akció, február 5-rôl 6-ra virradó éjjel 456 egyházi 
embert tartóztattak le. Az Üllôi úton, egy OTP-hitelbôl vett harmadik emeleti, 
kolostorként berendezett lakásban elfogták Tímár Ágnest, a Boldogasszony 
Háza szerzetesi közösség alapítóját, három ciszterci nôvért, és –- másodszor --– 
Lénárd Ödönt, a közösség lelki vezetôjét. Lénárd akkoriban éppen villanyóra-
leolvasóként dolgozott. A megfélemlítés megtette a hatását, márciusban a 
püspöki kar az állam és az egyház ellenségeinek kiáltotta ki a letartóztatot-
takat.

‘56-os szobrot állítanak Madridban
A spanyol fôvárosban szobrot állítanak az 1956-os magyar forradalom és 

szabadságharc emlékére ---- döntött egyhangúlag Madrid önkormányzatának köz-
gyûlése ülésén.

„Tény, hogy a magyarok áldozatát, akik 1956-ban a szabadságért harcoltak a 
szovjet tankokkal szemben Nagy Imre miniszterelnök vezetése alatt, mindig úgy 
tekintették, hogy magja volt azoknak az eseményeknek, amelyek elvezettek késôbb 
a berlini fal leomlásához, a szovjet blokk felbomlásához, és a hidegháború végéhez”- 
fogalmazott elôterjesztésében Pedro Corral konzervatív néppárti (PP) képviselô.

Érvelésében hangsúlyozta, hogy a spanyol fôváros már korábban is helyet 
biztosított a kelet-európai szabadságért folytatott harc kulcsfontosságú történelmi 
eseményei emlékének. Példaként említette a madridi Berlin-parkban álló emlék-
mûvet, amely tartalmazza az egykori Kelet- és Nyugat-Berlint elválasztó fal egy 
darabját is. Emellett felsorolt több nagyvárost Európából és a világból, ahol köztéri 
szobrot szenteltek a forradalom hôsei és áldozatai emlékének.

A javaslat kitért arra is, hogy ebben az évben lesz a forradalom 60. évfordulója, 
így az emlékmû felállításával lenne egy hely a magyar közösség számára, ahol idén 
- és azután minden évben --- méltóképpen megemlékezhet.

Az elôterjesztést követôen a közgyûlés minden frakciója néhány szóban megem-
lékezett az 1956-os hôsökrôl és áldozatokról. Külön köszöntötték az ülésen Tóth-
Zele József Madridban élô, volt ‘56-os forradalmárt, aki emigrálását követôen az 
Atlético Madrid focistájaként lett ismert Spanyolországban.

Az emlékmûrôl szóló kezdeményezéssel Gyôri Enikô madridi magyar nagykövet 
kereste meg a fôvárosi önkormányzatot, és csatolták a beadványhoz azt a csaknem 
ezer aláírást tartalmazó kérvényt is, amelyet a Madách Egyesület Madrid nevû 
hagyományôrzô és kulturális non-profit szervezet gyûjtött országszerte, elsôsorban 
a helyi magyar közösségtôl.

Az elsô elképzelések szerint a magyar emlékmû a Berlin-parkban lenne a legjobb 
helyen, de a végleges helyszínrôl még nem állapodtak meg. A szobor elkészítésére 
pedig pályázatot terveznek kiírni.

lelkésznek forradalmár. Ki volt Bán 
István? (Nyíregyházi napló, 2012. okt. 
19., 8. old.).

Fontos továbbá Dr. Nagy Ferenc 
levéltárigazgató, szerkeztô munkássága 
is: Bán István Arctalan szolgálók c. cik-
kében (Szabolcs-Szatmár-Beregi Szem-
le, 2007, 4. szám, 465-488. old.) 23 oldalt 
ismertetett Bán István --- általam ren-
delkezésére bocsátott- kéziratból. 
Ugyancsak Ô mondott avatóbeszédet 
2006. okt. 23-án Bán István emléktáb-
lájánál, amelyet kényszerûségbôl a nyí-
regyházi Rádió épületének a bejáratá-
nál helyeztünk el.

Készûlûnk a forradalom 60. évfordu-

Mûvészeti pályázatokat ír ki a 1956-os 
forradalom évfordulójára az MMA

Két pályázatot is kiír a Magyar Mûvészeti Akadémia az idei 1956-os forradalom és 
szabadságharc hatvanadik évfordulójára –-- errôl Kucsera Tamás Gergely, az 
MMA fôtitkára beszélt az M1 mûsorában. A kétszázmillió forintos kerettel kiírt 
pályázatra jogi és magánszemélyek, alkotói közösségek és civil szervezetek 
egyaránt jelentkezhetnek. Irodalmi téren író-olvasó találkozókra, és rendhagyó 
magyar órák megtartására lehet pályázni, a színház-, és zenemûvészetben pedig a 
forradalom eseményeihez kapcsolódó táncos, zenés és prózai produkciókat várják.

A beküldött anyagokat a különbözô mûvészeti kategóriákban egy háromfôs bizott-
ság bírálja el. A támogatási összeg pályázatonként háromszázezer forinttól egy-
millióig terjedhet.

Kucsera Tamás Gergely kitért arra is, hogy az MMA egy másik, negyven év alatti 
alkotókat megcélzó pályázatot is kiírt az ’56-os évfordulóra. Itt a keretösszeg 15,7 
millió forint. Célja az, hogy a mûvészek új alkotásokkal a jelenkor szemszögébôl 
ragadják meg a forradalom szellemiségét és hangulatát. A pályázatok a kulturális 
értékek védelmét, és gyarapítását, a mûvészeti történeti hagyományok megôrzését, 
és a magas színvonalú mûvészi alkotómunka feltételeinek megerôsítését tûzte ki 
célul. 

lójának a méltó megünneplésére. Ezért 
is fontos számunkra, hogy hirdessük 
1956 üzenetét miként a Bibliában ol-
vasható --- „alkalmas és alkalmatlan 
idôben”!

Ez egyben jó lehetôség is a Reformá-
tus Egyház --- de elsôsorban a nyíregy-
házi Református Egyházközösség --- 
számára, hogy a tények ismeretében 
most már tisztelet és megbecsülését is 
kifejezze Bán István forradalmár-
lelkész elôtt.

Dr. Fazekas Árpád,
56-os munkástanácsi elnök,

Nyíregyháza.

Papok a diktatúra célkeresztjében



Donald J. Trump elnökjelöltsége 
meghökkentette az Egyesült Államo-
kat. Egyes amerikai lapok Hitlerhez 
hasonlítják, a Philadelphia Daily cím-
lapján olyan szögbôl fotózták, mintha 
kezét náci üdvözlésre emelné, mások 
szerint úgy gesztikulál, mint Mussoli-
ni.

Jelöltségét sokáig senki sem vette 
komolyan. Hogyan is lehetne elnök 
valakibôl, aki soha nem töltött be po-
litikai tisztséget, soha nem nyert vá-
lasztást, és bombasztikus kijelentések-
kel szórakoztatja híveit? Egyfajta 
amerikai Arturo Ui ô, állítják sokan.

Sok ezer kilométeres falat építene a 
mexikói határon és azt Mexikóval fi-
zettetné meg; kiutasítana minden 
muszlimot az USA-ból. „A muszlimok 
gyûlölnek bennünket” tajtékzott a leg-
utóbbi TV vitában, „Nincs más válasz-
tásunk: le kell számolnunk az Iszlám 
Állammal.”

Trump stílusa szokatlan, úgy beszél, 
mint egy taxisofôr, vagy egy postás. 
Politikai programja nincs. Sok konkré-
tumot nem árul el, nem tudni hogyan 
kormányozna, és kampányrendezvé-
nyei egy stand-up komikus produkció-
jához hasonlítanak. Tömegek tódulnak 
a cirkuszra, de újabban gyakoriak a 
verekedések támogatói és ellenzôi kö-
zött. Trump azt hajtogatja, hogy gaz-

dag, nincs szüksége pénzre a kam-
pányhoz, ellenfelei viszont a lobbisták 
zsebében vannak.

De kicsoda is valójában az ingatlan-
milliárdos Donald J. Trump?

69 éves. Hillary egy évvel fiatalabb 
nála, és ha megválasztják, Trump min-
den idôk legidôsebb elnöke lenne beik-
tatásakor. Bevándorlók sarja. Anyja 
Skóciában, egy Tong nevû halászfalu-
ban született Lewis szigetén. New 
York-ban vakációzott amikor Trump 
apjával találkozott és összeházasodtak. 
Apai ágon német származású, apai 
nagyapjának még Friedrich Drumpf 
volt a neve, azt változtatták Trump-ra. 
A család sokáig titkolta német szárma-
zását.

Donald eddig háromszor nôsült. Elsô 
felesége egy cseh bevándorló, Ivana 
volt. A második rövid frigy volt Marla 
Maples-szel, mostani neje a szlovén 
bevándorló Melania, aki negyedszázad-
dal fiatalabb nála.

Gyakran lobogtatja a Bibliát is, hithû 
kereszténynek mondja magát. Trump 
persze soha nem volt vallásos. Koráb-
ban azt hitték róla, hogy ír katolikus, 
de nem az, hanem presbiteriánus. 
Temploma az Elsô Presbitariánus 
Templom, New York, Jamaica negye-
dében. Igaz, ott ritkán látták, de tény 
hogy ott keresztelték meg és szülei is 
odajártak. Sok amerikai választónak 
fontos hogy az elnökjelölt protestáns 
legyen, és Marco Rubio katolikus hite, 
valamint az a tény, hogy Jeb Bush a 
felesége kedvéért áttért a katolikus 
hitre, sokak szemében megbocsájtha-
tatlan bûn.

Meglepô viszont, hogy az elnökjelöl-
tek közül Trumpnak van a legszoro-
sabb kapcsolata a zsidó közösséggel és 
Izraellel.

Trump ízig-vérig New York-i, zsidó 
barátokkal nôtt fel, üzlettársai, alkal-
mazottai és bizalmasai között számos 
zsidót találunk. Korábban ô volt az 
New York-i Izrael Nap egyik fôvéd-
nöke is, és a Katrina hurrikán után a 
cedaka dobozokban gyûjtött a zsidó 
károsultak megsegítésére. Számos zsi-
dó szervezet is kitüntette a közösségért 

végzett munkájáért.
Trumpnak ingatlanbefektetései van-

nak Izraelben. Ramat Gan-ban egy 
hatalmas Trump Plaza Tower-t akart 
építeni, de késôbb eladta a telket. 2013-
ban az izraeli választások elôtt videóü-
zenetben biztosította támogatásáról 
Netanjahut, akivel baráti a kapcsola-
ta.

És ha mindez nem lenne elég, Trump-
nak ortodox zsidó lánya van. Ivanka 
Trump a dúsgazdag és igencsak val-
lásos Jared Kushner felesége lett, de 
elôtte ortodox elôírás szerint áttért a 
zsidó hitre. Szombattartó és kósert 
eszik. Trump nemrég arról panaszko-
dott, hogy szombaton nem tud a lányá-
val beszélni, mert az nem veszi fel a 
telefont.

Zsidó közönség elôtt azt hangoztatja, 
hogy „imádja” Izraelt, sôt, beszédet is 
mond a befolyásos lobbi-szervezet, az 
AIPAC (The American Israel Public 
Affairs Committee) rendezvényén, de 
nem hajlandó elfogadni támogatásu-
kat. Azt hangoztatja, hogy „semleges” 
az izraeli-palesztin konfliktusban, nem 
úgy, mint Obama, aki „rettenetes po-
litikát” folytat a Közel-Keleten. Kétér-
telmû nyilatkozatai népszerûek az 
amerikai arab szavazók között is. Ami-
kor zsidó támogatói kérdôre vonták, 
azt magyarázgatta, hogy csak úgy tud 
jó alkut kicsikarni ha „semleges”.

Amikor David Duke, az egykori Klu 
Klux Klan vezér bejelentette, hogy 
támogatásáról biztosítja, Trump azt 
állította, hogy nem ítélheti el Amerika 
elsô számú antiszemitáját, mert azt 
sem tudja, kirôl van szó. Trump egy 
csapásra az amerikai szélsôjobb ked-
vencévé vált. Néhány évvel korábban 
Trump még a New York Times-ban 
ostorozta Duke-ot. Ám késôbb elhatá-
rolódott a KKK vezértôl.

Hillaryt hazugnak tartja, szerinte 
minden idôk legrosszabb amerikai kü-
lügyminisztere volt. Személyesen vi-
szont baráti kapcsolatokat ápol Clinto-
nékkal, akiknek korábbi politikai 
kampányait anyagilag is támogatta. 
Sôt, egykoron esküvôjére is meghívta 
a Clinton házaspárt, és Clinton lánya, 
Chelsea, és Trump lánya, Ivanka ma is 

 6. oldal                                                              MAGYAR ÉLET                                              2016. április 21. 

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

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

Ukrán válság
(Második rész)

Elmenekültél otthonodból, mert min-
den nap életveszélyes, dúl a polgárhá-
ború. Végre meghúzódsz országod 
békés részében, remélve, hogy belát-
ható idôn belül visszatérhetsz ottho-
nodba. Közben valamibôl élni is kell, 
és igy a kormánytól vársz segítséget. 
Az ENSZ humanitárius ügyeket koor-
dináló irodája (OCHA) rámutat, hogy 
az Ukrajnában elhúzódó konfliktusban 
a gazdasági nehézségekkel és a magas 
munkanélküliséggel küzdô emberek 
felélték tartalékaikat és ezért az ál-
lamhoz fordultak segítségért. Az 
ENSZ iroda hozzátette: a regisztrált 
belsô menekültek száma tavaly de-
cember óta minegy 100 ezer emberrel 
nôtt. Ugyanakkor a kijevi hatalom a 
belsô menekültek szociális juttatása-
inak kifizetését felfüggesztette, és a 
kifizetéseket véglehesen is megvon-
hatják.

A kormány ezt azzal indokolja, hogy 
nem mindegyik menekült statusz 
megalapozott. De mivel nincsenek 
meg a megfelelô jogi keretek, a helyi 
hatóságok különbözô módszerekkel, 
házkutatásokkal vagy szemtanú beszá-

molókkal- próbálnak meggyôzôdni 
arról, hogy jogosan kérték-e az adott 
személyek a menekült statuszt.

Ukrajnában az átlagbér 3830 hvrinya 
(40 ezer forint vagy 200 ausztrál 
dollár), és a belsô menekülteknek havi 
442 ukrán hvrinya (4642 forint, kb 23 
ausztrál dollár jár.)- már amikor ez a 
királyi támogatás nincs felfüggesztve.

Az OCHA közlése szerint március 24-
ig az ukrán kormány mintegy 1.75 
millió menekültet regisztrált.

A Csonka Magyarországgal szomszé-
dos Ukrán Köztársaság a magyarság 
számára nagyon fontos, már csak 
azért is mert az ezeréves Magyaror-
szág Kárpátalja területet elôször 
Csehszlovákiához, majd 1945-ben a 
Szovjetúnió Ukrán Szocialista Szovjet 
Köztársaságához csatolták. 1943-ban a 
„mintakép demokrata” Benes a lakos-
ság megkérdezése nélkül nagylelkûen 
átpasszolta Kárpátalját Sztálinnak. 
Ennek a moszkvai találkozónak egyik 
bizár eseménye volt az, hogy a ma-
gyarországi demokrácia, --- pontos-
sabban szerintük a demokrácia hiánya 
--- a két etnikai tisztogató világbajnok 
figyelmét milyen hosszú ideig elfog-
lalta.

A magyar-ukrán határ közelében van 

Sátoraljaújhely ahol a versaillesi „bé-
keteremtôk” megmutatták a gyakor-
latban mit gondolnak a népek önren-
delkezésérôl. A trianoni rablóbéke 
után Sátoraljaújhelyt ketté vágták, és 
tisztán stratégiai okokból a város va-
sútállomása és környéke minden 
egyéb szempont mérlegelése nélkül a 
csehszlovák oldalra került. Az elszakí-
tott városrész Slovenske Nove Mesto 
(magyarúl Újhely) néven található a 
térképen. Abban a falúban ma már a 
tótok vannak többségben.

Visszatérve az ukrán krízishez, a 
kárpátaljai magyarok zöme a trianoni 
határ melletti sávon él és ugyanazokkal 
a gondokkal küzd mint Ukrajna többi 
népe.

A boldogtalan, tehetetlen, elszegénye-
dett ember sokszor humorral próbálja 
megkönnyiteni az életét:

--- Amikor egy háziasszony azt 
kérdezi egy kijevi boltban, hogy miért 
növekedett néhány nap alatt a zöld-
borsó ára mivel szerinte hazai termék-
rôl van szó, a pénztárnál ûlô hölgy 
visszavág:

--- Tévedés asszonyom, nálunk csak a 
háború hazai, minden más viszont 
import.

Kroyherr Frigyes
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közeli barátnôk.
A tömegek megbabonázva hallgatják 

gyakran értelmetlen monológjait, 
„Amerikát naggyá akarom tenni!” --– 
harsogja. A sajtót megnyugtatja, ha 
megválasztják elnöknek „egészen más 
személyiségem lenne”. A kampányren-
dezvényeken mindig vele van –-- a 
most éppen harmadik gyerekével ter-
hes –-- Ivanka lánya. Trump megérti 
hogy lánya szombaton nem utazhat, 
akkor zsinagógába megy a férjével.

Az amerikai elôválasztási kampány-
nak mindig is volt egyfajta cirkuszi 
hangulata, de Trump feje tetejére állí-
totta a Republikánus Pártot. Megfe-
nyegette ôket, ha megtagadják tôle az 
elnökjelöltséget, akkor zavargások is 
lehetnek. Ilyen jelöltet még nem láttak 
Amerikában.

Lázár György (szombat)
* * *

Az osztrák belügyminisztérium úgy 
döntött, hogy kisajátítja, vagyis állami 
tulajdonba veszi a felsô-ausztriai Bra-
unau am Inn központjában álló házat, 
amelyben Adolf Hitler, a késôbbi náci 
vezér született 1889. április 20-án. A 
kormány ugyanis úgy véli, ez az egyet-
len megoldás, ha meg akarják akadá-
lyozni, hogy az épület a fasiszta szim-
patizánsok központja, egyfajta 
zarándokhelye legyen --– nyilatkozta 
egy szóvivô az osztrák sajtónak.

Az épületet a nácik 1938-ban emlék-
hellyé nyilvánították. A második világ-
háború után semmilyen jelzés nem 
utalt rá, hogy milyen jelentôsége van 
az épületnek, csak egy kô állt mellette, 
amelyre azt írták: „A békének, szabad-
ságnak és demokráciának. Soha többé 
fasizmust! Halottak milliói figyelmez-
tetnek”. A házat 1977 óta birtokolja a 
jelenlegi tulajdonos, Gerlinde Pommer 
családja, és sokáig bérbe adták az 
állanak, hogy fogyatékosok otthona-
ként mûködjön. Az utóbbi években vi-
szont üresen állt. A kormány egyelôre 
azon dolgozik, hogyan teremthetné 
meg a törvényi hátterét a kisajátítás-
nak.

* * *
A német szövetségi rendôrség tavaly 

több százezer eurót kobzott el mene-
dékkérôktôl ellátásuk és esetleges ha-
zatérésük finanszírozásra –-- írta a 
Bild címû lap kormányzati adatokra 
hivatkozva.

A szövetségi kormány az ellenzéki 
Baloldal parlamenti (Bundestag) frak-
ciójának írásbeli kérdésére adott vála-
szában azt írta, hogy a határôrizetet 
végzô szövetségi rendôrség munkatár-
sai a belépésre jelentkezô menedék-
kérôktôl átkutatásuk során elôzetes 
számítások szerint 349 438,97 eurót 
koboztak el.

A német jogszabályok szerint a me-
nedékkérôknek a munkanélküli ellátás 
leggyakoribb formájában, az úgyneve-
zett Hartz IV segélyben részesülô 
állástalanokhoz hasonlóan elôször fel 
kell élniük jövedelmüket és vagyonu-
kat, és csak akkor igényelhetnek köz-
pénzbôl finanszírozott segítséget, ha 
már mindenük elfogyott.

Az elôírás betartatása tartományi ha-
táskörbe tartozik, ezért nincs egysé-
ges, az országban mindenütt alkalma-
zott eljárás. Így például 
Bajorországban a hatóságok 750 eurós 
értékhatár felett minden készpénzt és 
értéktárgyat elvehetnek a menedékké-
rôktôl. Baden-Württembergben 350 
euró, Hessenben 200 euró az értékha-
tár –-- írta a Bild.

Hasonló szabályozás van érvényben 
más országokban, köztük Svájcban és 
Dániában is, ahol két hónapja vezették 
be, hogy ha 10 ezer koronánál  nagyobb 
értéket birtokol egy menedékkérô, ak-
kor elkobozható az összeghatár feletti 
érték. Az új jogszabályt még egyetlen 
esetben sem alkalmazták.

* * *
Az Európai Unióban évente megköze-

lítôleg 24 milliárd eurót költenek kábí-
tószerre. így ez jelenti a szervezett 
bûnözés egyik fô jövedelemforrását --- 
derült ki az európai rendôrségi hivatal 
(Europol)  közzétett jelentésébôl.

Az Europol a Kábítószer és Kábító-
szerfüggôség Európai Megfigyelôköz-
pontjával (EMCDDA) együttmûködve 
készítette el a 2016. évi jelentését, 
amely szerint 38 százalékos piaci ré-
szesedéssel változatlanul a kannabisz 
számít a legszélesebb körben fogyasz-
tott tiltott kábítószernek az EU-ban.

Ennek éves forgalmát körülbelül 9,3 
milliárd euróra becsülik. A dokumen-
tumban azt írták, 22 millió felnôtt je-
lezte, hogy az elmúlt évben használt 
kannabiszt. Az anyagot napi szinten 
használók aránya a felnôtt lakosság 1 
százalékára tehetô.

Évi 6,8 milliárd euróval a heroin rész-
aránya 28 százalékos az európai drog-
piacon. A kábítószerrel összefüggô 
halálesetek és a szociális ellátórend-
szerre háruló költségek jelentôs há-
nyada a heroinhoz kapcsolódik.

Az Európai Unióban még mindig a 
kokain a legáltalánosabban használt 
tiltott stimuláns. A fôként Nyugat- és 
Dél-Európában elterjedt kokain piacát 
évi 5,7 milliárd euróra becsülik.

A szakértôk arra is felhívták a figyel-
met, hogy a tiltott drogok legális he-
lyettesítôjeként egyre szélesebb kör-
ben elterjedtek az úgynevezett új 
pszichoaktív szerek.

A tavalyi évben legalább száz ilyen új 
szer jelent meg a piacon.

A jelentés készítôi szerint az illegális 
drogüzlet gyakran szorosan összefonó-
dik más típusú bûncselekményekkel, 
például a terrorizmussal, torzítja a 
gazdaság mûködését, és komoly terhet 
jelent az állami intézmények, valamint 
a társadalom számára.

A helyzetértékelésbôl kiderült, hogy 
bár a diverzifikáció folytatódik, a ha-
gyományos csempészútvonalak to-
vábbra is fennmaradtak. Az útvonalak 
a korábbiaknál kevésbé áruspecifi-
kusak, ugyanakkor továbbra is kihasz-
nálják a törvényes szállítási és logisz-
tikai infrastruktúrákat: a tengeri 
szállítókonténerek kényelmes szállítá-
si módot jelentenek a csempészek 
számára.

A legnagyobb európai kikötôk, köztük 
Rotterdam és Hamburg számítanak a 
leginkább használatos belépési pont-
nak. Az internetes piacok mindemellett 
új lehetôségeket kínálnak a kábítószer-
értékesítésre.

A bûnszervezetek általában egy-egy 
földrajzi helyen koncentrálódnak, a 
hagyományos központok mellett azon-
ban új területek is megjelennek.

A Dél-Kaukázus például egyre jelen-
tôsebb szerepet játszik a kábítószer-
kereskedelemben.

--- Az uniós kábítószerpiacot két egy-
szerû motiváció irányítja: a profit és a 
hatalom. Ennek, és a kábítószerpiac 
társadalomra gyakorolt tágabb hatá-
sának megértése elengedhetetlen ah-
hoz, hogy csökkenthessük a kábítósze-
rek okozta károkat ---- vélte Alexis 
Goosdeel, az EMCDDA vezetôje.
Rob Wainwright, az Europol igazga-

tója hangsúlyozta: az egyik legnagyobb 
bûnözôi piacnak számító drogkereske-
delem összefonódása a bûncselekmé-
nyek egyéb formáival kiemelkedô ve-
szélyt jelent az EU belsô biztonságára.

* * *
Felfegyverzett, civil ruhás biztonsági 

ôrök dolgoznak majd egyes vonatokon 
a Franciaországot megrázó terror-
cselekmények után megerôsített biz-
tonsági intézkedések részeként --- 
közölte Guillaume Pepy, a francia 
állami vasúttársaság (SNCF) elnöke. A 
személyzetnek joga lesz rá, hogy szük-
ség esetén tüzet nyisson.

A közlekedés biztonságáról szóló tör-
vény, amely lehetôvé teszi ezt a lépést, 
szerdán lépett hatályba. Pepy arról is 
beszámolt, hogy a repülôtéri biztonsági 
rendszerhez hasonló beléptetô kapukat 
továbbra is mûködtetik a Thalys ex-
presszvonat indulási és érkezési pont-
jain. A Thalys járatai Franciaország-
ban, Belgiumban, Németországban és 
Hollandiában közlekednek.

Tavaly augusztusban egy felfegyver-
kezett, 26 éves marokkói iszlamista 
lövöldözött az Amszterdam és Párizs 
között közlekedô Thalys expresszvo-
naton Belgium területén, hárman 
megsebesültek. A lövöldözôt két sza-
badságos amerikai katona és egy diák 
ártalmatlanná tette, majd a rendôrség 
letartóztatta.

* * *
A franciáknál születik Európában a 

legtöbb gyermek, Magyarország talán 
kifelé jön a gödörbôl, Bulgáriában a 
legfiatalabbak, míg a déli országokban 
a legidôsebbek a nôk elsô gyermekük 
születésekor –-- derül ki az Európai 
Statisztikai Hivatal (Eurostat) kedden 
kiadott jelentésébôl.

Míg kontinensszerte több gyermek 
született 2014-ben, mint a kétezres 
évek elején, a magyarországi termé-
kenységi adatok is azt mutatják, hogy 
felfelé indultunk a 2010-ben tapasztal-
ható mélypontról. Az Európai Unió 
statisztikai hivatala, az Eurostat sze-
rint ma egy szülôképes korú nôre ha-
zánkban 1,44 gyerek jut, amivel ugyan 
még mindig a lista alsó harmadában 
vagyunk, de már elôrelépést jelent a 
2010-es 1,25-ös adathoz képest.

Az általunk megkérdezett szakértô 
ugyanakkor felhívta a figyelmünket: 
mindez nem jelenti azt, hogy több 
gyermek jönne világra hazánkban, a 
születések száma ugyanis valójában 
stagnál. Kapitány Balázs, a KSH Né-
pességtudományi Kutatóintézetének 
igazgatóhelyettese kifejtette: azzal,
hogy az 1975 körül született nagy lét-
számú generáció –-- az úgynevezett 
Ratkó-unokák –-- átlépik a 40 évet, 
egyre kevesebb a gyermekvállalási 
korban lévô nô, akik viszont aránya-
iban több gyermeket vállalnak, mint 
az utóbbi években –-- így jön ki a ma-
gasabb termékenységi mutató.

A valódi adatok Magyarországon 
ugyanakkor kedvezôbbek is lehetnek 
a statisztikákban megadottaknál, a 
szülôképes korban lévô nôk egy része 
jelenleg ugyanis valójában nem él itt-
hon, hanem külföldön dolgozik. Ezért 
aztán a 2014-ben megszületett 93 821 
baba valójában kevesebb édesanyától 
származik, mint ahányan hivatalosan 
Magyarországra vannak bejelentve.

A kedden nyilvánosságra hozott Eu-
rostat-jelentés szerint egyébként ösz-
szesen 5,132 millió gyerek született 
2014-ben az Európai Unió országaiban. 
A legtöbb jövevényt Franciaországban 

(819 300) regisztrálták, majd Nagy-
Britannia (775 900), Németország (714 
900), Olaszország (502 600) és Spanyol-
ország (426 100) következik. A legma-
gasabb termékenységi arányszámokat 
Franciaországban (2,01), Írországban 
(1,94) és Svédországban (1,88) mutat-
ták ki a statisztikusok.

Az eredmények rávilágítanak, hogy 
immár nem Kelet-Közép-Európában 
vállalják a nôk a legkevesebb gyer-
meket, a lista utolsó helyeit átvették a 
mediterrán országok. A legalacso-
nyabb termékenységi értékeket Por-
tugáliában (1,23), Görögországban 
(1,3), Cipruson (1,31), valamint Spa-
nyolországban mérték. A déli orszá-
gokban ráadásul tovább is várnak a 
családalapítással. Olaszországban to-
lódott ki legtovább ez az idô: ott 
átlagosan 30,7 évesen szülik meg elsô 
gyereküket a kismamák, de Spanyol-
országban is 30,6, Görögországban 
pedig kereken 30 ez a szám.

Kapitány Balázs mindezt nem csak 
gazdasági okokkal magyarázza (délen 
óriási a fiatalok munkanélkülisége, 
sokáig élnek egy fedél alatt a szülôkkel, 
és a bérlakásrendszer is kedvezôtlen), 
hanem kulturálisakkal is. Ezekben az 
országokban ugyanis jellemzôen több 
feladat hárul a nôkre, így nehezebb is 
számukra a gyermekvállalás.

Az unión belül Bulgáriában szülnek 
legfiatalabban a nôk, átlagosan 25,8 
évesen. Ôket Románia követi, ahol 
26,1 évesen válnak anyává. Magyaror-
szágon átlagosan 27,7 évesek a hölgyek 
az elsô baba vállalásakor, de ez is az 
uniós átlag (28,8 év) alatt van. A vi-
szonylag korai családalapításnak a 
gyökerei a szocialista idôszakban ke-
resendôk: Kapitány Balázs szerint a 
keleti blokk országaiban annak idején 
elterjedt, hogy 25 évesen már szülôvé 
„kell” válni, a teljes foglalkoztatottság 
miatt pedig azért sem kellett aggódni, 
hogy a gyermekvállalás után nem 
sikerül elhelyezkedni.

1990 után ugyanakkor a szocialista 
tábor útjai kétfelé váltak: Romániában, 
Bulgáriában és például Ukrajnában 
átlagosan hamarabb vállalnak gyer-
meket, a termékenység viszont ala-
csony, hiszen nagyon sokan megelég-
szenek egyetlen utóddal is. 
Magyarországon, Csehországban és 
Szlovákiában viszont tovább várunk, 
ám jellemzôen nagyobb családot is 
szeretnénk. A mostani adatok alapján 
viszont úgy tûnik, ez nem feltétlenül 
sikerül, a termékenység Bulgáriában 
1,53, Romániában 1,52 volt, mely mu-
tatók egyaránt magasabbak a magyar-
nál.

Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”
az asztalnál  Kroyherr Sylvester énekes, gitárral
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A fenti címen jelent meg írásban Pet-
hô Tibor Szarka László történésszel 
készített interjúja a Magyar Nemzet 
2016. március 26-i számában. Az írás 
néhány érdekes, elgondolkoztató és 
megszívlelendô, de több nehezen elfo-
gadható gondolatot is tartalmaz.

Szarka László elmondja, hogy szlovák 
részrôl idôrôl-idôre elhangzik: helyte-
len a valamikor soknyelvû, soknem-
zetiségû Magyar Királyságot még 
mindig Magyarországként emlegetni. 
A szlovák kivánság abszurditása --– 
jegyzi meg helyesen a történész –-- az, 
hogy a mai Szlovákia is többnemze-
tiségû és többnyelvû ország, mégis, az 
államalkotó többség után Szlovákiának 
neveztetik. Tegyük hozzá: és mindez 
nem az Árpád-ház vagy a Hunyadiak 
idején, hanem a modern XXI. század-
ban történik... Az igaz ---- folytatja 
Szarka --–, hogy a kiegyezés utáni dua-
lizmus-kori magyar politika, s fôként a 
Szabadelvû Párt egyik célja egy etni-
kailag homogén állam megteremtése 
volt. Ennek érdekében állítólag egy-
szer betiltották a 2 milliós szlovák 
nemzet egyetlen országos kultúrális 
intézményét, a Matica Slovenskát, és 
három szlovák nyelvû gimnáziumot is. 
Az akkoriban dinamikus fejlôdésnek 
indult Monarchia nagyvárosainak 
nagy építkezéseire pedig a jobb meg-
élhetés, nagyszámú munkalehetôség 
miatt tódultak a szlovák munkások: 
kômûvesek, ácsok, kubikosok stb., ami 
–-- a már említett állítólagos magyaro-
sító törekvésekkel együtt --– a szlovák 
nemzetvédô fejekben felvetette a tel-
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jes beolvadás, a „nemzethalál” rémké-
pét –- említi meg Szarka történész. 

Való igaz (már a radikálisan liberális 
és ellenzéki Jászi Oszkár, a Károlyi 
Mihály féle nemzetveszejtô kormány 
egyik minisztere is megírta „A nemze-
ti államok kialakulása és a nemzetiségi 
kérdés” ---- 1912, Budapest ---- címû 
mûvében), hogy a több mint 1 évszá-
zados török hódoltság után fôleg a Du-
na-Tisza közén, de a tiszántúli területe-
ken is tragikusan megritkult magyar-
ság az 1789-1910 közötti idôszakban 
igen nagy számban olvasztott be ma-
gába nem-magyar népességet. De a 
magyar nacionalizmussal legkevésbé 
sem „vádolható” Jászi ennek okát nem 
egy központi magyar politikai akarat 
sikerességével magyarázta, hanem a 
következôkkel: 

„Schwartner még 1809-ben is csak 3 
millióra becsüli a [törökök által megti-
zedelt] magyarságot s ezzel, mint lel-
kes magyarbarát, a pesszimisztikus 
jóslatokat igyekezett megcáfolni. 
Vagyis még a 19. század elején is, 
szándékosan optimisztikus számítás 
szerint 10 milliós népességbôl legfel-
jebb 3 millió a magyar!” Majd leírja, 
hogy az 1850-es népszámlálási adatok 
viszont már 5 millió magyart, és 6.3 
millió nem-magyart mutatnak. Ami 
azt jelenti, hogy ha az akkori termé-
szetes népszaporulati rátával számo-
lunk mindkét oldalon (s miért ne ezzel 
számolnánk), akkor a magyarság 63 
év alatt 1.7 millió idegen nemzetiségût 
olvasztott be magába! S mivel éppen 
ebben az idôszakban velünk szemben 

ellenséges politikai hatalom uralko-
dott, így nyilván nem merülhet fel az a 
vád, hogy az államhatalom  magyar 
érdekeket erôltetett volna a nemzetisé-
gekre. Egyébként is, ha az 1/3-nyi ma-
gyarság hegemóniája valóban erôsza-
kon vagy más ilyen mesterkedésen 
alapult volna, akkor ilyen létszáma-
ránnyal nem sok esélye lett volna a 
magyarságnak a megmaradásra. Jászi 
így folytatja a gondolatmenetet: „... 
felmerül a kérdés, hogy a magyar 
elemnek ezt a rendkívüli beolvasztó 
hatását mi okozta? A legkisebb kétség 
sem férhet ahhoz, hogy itt egy teljesen 
öntudatlan és békés folyamattal állunk 
szemben. A magyar nép... visszatért 
termékeny síkságaira vagy megerô-
södött azokon és békés, verejtékes 
munkával egyre intenzívebb mezôgaz-
daságot és annak nyomán pezsgôbb 
városi életet fejlesztett ki. Ezzel nap-
ról-napra fokozta a cseregazdasági 
élet ritmusát, melybôl mindenütt fej-
lettebb forgalom, kultúra és szabadság 
állt elô. Ez a magasabb életlehetôség, 
ez a tökéletesebb közlekedés, ez a 
melegebb kultúra volt az, mely városa-
inkat megmagyarosította, s az idegen 
falusi népet is beolvasztotta...”. A szá-
mok nyelvén ezt így fogalmazta meg 
Jászi Oszkár: „Az egész magyarság 
száma 1789-1900 között 2.3 millióról 
8.6 millióra szökött fel, ami 6.3 millió-
nyi, 270%-os szaporulat!” Ugyanakkor 
„a nem-magyar népesség szaporulata 
5.7 millióról 8.1 millióra nôtt, ami 2.4 
milliónyi, „csupán” 43%-os növekedést 
jelent a magyarság 270%-os szaporo-

dásával szemben.” Tehát az 1787-1900 
közti idôszakban mintegy 2 millió ide-
genajkú ember olvadt be a magyar-
ságba! Összefoglalva tehát Jászi sta-
tisztikai adatainak lényegét, nyugodt 
meggyôzôdéssel kijelenthetjük, hogy 
az a nagyszámú asszimiláció, ami pl. a 
szlovák nemzetvédôk fejében felvetet-
te a „nemzethalál” rémképét, az egy 
természetes, békés, fejlôdô társadalmi 
folyamat következménye volt, mégha 
a vizsgált idôszak vége felé történtek 
is ennek az asszimilációs folyamatnak 
a gyorsítására erôtlen magyar politi-
kai próbálkozások, mint pl. a három 
szlovák nyelvû gimnázium bezárásá-
nak esete. 

A fô kérdés Szarka László válaszá-
val kapcsolatban azonban nem is ez. 
Hanem az, hogy egy olyan kaliberû, 
magyar származású történész, mint a 
Galántai születésû, egyetemi tanulmá-
nyait Pozsonyban végzô Szarka László, 
aki már 1978-ban megkapta a magyar 
állampolgárságot, majd a Magyar Tu-
dományos Akadémia munkatársává is 
válhatott, miért csak a valós esemé-
nyekhez képest lényegtelen, de a szlo-
vák nacionalisták által erôsen felna-
gyított történelmi „példákat” említi, s 
miért nem szól a szlovák vádakat 
könnyedén helyére rakó, mert valós 
bizonyítékokról?

Véleményem szerint Szarka László-
nak nemcsak a Jászi által leírt békés 
és természetes beolvasztást kellett 
volna megemlítenie, hanem azt is, 
hogy viszont miként bántak a szlová-
kok (és a csehszlovákok) az 1919-ben 

mások segítségével kreált országuk-
ban rekedt magyarokkal. Pedig lenne 
mit elmondani. Kezdhetnénk mindjárt 
azzal, hogy az 1919 szeptemberben 
Saint-Germainben megkötött nemzet-
közi kisebbségvédelmi szerzôdést, 
mely többek közt a kisebbségek tör-
vény elôtti egyenlôségét, szabad anya-
nyelvhasználatát, és anyanyelvi isko-
láztatásának jogát volt hivatva biztosí-
tani, milyen arcátlanul, semmitôl sem 
tartva ignorálták az évtizedek alatt, de 
valójában még ma, a 21.századra sem 
érték el ezekben a kérdésekben azt a 
szintet, amit közel 100 éve már megí-
gértek s amire aláírásukkal magukat 
akkor elkötelezték. Felsorolni is nehéz 
lenne azokat az emberellenes és ki-
sebbségellenes bûnöket, amiket a 
csehszlovák és szlovák hatóságok el-
követtek a felvidéki magyarság ellen, 
mint pl. az erôszakos kitelepítések, 
tiszta magyarlakta településeken isko-
lák bezárása, anyanyelvhasználatot 
pénzbírsággal is büntetô eljárások be-
vezetése, magyar területek közigazga-
tási határainak újraszabása a magyar 
többség statisztikai elcsökevényesítése 
céljából, az egyházak elsorvasztása,  
az úgynevezett „zsellértörvény”, a 
„földbirtoktörvény”, és a „földreform” 
behozatala, mely megfosztotta a ma-
gyar parasztságot a földjeiktôl. Vagy a 
felvidéki magyarok állampolgárságá-
nak egyszerû felfüggesztése, mely pl. 
a nyugdíjjogosultságot, és más állami 
juttatásokhoz való jogot is érintette, 
stb., stb. Nem tudom, hányan tudják, 
hogy a II.vh. végén a szlovákok ter-

„TRIANON ÉS A SZLOVÁK NEMZETHALÁL”???

Megrendülten járkálok már néhány 
napja, és errôl semmi egyéb, csak egy 
vaskos könyv tehet.

Ártatlanul, jeltelen sírban –-- ez a 
címe. Az alcíme pedig: A Kristóf-ügy. 
Arról a Kristóf Lászlóról (1911–1959) 
van szó, aki csendôrnyomozó törzsôr-
mesterként 1944. július 27-én társaival 
részt vett Ságvári (Spitzer) Endre 
kommunista ellenálló lövöldözéssel és 
több halálesettel végzôdô letartóztatási 
kísérletében, és akit ezért a bosszúálló 
pártállam 1959. november 28-án fela-
kasztatott.
Zétényi Zsolt munkája purgatóriu-

mos mû. Távolról sem lehet elintézni 
azzal, hogy íme, felmutat egy esetet és 
tisztázza egy máig –-- szokásosan -– a 
történelemhamisító-manipulatív 
hazugságok hálójába gabalyított mí-
toszképzés valódi részleteit, hátterét, 
ilyen-amolyan összefüggéseit. Nem, 
Zétényi ennél is jóval mélyebbre nyúl 
és többet markol. Elénk tárja a kom-
munista elvetemültség és aljas bosszú 
módszertanát, és egy méltánytalanul 
évtizedekig mocskolt-becsmérelt, va-
lódi történelmi-társadalmi szerepét-
súlyát még csak megközelítôleg sem 
felmutató, tradicionális, nagy múltú 
rendvédelmi szervezet --– a magyar 
királyi csendôrség –-- igaz valóját, 
embereivel, szabályaival, mûködési 
területeinek és mûködési fejezetei-
nek alapos, érzékletes-érdekfeszítô, 
roppant informatív ismertetésével. 
Megállapítja, hogy a csendôrség „a 
magyar történelmi, társadalmi viszo-
nyokhoz idomulva, eredményesen 
védte a közrendet és a közbiztonságot 
Magyarország vidéki területein... 90 
százalékos bûnügyi felderítési ered-
ményességével európai összehasonlí-
tásban kiváló teljesítményt nyújtott”. 

(Ami pedig a szellemét illeti, egyetlen, 
de annál megrendítôbb példa: a csen-
dôrök rádiója 1945. február 12-én, a 
budai kitöréskor sugározta utolsó adá-
sát. A következôk hangzottak el: 
„Csendôr Bajtársak!

A királyi vár romjai között teljesen 
körül vagyunk zárva. Kenyerünk, vi-
zünk már napok óta nincs. Életünkkel 
leszámoltunk, sorsunkat a jó Istenre 
bíztuk. Ha nem éljük túl ezt a poklot, 
családunkról gondoskodjatok. Isten, 
áldd meg a magyart! Éljen Magyaror-
szág! Éljen a m. kir. Csendôrség!” 
Zétényi hozzáfûzi: „ez volt a csendôr-
ség búcsúüzenete”.)

Éppen a látszólag tárgyilagos-hûvös 
ismertetés eszköztárának korrekt, 
következetes alkalmazásával –-- régi, 
jól bevált, tisztességében is igen hatá-
sos módszer ez („én nem magyarázok, 
én nem kommentálok, én megmuta-
tok”) –-- érhetô el az a rendkívüli hatás, 
ami miatt (felkavaró volta következté-
ben) purgatóriumosnak nevezhetem 
ezt a vaskos, a Magyar Napló által 
kiadott kötetet. Mert valóban tisztító-
tûz ez: hûvös hullámként, tényleg a 
kétszer kettô józanságával állhat elôt-
tünk a nagybetûs igazság Ságvári 
Endre ügyében éppúgy, mint a Kristóf 
Lászlóéban. 

Bár a vállalkozás igazi –-- hôsies 
erôfeszítéssel megvalósított –-- célja, 
hogy egy negyvennyolc éves korában 
meggyilkolt, nógrádverôcei születésû 
igaz magyar férfi becsületét vissza-
adja, de párhuzamosan az ürügyként 
felhasznált Ságvári-história is többszö-
rösen reflektorfénybe kerül. Joggal. 
Hiszen évtizedeken át hatalmas kom-
munista példaképet kreáltak egy fana-

tikus, kegyetlen terroristából, az ifjú-
ság (KIMSZ --– Kommunista Ifjú-
munkás Szövetség) vezérének kiáltot-
ták ki (emlékszünk, ugye: „Kimszesek 
vágtak hajdan e tájnak, / Élükön Ság-
vári járt. / Hôsies tettre, harcra nevel-
te ôket a lángszavú párt”). És a hódító 
idegen hatalmat szolgáló, hazaáruló-
helytartó lángszavú párt egyeduralma 
múltán, amikor még a 21. század má-
sodik évtizedének elején is egy ma-
gyar nagyvárosban egyetemi gyakor-
lóiskola és gimnázium viselte Ságvári 
nevét, akkor még a minap is voltak 
magukat magyarnak és értelmiséginek 
nevezô –-- sôt, még nemzeti szellemû-
nek is tartó, kormánypárti hírportált 
szerkesztô! –-- emberek, akik irdatlan 
cécóval protestáltak, amikor végre ezt 
az elnevezést meg akarták változatni. 
(Az SZTE Ságvári Endre Gyakorló 
Gimnáziumot és az SZTE Ságvári 
Endre Általános Iskolát 2015. szeptem-
ber 1-jétôl összevonták; az intézmény 
új neve SZTE Gyakorló Gimnázium és 
Általános Iskola.) Ha nem ott volna 
szeretteim jelentôs hányadának sírja, 
ha nem ott telik el a történésekben oly 
gazdag, édes ifjúság, ha nem Juhász 
Gyula, Bálint Sándor és még néhány 
nagyszerû emberünk szülôvárosa len-
ne, ha nem lenne a Tiszának olyan 
feledhetetlenül csodás illata --– aligha-
nem szégyellnem kellene, hogy Sze-
ged városában láttam meg a napvilá-
got…

És igenis meg kell tudni Ságváriról, 
hogy a húga ---- 1970 és 1985 között 
Budapest Fôváros Levéltárának igaz-
gatója –-- még 1989-ben is azt írta róla, 
hogy „a szó szoros értelmében nép-
nevelô volt”, aki sokféleképpen ma-

Jeltelen sírok fényei gyarázta, hogy „nem isten, hanem a 
természeti erôk alakítják az ember 
életét”. És Zétényi Zsolttól értesülhe-
tünk arról is, hogy Ságvári Endre 
felesége 1949-tôl 1976-os --– miniszteri 
fôtanácsosként történt –-- nyugdíjba 
vonulásáig „az Igazságügyi Miniszté-
rium különbözô vezetô beosztásaiban 
mûködött, így a kegyelmi osztály ve-
zetôjeként, illetve helyetteseként, és ô 
készítette a halálraítéltek kegyelmi 
kérvényeinek igen sokszor, legtöbb-
nyire elutasító javaslatait a miniszter 
számára, 27 éven keresztül több száz 
halálos ítélet ment át a kezén… a mi-
nisztériumban csak »a halál angyalá-
nak« nevezték”.

Az a végzetes nap 1944-ben azonban 
annak az életét is meghatározta, akirôl 
nincs elnevezve sem gimnázium, sem 
kismillió utca, tér, intézmény, ifjúsági 
tábor és még annyi minden. Akirôl 
nem szól induló és akinek rokonsága 
nem igazgatói és nem fôtanácsosi 
munkakörökben tevékenykedett. És 
akinek testét ismeretlen helyen kapar-
ták el, mint az elhullott állatét, és ami-
kor a húga a hatvanas években kér-
vényezte, hogy hazavihesse a verôcei 
temetôbe, kérvényét elutasították. 
Akinek neve még mindig nincs a köte-
lességteljesítô, bátor és példamutató 
magyar hôsök nevei között. Ahogyan 
Zétényi írja róla: „Nyugodjék isme-
retlen nyugvóhelyén tisztességben, 
békében! Nevét sokáig ôrzi majd az 
emlékezet a magyar rendvédelem 
hôsei között.”

Igen: Kristóf László a kötelességét 
teljesítette csupán, amikor a Buda-
keszi úton, a Nagy Béla-féle (Szép 
Ilonka) cukrászdában azon a kora es-
tén a követett és súlyosan „priuszos” 
egyént két társával igazoltatni akarta 

–-- az viszont rájuk támadt, ôt combján 
súlyosan meglôtte, Pétervári Jánost 
megölte, harmadik társuk pedig a me-
nekülni akarót sebesítette meg halálo-
san. Tizenöt év múltán ezért kell neki 
„bûnhôdnie”, életével fizetnie egy kö-
dös novemberi hajnalon ott, a Kozma 
utcában… Ártatlanul, jeltelen sírban 
pihenve. „Halála a hûség és kötelesség-
teljesítés példájának beteljesedése 
volt… hivatását soha meg nem tagadó, 
gyilkosait nem igazoló rendvédô kato-
na, halála hôsi halál.”

E sorok írója jó barátként legalább 
húsz-huszonöt éve ismeri és becsüli 
Zétényi Zsoltot, de be kell vallania, 
úgy érzi, Zétényi jogászi-tollforgatói 
minôségében alighanem eddigi mûkö-
dése csúcsára ért ezzel a kötettel. 
Bebizonyította, hogy mennyire mesz-
szire tudnak fényleni a jeltelen sírok: 
Kristóf László csendôrnyomozó törzs-
ôrmestert ugyanúgy abba a bizonyos 
301-es parcellába temették, mint 
Nagy Imrééket vagy azt a Francia 
Kiss Mihályt, akit alig két évvel ko-
rábban kísértetiesen hasonló históriai 
mögöttesekkel a háttérben, hasonló 
bosszúból akasztanak fel.

A jeltelen sírokban nyugvók, látjuk, a 
legbeszédesebb halottak. Különösen 
így tavasszal… (Hiszen 1989-ben is 
tavasszal kezdték feltárni a jeltelen 
sírokat.) És a sírokból –-- ezért járkál-
hat az ember megrendülten napok óta 
–-- íme, messzi földeket bevilágító 
fény ragyog, közel hatszáz oldalon 
nyugodt magabiztossággal dokumen-
tálva, hogy tényleg mennyire igaza 
volt Szophoklésznek: az igazság a lege-
rôsebb érv.

Domonkos László
(Magyar Hírlap)



vezték, hogy a közeledô orosz (bocsá-
nat, szovjet) hadsereggel dél felé ki-
nyomatják a teljes magyarságot, ku-
tyástól-macskástól, unokástól, nagy-
mamástól.... Ez az ördögi, és sajnos 
csak ritkán felemlegetett terv csupán 
azért nem valósult meg, mert a front 
fômozgása arrafelé észak-délibôl ke-
let-nyugativá alakult. A háború után 
minden magyar intézményt és szerve-
zetet felszámoltak. Betiltották a ma-
gyar nyelv használatát, kirúgták az 
egyetemistákat, rátették a kezüket a 
magyar bankbetétekre, s mindezek 
után beindították a kitelepítéseket, 
közmunkára való elhurcolásokat. 
Több tízezer magyar családot szállítot-
tak télen jéghideg, fûtetlen marhava-
gonokban Csehországba. S aki még 
ezek után is életben és talpon maradt 
valahogy, annak lebulldózerezésére 
kitalálták a „reszlovakizációt”, mintha 
a felvidéki magyarok az évszázadok 
alatt elmagyarosodott szlovákok utó-
dai lettek volna... A magyarokat a né-
metekkel együtt kollektíve bûnösökké 
nyilvánították, s az ezt rögzítô doku-
mentum (Benes elnök által 1945 au-
gusztus 2-án aláírt elnöki dekrétum) 
azóta sem lett hivatalosan törölve a 
nemzetközi jog normái szerint.

Mindezek a borzalmas tények egyike 
sem fért bele a riport kereteibe, ehe-
lyett Szarka László történész arról 
beszélt, hogy nekünk magyaroknak fel 
kell ismernünk, hogy az a Trianon, ami 
nekünk mint legnagyobb modernkori 
tragédiánk rögzült, az a szomszédoknak 
nemzetállamaik megszületését jelen-
tette. S hogy országaik megszületését 
részben maguknak, de részben a dön-
téseket meghozó nagyhatalmak helyi 
önérdekérvényesítésének is köszön-
hették.... Sovány vigasz ---- mondaná 
békés természetû öregapám. Felhá-
borító, hogy egy magyar történész 
ilyesmirôl, s nem az általunk fentebb 
felsorolt, korántsem teljes szlovák 
bûnlajstromról beszél ---- mondom én. 
Véleményem szerint Szarka László 
témamegközelítése elfogadhatatlan. A 
szlovákság Trianon óta kifejtett ma-
gyarellenes akciói és azok kifogyha-
tatlan eszköztára sem idôben, sem 
formában, sem méreteiben, sem ered-
ményeiben nem hasonlíthatók össze a 
szlovákságot magyar részrôl ért sérel-
mekkel. Ezt egy történelmet akárha 
felszínesen is ismerô személynek 
tudnia kell a határ mindkét oldalán. 
Hát még egy történésznek, akinek a 
családja az atrocitásokat feltételezhe-
tôen végigszenvedte. Mert hogyan le-
het ugyanazzal az erkölcsi/társadalmi/
történelmi mércével mérni pl. egy 
16.századi eseményt, mint egy 21. szá-
zadit? Igazságosan sehogy.

Szarka László arra a kérdésre, hogy 
„A közös történelem feltárásán, bemu-
tatásán túl mi segíthet még a megbéké-
lésben”, többek között azt válaszolta, 
hogy „A közel 700 km hosszú közös 
határ mindkét oldalán található, nehéz 
helyzetû régiókat közös erôvel mie-
lôbb ki kellene emelni hátrányos 
perifériahelyzetükbôl”. Ez emberséges 
gondolat, már bólintanék is rá, ha nem 
olvasnám tovább: „Nekünk (mármint 
magyaroknak) például be kellene lát-
nunk, hogy nem önmagunkkal va-
gyunk határosak...”. Na kérem, akkor 
itt álljunk meg, és gondolkozzunk. Te-
hát a (tisztán, vagy túlnyomó többsé-
gében magyarok lakta) terület több 
évtizeden át végrehajtott (központilag 
elhatározott és kivitelezett, tehát szlo-
vák részrôl tudatos és szándékos) le-
robbantásának, elhanyagolásának a 
következményeit, ami egyértelmûen 
az ottani magyar közösségek megszün-
tetésére, kivéreztetésére irányult, s 
amit a szlovákok mindig szemrebbenés 
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nélkül, sôt vehemensen tagadtak, azo-
kat a károkat most közösen hozzuk 
helyre? Még bele is mennék, de aztán 
Szarka László  következô mondatából 
megtudom, hogy mi nem is önmagunk-
kal vagyunk határosak! Tehát akkor 
azok a szerencsétlenek a történész sze-
rint mégsem magyarok? Akkor vi-
szont miért a magyar kormányt, a ma-
gyar államot kéri, hogy segítsen? Ak-
kor most határosak vagyunk önma-
gunkkal, vagy nem? No de ez csak 
amolyan szónoki kérdés. Tudjuk rá a 
választ. Mi is, és Szarka László is. 

Nem tudom viszont, hogy járt-e már 
Szarka úr Párkány (Stúrovo) fôterén, s 
nézett-e onnan vissza a Duna víze 
felett dél felé. Ha nem, akkor érdemes 
lenne. Neki is földbe gyökerezne a lá-
ba a látványtól. Attól a lenyûgözô lát-
ványtól, ahogy az esztergomi várhegy, 
rajta a várral és a bazilikával, még ott 
a túlparton is a feje fölé tornyosul. És 
akkor próbálja meg elképzelni azok-
nak a magyaroknak az érzéseit, akik 
évtizedeken át minden alkalommal, 
amikor a Duna éppen kék vagy szürke, 
csillogó, vagy ködös víze felett átkú-
szott a bazilikából a harangszó. Földbe 
gyökerezett lábbal, elhomályosult te-
kintettel, összeszorult szívvel hallgat-
ták. De egy percig se higgye Szarka 
László, hogy ez párkányi sajátosság, 
mert így volt (van) ez Gyulavarsándon, 
Feketegyarmaton, Abafalván, Bódva-
vendégin, Abaújnádasdon, Legenyén, 
Borsiban, Beregsomon, és még sok-
száz, magyarok lakta településen, vé-
gig a csonkaország határa mentén. 
Méghogy nem önmagunkkal va-
gyunk határosak! Ilyet egy magyar 
történész szájából... Továbbmegyek. 
Elárulom Szarka Lászlónak, hogy az 
utódállamok sok évtizedes, határmenti 
kivéreztetési és erôszakos ki- és bete-
lepítési terve csak részben sikerült. 
Van, ahol jobban, van ahol kevésbé. 
Borsiban pl. még volt annyi erejük a 
magyaroknak, hogy saját pénzbôl tetôt 
húztak a nagyságos fejedelem szülô-
házára. Csakhogy állva maradjon. Csi-
cserben nyáron még magyarul kiabál-
ják az utcán: tessék-tessék, finom édes 
a csicseri görögdinnye... S ha körbe-
járunk a határ mentén, végig megta-
láljuk az élet ilyen jeleit. Ott, ôk még 
küzdenek azért, hogy önmagunkkal 
maradhassunk határosak. De ki tudja 
meddig bírják, ha a Budapestrôl ér-
kezô Magyar Nemzetben közben olya-
nokat olvasnak egy magyar történész-
tôl, hogy ôk már nem is léteznek.... 

Utolsónak hagytam az interjú elsô 
kérdését, s az arra adott választ. Mert-
hogy az egész beszélgetésnek végülis 
a Szlovákiában 2016 március 5-én tar-
tott parlamenti választások, és azon 
belül a magyar pártok szereplése volt 
az apropója. A kérdés az volt, miért 
nem jutott be a parlamentbe megint az 
MKP, és miért sikerült ismét bejutnia 
a Hid-Most-nak. A válasz helyes irány-
ba indult: „A szlovákiai magyarság 
gazdaságilag, regionálisan, politikailag 
erôsen tagolt, demográfiailag fogyó, 
identitásszerkezetében pedig egyre 
sokszínûbb társadalom”. Valóban, ez 
sajnos tényleg így van. Azt azonban én 
még magyarázatként hozzátettem vol-
na (s most hozzá is teszem), hogy „kö-
szönet” ezért a több évtizedes cseh-
szlovák és szlovák magyarirtó akciók-
nak és manipulációknak. S ezzel el is 
jutottunk a riporter fenti kérdésére 
adható legigazabb, legpontosabb vá-
laszhoz: miért nem jutott be az egyik, s 
miért jutott be a másik magyar párt. A 
helyes, és igen egyszerû válasz, amit 
megintcsak én, és sajnos nem a kér-
dezett történész ad meg, az, hogy mert 
mindkettôt ügyesen manipulálják a 
szlovákok. Az egyik szavazóbázisát 

sorvasztják, vezetôit lejáratják, elszi-
getelik, míg a másikat --– vezetôiken 
keresztül –-- kábítják, csábítják, altat-
ják, félrevezetik, olvasztják. A cél 
világos: csak olyan magyar párt le-
gyen szlovák parlamenti tényezô, 
amelyik hajlik, idomul, alkalmazkodik, 
felad, befolyásolható. Jó és eredmé-
nyes taktika. Másutt is tapasztaltunk 
már ilyet. S mégsem tanulunk.

A megkérdezett Szarka László törté-
nész persze nem ezzel fejezte be a 
gondolatot. Hanem inkább pozitív 
szomszédságpolitikai irányvonal foly-
tatásáról, és a magyar kormány meg-
értô támogatásának szükségességérôl 
beszélt. Vagyis, megint mi nem csinál-
juk elég jól, Budapesten. Pozsonyban 
viszont minden a legnagyobb rendben. 
Amikor a pozsonyi kormány- és egyéb 
állami hivatalokban ilyen Szarka Lász-
lóval és hasonló magyarokkal készült 
cikkeket olvasnak a szlovák hivatalno-
kok, akkor valószínûleg úgy viselked-
nek, mint mi kisdobos korunkban tet-
tük az erdôben, számháborúzás köz-
ben. Mi akkor a számunkat dugtuk a 
fák mögött. A pozsonyiak az ilyen ma-
gyar cikkek olvasásakor a nevetéstôl 
könnyezô, visszafojtottságtól lilára 
torzult arcukat rejtik akták, oszlopok 
és íróasztalok mögé. Ámbár, lehet az 
is, hogy nem rejtik. Hanem szabadon, 
nyíltan kacarásznak, nevetgélnek. El-
végre, láthatjuk, az övéké a pálya....

A garázsom falán a régi fényképek, 
térképek, metszetek között van egy 
fénykép, amit különösen kedvelek, 
gyakran nézegetek. Pedig csak egy 
szegény, késô-ôszi falusi utcát, három 
embert, és négy libát ábrázol. Az utca 
közepén állnak, arccal nagyjából egy-
más felé. Köztük a libák, hangos gágo-
gással. Egy 14 év körüli fiú, bocskor-
ban, ködmönkében, sûrûszövésû ko-
pott vászonnadrágban, vállán tarisz-
nya, kezében bot. Láthatóan ô a liba-
pásztor. Mellette 20-30 körüli nôi alak, 
a hidegtôl, durva kövesutaktól kékre 
keményedett meztelen lábakkal, sze-
gényparaszti ruhában, mellénykében, 
köténykében, hátul megkötött fejken-
dôben. Hóna alatt kisebb fasajtár, ke-
zében bádog vizesvödör. A kútra, vagy 
a patakhoz indult vízért. Velük szem-
ben félig takarásban 8 év körüli kis-
lány, viszonylag rendes, de jellegtelen 
ruhában. A szemközti hegyoldal, az 
útmenti fák, a fények csípôs, ködös, 
kora-novemberi délelôttöt mutatnak. 
És határtalan csendet. És határtalan 
békét és nyugalmat. A kép közepén 
végigkanyargó, inkább földes-, mint 
kövesút végig friss ló-, tehén- és ba-
romfitrágyával tarkított. A felvétel 
1908-ban készült Felsôtótiban. Egy 
1900-ban kiadott geográfiai szótár 
(helységnévtár) szerint („A magyar 
szent korona országainak területén 
fekvô községek és egyéb lakóhelyek 
betûrendes névsora. Magyarország és 
Fiume”) Felsôtóti Bars megyében, a 
Garamszentkereszt-i járásban, Kör-
möcbánya-i anyakönyvi kerületben 
volt. Összesen 45 ház, 850 lakos. Mind 
római katolikus. Nemzetiségük nincs 
feltüntetve. A képen álló három sze-
mély tehát lehetett magyar is, tót is. 
Mindegy volt. Nekik ugyanúgy nem 
számított, mint a libáknak. Csak a ha-
talmas, gyönyörû béke számított, a 
nyugalom és a csend, amiben éltek. 

Emiatt a sugárzó béke miatt néze-
getem olyan sokszor ezt a képet. De én 
sajnos már azt is tudom, amit ôk 1908 
novemberének azon a ködös délelôtt-
jén még nem tudhattak. Hogy az a 
gyönyörû béke már nem tartott sokáig. 
S vele elmúlt az az idô is, amikor még 
mindegy volt: tótok voltak-e, avagy 
magyarok.

Albert László

A második vajdasági magyar párt is átadta választási listáját az április 24-i 
elôre hozott szerbiai parlamenti választásokra, a Vajdasági Magyarok Demok-
ratikus Közössége (VMDK) egy horvát kisebbségi párttal, a Horvátok Demok-
ratikus Közösségével (HDK) együtt vág neki a megmérettetésnek.

A sajtó és a politikai elemzôk is unalmasnak, laposnak és szellemtelennek tart-
ják az idei szerbiai választási kampányt, és leginkább azt róják fel a politiku-
soknak, hogy nincs egyetlen olyan témakör sem, amellyel kiemelten foglalkoz-
nak. A Danas címû napilap szerint nincs témája a kampánynak, sokkal inkább a 
személyeskedésre és a negatív üzenetekre épül, valamint sok „elaprózott” ígé-
retet lehet hallani.

Nem unalmas viszont ez az idôszak a vajdasági magyarok számára. A mintegy 
250 ezer fôs szerbiai nemzeti kisebbségnek öt pártja van, valamint egy politizáló 
civil szervezete, amely nemrég alakult, de máris nagy célokat tûzött maga elé, 
és tagjai a választásokon is indulnak.

A legnagyobb délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 
néhány nappal a választások kiírása után adta át választási listáját, amelyen 250 
személy szerepel. A VMSZ listáját két másik vajdasági párt, a Vajdasági Ma-
gyar Demokrata Párt (VMDP) és a Magyar Egység Párt (MEP) támogatta.

Több párt és koalíció az utolsó pillanatra hagyta a listaátadást, így péntek éjfél 
körül nagy volt a nyüzsgés a választási bizottság belgrádi központjában. Az 
„utolsóként érkezôk” között volt a VMDK is.

Listájukon a horvát jelöltek mellett helyet kaptak a nyáron alakult civil szer-
vezet, a Magyar Mozgalom (MM) tagjai is, akiknek egy része korábban a 
VMSZ-ben töltött be magas rangú tisztséget, ám az MM-be való belépése után 
kizárták a pártból. A Magyar Mozgalom februárban jelentette be, hogy indul a 
választásokon, és egy magyar nemzeti alternatívát kíván felmutatni a VMSZ-
szel szemben.

A VMDK-HDK magyar-horvát koalíció képviselôi a szombaton kiadott közle-
ményükben úgy fogalmaztak: „azzal a nem palástolt céllal indulunk az áprilisi 
választásokon, hogy a rosszkedvû, csalódott, reményét vesztett és folyamatosan 
sorvadó vajdasági magyarságot felrázzuk a tespedtségébôl, hogy cselekvésre 
ösztönözzük, hogy megszabadítsuk a vajdasági magyar közéletet a kirekesztés-
tôl, a félelemtôl, az egyszólamúságtól és a párt alapú foglalkoztatástól”.
A VMDK-HDK választási listáját még nem hirdették ki.
A Vajdasági Magyar Szövetség szerint több szempontból is bebizonyosodott, 

hogy a VMSZ-é az egyetlen magyar lista a parlamenti választáson.
Pásztor Bálint, a VMSZ parlamenti frakcióvezetôje szombaton elmondta: 

egyrészt a VMDK-HDK-listának nincs meg a kellô számú, 10 ezer támogatói 
aláírása, mert kiderült, hogy olyanok is támogatták a listát, akik vagy nem sze-
repelnek a választói névjegyzékben, vagy már más pártnak is aláírtak, másrészt 
pedig az aláírók körülbelül 30 százaléka Közép- és Dél-Szerbiából származik. 
„Ebbôl, azt gondolom, leszûrhetô, hogy ez a lista nem a magyar emberek 
támogatásának köszönhetôen próbál meg részt venni a választásokon” --- 
fogalmazott a politikus. Hozzátette, hogy ha sikerül is a hiányzó aláírásokat --- 
mások segítségével --- pótolniuk, „lehullott a lepel, és világossá vált, hogy egy 
olyan lista, amelynek a választási indulását több ezer közép- és dél-szerbiai, 
nem magyar nemzetiségû állampolgár támogatja, nem tekinthetô magyar 
listának”.

A közvélemény-kutatások szerint a szerbiai választásokat elsöprô többséggel 
nyeri majd meg a jelenleg is kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS).

Újabb vajdasági magyar 
párt adta át a listáját

Tabulam & Templer Homes for the Aged 
31-41 Elizabeth Street, 

Bayswater VIC 3153
* Kulturálisan megfelelö öregotthon európai szár-    
mazású emberek számára
* A legmagasabb államilag hitelesitett színvonal 
* Alacsony és fokozott mértékü támogatás
* Rövid tartózkodási szolgáltatás
* 24 órán keresztüli támogatás
* Frissen készitett ételek magyar szakács által
* Több nyelven beszélö személyzet
* Állatbarát környezet
* Rendezvények és jó életmód programok
Több információért vagy helyszin túráért, 

kérem forduljon 
Simo Évához a (03) 8720 1300 telefonszámon

www.ttha.org.au
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. április 24-én vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban 

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
121 St. Georges Rd. 

(11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló
 az Edinburgh Parkkal szemben)

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

Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra
a Bocskai Nagyteremben

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2016. április 24-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2016. április 24-én de. 11 órakor 
 ISTENTISZTELET

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

Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA,
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.

BRISBANE (QLD) 

2016.április 24-én vasárnap de. 11 órakor 
 Istentisztelet 

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

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

minden hónap elsô vasárnapján du. 2 órakor 
Bibliaóra

2016. minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órától Istentisztelet
és magyar nyelvû játszócsoport kicsiknek

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
 Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina

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

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

Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 

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

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

Iskolai szünidôben tábor a Bocskaiban
Okoska szünidei tábor volt a Bocskaiban. A nagyobbak a halmazállapotok témakörben végeztek kisérleteket, 

egy másik csoport a földrajzi ismereteiket bôvítették táncolva a földgömb hosszúsági --- szélességi körein. 
A kisiskolások a betûkrôl tanultakat mélyítették el, míg az óvisok Kacor Király kalandjaiban merültek el. 

Megint jó volt együtt lenni!! Köszönet az önkéntes tanároknak a szuper élményekért! Abonyi Zsuzsi, Ma-
ricky Balázs, Hever Szabó Betti, Bori, Dézsi Csaba.

Makkai Márta
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2016. Pár évvel ezelôtt Gyula-
fehérváron járva örömmel láttam, 
hogy – zömében uniós pénzbôl – milyen 
szépen felújították a város történelmi 
központjában álló várat és környékét. 
A világörökség javaslati listáján is 
szereplô helyszín több történelmi kor 
terméke: a római Apulum erôdít-
ménybôl nem sok maradt, és azt is 
csak a krónikák jegyezték fel, hogy 
I.István a 997-ben már létezô vár egyik 
kapujára szegeztette ki Koppány 
testének egy darabját. 

Itt található az egyetemes magyar 
történelem több fontos emléke: a XIII. 
századi székesegyház, a régi püspöki 
palota, amely a XVI. században fe-
jedelmi palotává vált, s itt van az 
Apor-palota és a felbecsülhetetlen ér-
tékeket ôrzô Batthyáneum is. 1922-ben 
ortodox katedrális is épült ide, és jó 
ideje itt képzik az erdélyi magyarság 
számára a katolikus papokat.

A látogatót megcsapja a történelem 
szele – gyönyörû épületek között 
barangolhatunk. A magyar vendég 
szájíze azonban megkeseredik, amikor 
az angol feliratokat végigböngészi 
(magyarul „természetesen” nem 

Déva vára és a dákok

Nándor, Balázs, Robert.
Köszönjük a munkátokat, 

nagyon finom volt, jövô 
évben is jöhettek.

tartották szükségesnek kitenni a tájé-
koztatót). A római kor hosszas tag-
lalása után nagy ugrással, egyszerûen 
kihagyva jó pár évszázadot, rögtön az 
Osztrák–Magyar Monarchia követ-
kezik, fôleg osztrák emlékekkel, az 
erôdítmény katonai fontosságát 
hangsúlyozva.

„Amit raktak délig, leomlott estére”
Hasonló dolog történt múlt vasárnap 

Déván is, ahol több ezer ember 
jelenlétében adták át – nyolcévi mun-
kálatok után – a szépen felújított várat. 
Ez az az épület, amelynek balladáját 
minden magyar kisdiák megtanulja: 

„Tizenkét kômives összetanakodék, / 
Magos Déva várát hogy fölépittenék. / 
Hogy fölépittenék fél véka ezüstér, / 
Fél véka ezüstér, fél véka aranyér. / 
Magos Déva várhoz hozzá is kezdettek. 
/ Amit raktak délig, leomlott estére, / 
Amit estig raktak, leomlott reggelre.”

Ezt a felújítást is az Európai Unió 
finanszírozta, és a munkálatokat irá-
nyító Hunyad megyei tanács szerint a 
cél az volt, hogy a romos örökségbôl a 
térség egyik kulturális központja 
legyen. 

A Nyugati Jelen tudósítása alapján az 
eredmény még az ôshonos dévaiaknak 
is kellemes meglepetés, mert a kettes 
és hármas várudvar kikerült a romok 
alól, a várfalakat kijavították-fel-
emelték, a kapukat is ú jjáépítették, és 
ismét a régi fényében tündököl a 
Bethlen-bástya is. Van felvonható 
fahíd, és Romániában egyáltalán nem 
egyértelmû módon a munka minôsége 
sem hagy sok kívánnivalót maga után. 
Így vasárnaptól háromszor akkor te-
rület látogatható a dévai várból, mint a 
korábbi évtizedekben.

Tudni kell, hogy középkori magyar 
várról van szó, de ez véletlenül sem 
derült ki a felújítás befejezése kapcsán 
tartott ünnepi mûsorból. Helyette 
hosszan bemutatták az ókori dákokat 
és rómaiakat (nekik nem sok közük 
van a mûemlékhez), „szemérmesen” 
elhallgatva a magyar vonatkozásokat. 
Kômûves Kelemen balladája például 
szóba sem került, s „elegánsan” el-
siklottak a múltbeli tények fölött is. A 

dévai múzeum munkatársa történelmi 
ismertetôjében kizárólag a környéken 
élt dákokról  s rómaiakról beszélt, az 
1241–42-es tatárjárás pusztításai 
nyomán országos várépítési 
programot elindító IV. Béla magyar 
királyról, akinek köszönhetô az épít-
mény, egy árva szót sem lehetett 
hallani.

Alapos ásatások
A történethez tartozik az is – bár ez 

nem hangzott el nyilvánosan –, hogy 
ugyan a felújítás alkalmával alapos 
régészeti ásatásokat végeztek, ezek 
során nem sikerült semmilyen dák 
nyomra bukkanni. Az ünnepségen 
bôven voltak római hagyományôrzôk 
is annak ellenére, hogy a római légiók 
271-ben, vagyis majdnem pontosan 
ezer évvel azelôtt elhagyták Erdélyt, 
hogy az elsô magyar oklevélben meg-
említették volna a várat.

Sajnos nem ez az elsô eset, hogy az 
Európai Unió pénzén hamisítanak tör-
ténelmet Romániában. A magyar múlt 
kínos Erdélyben – ezért még a leg-
európaibb román politikusok sem 
egyeznek bele abba, hogy például 
Kolozsvár neve magyarul is szere-
peljen a város bejáratánál. Ha elke-
rülhetetlen, hogy valamit kiírjanak 
magyarul, akkor azt próbálják a lehetô 
legjelentéktelenebb formában, hat-hét 
világnyelv után mintegy mellékes 
gesztusként megjeleníteni.

A cél kettôs ebben a régióban: a 
szimbolikus térfoglalással, vagyis a 
stratégiai pontokra felhúzott ortodox 
templomok és kolostorok építésével, 
szoborállításokkal és az immár egyes 
román történészek által is nyíltan vi-
tatott dák–román kontinuitás elmé-
letének túlhangsúlyozásával minél 
nyomatékosabbá tenni a román je-
lenlétet, ugyanakkor minél többet el-
hallgatni-kitörölni a magyar múltból. 
Mindezt a fejlôdés, a felújítás leple 
alatt – ha a magyarok morognak az 
eredmény láttán, akkor azt lehet mon-
dani, nekik semmi sem tetszik, a jövô-
be tekintés helyett állandóan a múlton 
rágódnak.

A Nyugati Jelen tudósításának végén 
ezt olvashatjuk: hétfôtôl a vár már 
látogatható, érdemes felkeresni, bár-
honnan érkezzen is a turista. Sôt, még 
hálás is lehet, hogy csak a szépséges 

várat csodálhatja meg az ünnepi 
megnyitó dák–római giccse nélkül…

Lukács Csaba 
(Magyar Nemzet) 

Nagypénteki babgulyás 
ebéd készitôi
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Csaknem vereséggé 
vált gyôzelem

 Batu kán 
megroppant a muhi 

csatában

A magyar historikus gondolkodás a 
hétszázhetvenöt éve, 1241. április 11-
én elkezdôdött muhi csatát a magyar 
történelem egyik legsúlyosabb, csak 
Mohácshoz fogható csatavesztésének 
tartja. Noha valóban sok párhuzamot 
lehet találni a középkori magyar ki-
rályság e két súlyos katonai veresége 
között, Muhi –- szemben Moháccsal --- 
a gyôztesnek is olyan érzékeny veszte-
ségeket okozott, ami miatt a hódoltatás, 
a „tatárjárás” igencsak rövidre sikere-
dett.
Nyugat felé kacsingatott a kurul-

táj
A világtörténelem egyik legnagyobb 

hódítója, a kínai császári címet is fel-
vett Dzsingisz kán (uralkodott 1206 és 
1227 között), hatalmas kiterjedésû bi-
rodalmat hagyott örökül utódainak. A 
13. század elsô felében, Dzsingisz halá-
la után sem csillapodott azonban a 
Mongol Birodalom terjeszkedési étvá-
gya.

A Kínai Császárságot és Belsô-Ázsiát 
uralmuk alá hajtó mongolok, Ögödej 
nagykán idején új irányt szabtak hódí-
tó politikájuknak.

Az 1235-ben Karakorumban megtar-
tott kurultáj (a törzsi elôkelôk tanács-
kozása) egy nagy nyugati hadjárat 
meg-indításáról döntött, amelynek élé-
re Dzsingisz unokáját, Batu kánt vá-
lasztották meg fôvezérnek.
A mongol hódítás olyan sebesen 

haladt nyugat felé, mint a futótûz.
Már a kurultájt követô évben, 1236-

ban Batu hadai legyôzték és uralmuk 
alá hajtották a Volgai Bolgárországot, 
benne Magna Hungáriával, amelyet 
beolvasztottak az ekkor születô Arany 
Hordába.

A nyugatra törô mongol hadaknak el-
lenálló városokat kíméletlenül felper-
zselték, 1240-ben erre a sorsra jutott 
Kijev is. Miután Batu kán meghódol-
tatta az orosz fejedelemségeket, a len-
gyel és a magyar királyság felé vette 
az irányt.

Julianus barát pontos híreket hozott
Az ôshazában maradt magyarok után 

kutató Julianus barát már 1235-ben 
hírt hozott Budára, a mongol invázió 
elôkészületeirôl. Második útján, 1237-
ben amikor ismét szeretett volna eljut-
ni Magna Hungáriába, az elôretörô 
mongol hódítás már megakadályozta 
ebben.

Ha oda nem is, de Batu kán udvarába 
eljutott, ahol a mongol hadvezér egy 
meglehetôsen barátságtalan hangú 
üzenetet továbbított vele királyának, 
IV. Bélának. „Én a kán, az Égi Király 
küldöttje, kinek hatalmat adott a föl-
dön, hogy a meghódolókat a maguk 
viszonyai között fenntartsam, az ellen-
szegülôket pedig eltiporjam: csodálko-
zom rajtad magyarok királyocskája, 
hogy amikor már harmincadszor kül-
dök hozzád követeket, vajon miért 
nem küldesz vissza közülük egyet sem 
hozzám?… Pedig jobb és üdvösebb 
lesz reád nézve is, ha önként hódolsz 
meg elôttem ”---- idézi Bendefy László 
1937-ben kiadott „Fr. Julianus utazá-
sának kéziratos kútfôi” címû forrásér-
tékû kötetében a kán nyílt fenyege-
téssel felérô,, teljes behódolásra 
felszólító levelét.

1239-re a mongol fenyegetés kézzel-
fogható realitássá vált, ám IV. Béla 
segtséget kérô leveleire sem a pápa, 
sem pedig a német-római császár nem 
válaszolt

Még ha a levélben írt „30 követ” da-
gályos keleti túlzás is, a fenyegetés 
semmiféleképpen sem volt az. IV. Béla 
(uralkodott 1235 és 1270 között) komo-
lyan vette Julianus jelentéseit, és Batu 

kán feltétel nélküli megadásra felszólí-
tó levelét.

A fenyegetô mongol agresszió kivé-
désre Béla király 1239-ben segítséget 
kért a pápától, a német-római csá-
szártól és a francia királytól, ám az 
európai hatalmasságok válaszra sem 
méltatták a magyar uralkodó segély-
kérését.
Mongolok Árpád nyomában
A Magyarország elleni stratégiát Ba-

tu kán alvezére, Szübôtej dolgozta ki. 
A mongol fôsereg 9 tümenbôl, (ma 
talán úgy mondanánk, dandárból) azaz 
mintegy 90 000 harcosból állt.

IV. Béla hozzávetôleg 50 ezer fegyve-
resre számíthatott a királyi zászlók 
alatt, köztük a harcmûvészetükrôl 
messze földön híres templomos lova-
gok egyik, a király szolgálatában álló 
egységére is.

A mongol hadak kettéválva, két 
irányból léptek a Magyar Királyság 
területére, Erdélybôl, illetve Árpád 
honfoglalóinak egykori útvonalán, a 
Vereckei-hágón át.
A szélsebes mongol lovasság alig 

három nap alatt ért Pest alá.
Batu kán hadait megelôzte a hírük; 

Ugrin kalocsai érsek unszolására a 
király felkerekedet Buda alól, és kelet-
nek indult.

A királyi sereg megindulását a mon-
gol hadvezetés támadási szándéknak 
vélte, --- pedig IV. Béla hadai ekkor 
még gyülekezôben voltak ---, ezért a 
kán egészen a Sajóig hátrált. A király 
szigorúan meghagyta, hogy gyüleke-
zés közben a magyar seregtestek ne 
bocsátkozzanak harcba a mongol por-
tyázókkal, elkerülendô a királyi had 
szétforgácsolódását.
Ötödik hadoszlopnak nézték a ku-

nokat
Egyes harci tûztôl égô fôurak és fô-

papok, köztük Ugrin érsek azonban a 
királyi parancs ellenére sem türtôztet-
ték magukat, és rajtaütöttek a mongo-
lokon, sokat levágva illetve foglyul 
ejtve a távol-keletrôl érkezett hódítók 
közül.

A hadifoglyok között számos, mongol 
szolgálatban álló kun harcost találtak, 
ami csak tovább növelte az országba 
1239-ben beengedett kunok iránti bi-

zalmatlanságot. A mongolok elôl a 
Magyar Királyság területére menekü-
lô, bebocsátást kért és kapott kunokra 
sokan mint a kán elôretolt „ötödik had-
oszlopára” tekintettek, tegyük hozzá, 
teljesen alaptalanul.

Úgy tûnik, hogy bizonyos információk 
már a 13. században is csaknem az in-
ternet sebességével repültek; ugyanis 
nagyon hamar befutottak a foglyul 
ejtett kunokról  szóló hírek Budára. A 
felbôszült budai polgárok a vesztére 
éppen ott tartózkodó Kötönyt, a kunok 
vezérét és kíséretét felkoncolták.

A Duna-Tisza közén táborozó kunok 
vezérük megölésének hírére felkere-
kedtek, és rabolva-gyilkolva elhagyták 
az országot. Ilyen körülmények között 
virradt fel a döntô csata napja, 1241. 
április 11-én.

Szekértáborban sáncolta el magát a 
király. A mongol csapatok kitérô had-
mozdulatai ellenére a király --- komoly 
viták után ---, a védekezô stratégia 
mellett döntött.

A tábort Muhi pusztánál, a Sajó jobb 
partján verték fel, pontosan szembe az 
ezen a folyószakaszon található egyet-
len, és ezért stratégiai jelentôségû 
híddal. A királyi haderô páncélos 
nehézlovasságból, könnyûlovasokból, 
gyalogságból valamint számszeríjá-
szokból állt. IV. Béla seregét erôsí-
tették az elitkatonának számító temp-
lomos lovagok is.

A várható meglepetések elkerülése 
végett, a király parancsára szekérvá-
rat építettek a tábor köré.

A kövekkel megrakott szekereket 
összeláncolták, és pajzsfalak telepíté-
sével fokozták az erôsség védelmét. 
Valószínû, hogy nem volt elegendô 
számú szekér, mivel a királyi sereg 
létszámához képest aránytalanul kis 
területre szorították össze a tábort. 
Ennek késôbb sajnos súlyos következ-
ményei lettek.

A Lengyelországot végigdúló Orda 
kán serege április 9-én csatlakozott 
Batu kán fôerôihez, ám a mongol se-
reg a távol lévô portyázó egységek 
miatt nem volt teljes. Így Muhinál 
nagyjából kiegyenlített volt a szemben 
álló erôk létszáma. A mongolok április 
11-én kora hajnalban megpróbáltak 

áttörni a Sajó hídján, hogy bekerít-
hessék a királyi tábort.

Ám a magyarok egy orosz szökevény-
tôl még kellô idôben értesültek Batu 
kán tervérôl, így felkészülve várták a 
rohamra induló mongolokat.
Kálmán herceg, a király öccse, és 

Ugrin érsek válogatott katonáikkal 
lerohanták Batu kán átkelésre készülô 
harcosait. A magyar számszeríjászok 
alaposan megritkították a nem várt 
rajtaütéstôl megzavarodott mongolok 
sorait, majd öldöklô kézitusa alakult ki 
a hídon és környékén.

Az oroszlánbátorsággal küzdô királyi 
katonák és a templomos lovagok olyan 
súlyos veszteséget okoztak a mongo-
loknak, hogy a kán elrendelte a vissza-
vonulást. A csata elsô menete egyér-
telmû magyar sikerrel járt.
Kár volt elôre inni a mongolok bô-

rére
A kétségtelenül súlyos veszteségeket 

elszenvedett mongol sereg visszavonu-
lását a királyi hadvezérek tévesen 
végsô diadalnak tekintették, és ezért 
csak gyengébb ôrséget hagytak a sike-
resen megvédett hídnál.

Batu fôserege azonban néhány órával 
késôbb ismét támadásba lendült.

A kán, okulva a csapatait megtizedelô, 
halálosan pontos nyílzáportól, ez alka-
lommal kôhajító gépeket állíttatott fel 
a folyó partján, a számszeríjászok tá-
voltartására.

A taktika bevált, mert az ismételt 
mongol rohamnál a számszeríjászok 
már nem tudtak hatásos lôtávolságra 
felállni. Azonban jóval nagyobb prob-
léma volt, --- amirôl a magyar had-
vezérek nem tudtak –-- hogy a mon-
goloknak sikerült gázlót találniuk a 
Sajón, így a tejes mongol jobbszárny, 
Szubutaj vezényletével, átkelt a fo-
lyón.

Kálmán herceg és Ugrin érsek kato-
nái, valamint a templomosok azonban 
második alkalommal is megállították a 
mongolokat. A csata kimenetelét vé-
gül Szubutaj folyón átkelt lovasai dön-
tötték el, szinte az utolsó pillanatban.

A mongol jobbszárny késedelmes 
beérkezéséig ugyanis annyira súlyos 
veszteségek érték Batu fôerôit a híd 
körüli harcokban, hogy a kán komo-
lyan fontolóra vette a végsô visszavo-
nulást –-- egy korabeli kínai évkönyv 
tanúsága szerint.

Még a kán testôrparancsnoka Bakatu 
is elesett harminc elitkatonájával 
együtt. Szubutaj felbukkanása mentet-
te meg a helyzetet, akinek sikerült 
visszanyomnia a magyarokat a tábor 
sáncai közé.

Ezután körbefogták, és gyújtólövedé-
kekkel –-- köztük a Kínából magukkal 
hozott „görögtûzzel” felgyújtották a 
szekérvárat. Ekkor bosszulta meg ma-
gát a rendkívül szûk területre össze-
zsúfolt táborhely; egyszerûen nem 
volt hely a csapattestek felfejlôdésére, 
így káoszba fulladt a védekezés.
Kálmán herceg halálosan megse-

besült, a templomosok az utolsó 
szálig elestek

A körbekerített és égô táborból a ma-
gyarok öldöklô közelharcban, kisebb 
csoportokban próbáltak kitörni. A 
mongolok Batu kán parancsára egy 
színlelt folyosót nyitottak a menekü-
lôknek, majd a csapdába esett magyar 
vitézeket mind egy szálig lekaszabol-
ták.

Kálmán herceg, Ugrin érsek és a 
templomosok páratlan hôsiességgel 
küzdöttek, utóbbiak gyilkos kézitusá-
ban mind elestek, egyetlen hírvivôjük 
sem maradt életben.

A király öccse is súlyosan megsebe-

sült, azonban váltott lovakkal sikerült 
Pestig menekülnie, átkelni a Dunán, és 
lerázni üldözôit. Kálmán herceg azon-
ban egy hónappal késôbb belehalt se-
beibe. A királyt a testôrsége sikeresen 
kimentette; és bölcsen, Pest helyett a 
hegyek felé vették útjukat.

A királyi sereg vesztesége a majd 
három évszázaddal késôbbi mohácsi 
csata vérveszteségére emlékeztetett; 
elesett Ugrin kalocsai és Mátyás esz-
tergomi érsek, Gergely gyôri, Jakab 
nyitrai, és Rajnald erdélyi püspök, de 
a csatatéren lelte halálát a király utáni 
második közjogi méltóság, Tomaj Dé-
nes nádor, Serafil András országbíró, 
és Gutkeled Miklós horvát bán is.

Azonban Szulejmán 1526-os mohácsi 
gyôzelmével szemben, Batu kán muhi 
csatanyerése csak átmeneti, pirruszi 
gyôzelemnek bizonyult.

Feldúlta az országot, de sebeit nyalo-
gatva vonult ki Batu kán A kán nem 
érte el legfôbb célját, a király fogságba 
ejtését, akinek sikerült Ausztriába 
menekülni, és nagyon komoly veszte-
ségek érték a seregét. Ugyan a mongol 
hadak átkeltek a Dunántúlra, ám Gyôr, 
Pannonhalma, és Székesfehérvár erô-
dítményei ellenálltak.

Zágráb irányában is elakadtak, és 
egyetlen kôvárat sem tudtak bevenni.

IV. Béla Zágrábból üzente meg IX. 
Gergely pápának a muhi vereséget, 
aki a krónikák szerint megsiratta Ma-
gyarországot, és keresztes hadjáratot 
hirdetett a mongolok ellen, ám a II. 
Frigyes német-római császárral foly-
tatott küzdelme miatt erre nem kerül-
hetett sor.

Ögedej nagykán 1241 decemberében 
elhunyt. A hagyományos történelmi 
felfogás szerint Batu kán az utódlás 
miatt vonult ki az országból, ám ennél 
sokkal valószínûbb, hogy a hadjáratban 
elszenvedett súlyos veszteségek kény-
szerítették Magyarország elhagyásá-
ra.

Egyrészt, Ögedej halálhíre csak több 
hónap késéssel érkezhetett meg a 
távol-keletrôl, másrészt, a kurultáj öt 
évvel késôbb, 1246-ban választott új 
nagykánt.

Batu minden igyekezete ellenére 
nem tudta teljesen felszámolni a ma-
gyar hadakat, és a mongolok semmit 
sem tudtak kezdeni a kôbôl épült erôs-
ségekkel.

Az országot ért hatalmas pusztítás 
ellenére még ideiglenesen sem volt 
képes pacifikálni a helyzetet, holott 
tett erre kísérleteket. Batu kán és a 
mongol hadak 1242 márciusában Ha-
vasalföld irányában végleg elhagyták 
a Magyar Királyság területét. A mon-
golok (nem összetévesztendôek a krí-
mi, török eredetû tatárokkal) soha 
többé nem léptek magyar földre.

E.T. (Origó)

IV. Béla seregét is a kor legkiválóbb európai harcosai, 
a templomos lovagok erôsítették

IV. Béla király portréja a 
Képes Krónikában
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SPORT
2016. április 5. és 7. között ke-

rült megrendezésre az idei sár-
kány-hajó  világbajnokság Ade-
laideben. 

Járosi Péter a Magyar Sár-
kány-hajó Szövetség elnöke 22 
fŒs legénységével együtt büsz-
kén jelentette ki, hogy a verse-
nyen való résztvételük mellett 

Tóbiás Andrea: 
„Ha szívvel és lélekkel csináljuk, 

akkor a kor nem számít, akkor 
minden további nélkül tudunk

egy hajóban evezni”. 

teljesítették legfontosabb célki-
tûzésüket. A 2018-as világbaj-
nokság rendezési jogát az erŒs 
singapore-i pályázattal szemben  
egyhangúan a magyaroknak 
ítélte meg a bizottság. Ez az 
eredmény amellett, hogy óriási 
büszkeséggel töltheti el a szövet-
séget, egy kíváló sportdiplomá-

ciai eredmény is, amely hoz-
zájárulhat akár a 2024-es buda-
pesti olimpia megrendezéséhez 
is, mint referencia.

Járosi Péter elmondta, hogy a 
Fekete Gyöngy csapat versenyzŒi a 
legkülönbözŒbb korosztályokból ke-
rültek ki. A legfiatalabb versenyzŒ, 
Zenger Márton 12 évesen a csapat 
dobosa, a legidŒsebb versenyzŒ, 
Tóbiás Andrea pedig éppen nyug-
díjba készül. 

A korosztálybeli különbségek mel-
lett a csapatnak a verseny azért 
sem volt  könnyû feladat, mert 
Magyarországon a csapat a tél vé-
gérŒl jött el az Adelaide-i melegbe. 
Otthon a vízen történŒ felkészülésre 
nem volt lehetŒsége a legénység-
nek, szemben azokkal a csapatok-
kal, amelyek a tengeri országok 
vidékérŒl érkeztek a versenyre. 

A nehézségek ellenére a Fekete 
Gyöngy csapat a 2000 méteres 
versenyen az elvárásoknak megfe-
lelve 6 nŒi és 4 férfi versenyzŒvel 
11. helyezettként futott be a 18 

csapat közül. Járosi Péter állítása 
ezzel az eredménnyel is bizonyítást 
nyert, miszerint „ez a csapat egy 
igazi szeretet-közösség, ahol az adott 
pillanatban egymásért kell küzdeni, 
hogy a legjobb eredményt érhessük 
el.”

A sárkányhajó világbajnokságon a 
Fekete Gyöngy magyar csapat mel-
lett néhány más csapatnál is talál-
koztunk magyarul beszélŒ verseny-
zŒvel. A kanadai csapat színeiben 
versenyzett a szlovákiai magyar 
származású Vanya Dávid, a Singa-
pore-i csapat élén álló Szaszák 
Dénes, edzŒ és a dubai-i csapatban 
versenyzŒ Groholy Diána.

Az Adelaideben versenyzŒ Fekete 
Gyöngy csapatot Szabó Ágnes és 
Herendi Erik üdvözölte a KŒrösi 
Csoma Sándor Kulturális Kör, Dél-
Ausztrália elnöke és elnökhelyette-
seként az adelaide-i  magyar szur-
kolók mellett. *

A csapat a versenyek után Melbo-
urnebe utazott, ahol Fodor Sándor, 
az Ausztráliai  Magyar Szövetség 
elnöke szervezett a csapattagok ré-
szére programot. Sydneyben Kle-
beckó  Árpád, a NSW-i Magyar 
Szövetség elnöke és Ilosvay-Egyed 
Katalin, elnökhelyettes fogadta 
Œket.

A képeket Herendi Erik készítette.

Járosi Péter a Magyar Sárkányhajó Szövetség elnöke,
Szabó Ágnes riporter 

Fekete Gyöngy Sárkányhajó Szövetség legénysége Adelaideben



14. oldal                                                            MAGYAR ÉLET                                                2016. április 21. 

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Németországban, 2. 
gazdag paraszt, aki a földjét ifegen 
munkaerôvel mûvelteti, 3. Lôrincz L. 
László mûvei, 4. Ráma iddiai királyfi,  
a brahmanizmusban Visnu fôisten 
emberi alakjában való megjelenése,5. 
Batárnak, 6. A Connectikut állambeli 
New Havenban, 7. Heltay Jenô, 8. Bá-
rányhimlô, 9. Neusiederlersee, 10. 
Ipari forr. idején a gépeket romboló-
kat nev.ezték ludditáknak. 

E heti kérdéseink:
1. Ki írta Az iguana éjszakája c. 

drámát?
2. Ki írta a szövegét a Guantanamera 

c. legendás dalnak?
3. Melyik hegység legmagasabb 

csúcsa az 5633 m magas Elbrusz?
4. Melyik vitamint nevezik tokoferol-

nak?
5. Ki mondta: „Robespierre, követni 

fogsz ez úton”?
6. Mi a fôvárosa Malajziának?
7. Ki találta fel a belsôégésû motort?
8. Mi a glaubersó kémiai neve?
9. Mi a neve a Salzburg folyójának?
10. Hány Péter nevû királya volt 

Magyarországnak?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
 Natasa felébred a moszkvai hiper-

szuper-modern bérház 125. emeletén, 
és felébreszti Szergejt:

--- Menj ki a konyhába, és kapcsold 
össze a protont a neutronnal!

Szergej álomosan kimegy, majd ha-
marosan csörömpölés és káromkodás 
hallatszik a konyha felôl.

--- A fene egye meg, már megint 
elestem a kecske láncában!

* * *
Cigány gyerek hazamegy:
--- Ídesanyám a Lákátos az cigány-

név?
--- Az, fiam!!
--- De jó, hogy mi Kolompárok va-

gyunk!!!!
* * *

 A rendôr megállítja a cigányt, az 
autó hátsó ülésén ott lát egy bárányt.

--- Loptad ezt a bárányt?!
--- Dehogy! A réten láttam legelgetni 

és megkérdeztem tôle: Be akarsz 
szállni? Erre a bárány: Beeee. 

* * *
Nagyszámú kínai turistacsoport ér-

kezik a Szovjetunióba. Nagyon megtet-
szik nekik a Kreml, és elhatározzák, 
hogy eltolják Kínába. Leteszik a bô-
röndjeiket, majd nekifeszülnek a fal-
nak. Egy idô múlva visszanéz az egyik, 
és azt mondja:

--- Sokat haladtunk, már nem látni a 
bôröndöket.

* * *
 Két cigány hajótörést szenved az 

óceánon, egy idô után kikötnek egy 
szigeten. Körbejárják, sehol egy te-
remtett lélek. Megszólal az egyik:

--- Te, Zsiga, ez a sziget lakatlan!
-  A fenét! Mától kezdve Lakatos! 

* * *
 A cigány felesége a tizedik szülés 

után elmegy a dokihoz:
--- Doktor úr segíccsen, me akármikor 

a férjemmel szexelünk, mindig terhes 
leszek.

--- Asszonyom, hát védekezzen!
--- Vídekezek én, de hát û az erôsebb.

* * *
Velencében egy magyar vendég taxit 

akar rendelni. Mivel gondolák a taxik, 
ezért úgy dönt, hogy a legolcsóbbat 
választja. A diszpécserközpontos 
megkérdezi:

--- Elsô vagy másodosztályút óhajt?
--- Az attól függ, hogy melyik milyen? 

--- válaszolja a magyar.
--- Az elsôosztályúban bárpult és szí-

nes TV van, továbbá állandóan zene 
szól. Ez egymillió líra. A magyar 
sokallja, ezért tovább kérdez:

--- És milyen a másodosztályú?
--- Ha azt kér, akkor ön úszik a gon-

dola után.
* * *

 Egy bombanô nyaral Velencében. 
Javában gondolázik, mikor a gondolás 
idegenvezetô szemet vet a nôre. Egy 
kissé elhagyatott helyen megkérdi 
tôle:

--- Remélem, szereti a szexet!
--- Hová gondol, maga szemtelen! --- 

fakad ki a nô.
--- Jó, de úszni biztosan szeret!

* * * 
Tag felhívja az orosz rokonait:
--- Hány fok van most nálatok?
---  Minusz 16.
--- Jól van akkor, mi már nagyon 

aggódtunk, mert itt nálunk a hírekben 
azt mondták, hogy kint nálatok sokkal 
hidegebbek vannak!

--- Jaaa! Hogy kint? Ott  minusz 51!
* * *

Szulejmán és Brezsnyev találkozik a 
túlvilágon. Brezsnyev panaszkodni 
kezd:

--- Az hogy lehet, hogy ti, törökök 150 

évig uralkodtatok Magyarországon, és 
mégis szerettek benneteket. Mi csak 
40 évig voltunk ott, de mindenki utált.

Mire Szulejmán:
--- Mi nem követtünk el két nagy 

hibát. Elôször is nem tettük kötelezôvé 
az iskolákban a török nyelvet, másod-
szor nem kellett a magyaroknak meg-
ünnepelniük a mohácsi csata összes 
évfordulóját.

* * *
Ismét kitör a balhé a magyar és a 

román kormány között, és elôkerül a 
régi vita, hogy kié is Erdély, és mihez 
van joguk a magyaroknak. Ez így nem 
mehet tovább, határozzák el, és a 
koppenhágai nemzetközi bírósághoz 
fordulnak. A magyar követ jut elöször 
szóhoz:

--- Amikor bejöttünk a Kárpát-meden-
cébe, lepányváztuk lovainkat, fôztünk 
egy gulyást, és ledôltünk. Reggel vi-
szont sehol sem találtuk a lovainkat. 
Az avarok elárulták, hogy a románok 
voltak.

--- Hazugság! --- ugrik fel a román 
diplomata. --- Ott se voltunk!

--- Hát ez az. --- mondja somolyogva a 
magyar követ --- Akkor meg mit éne-
kelnek itt az ôsi földrôl.

* * *
  A román katonáknak napiparancsot 

osztanak:
--- Dimitrij!
--- Parancs!
--- Vegyen egy seprût, és söpörje fel 

az udvart!
--- Igenis, értettem!
--- Teodoru!
--- Parancs!
--- Fog egy gereblyét és fölgereblyézi 

a pázsitot!
--- Igenis, értettem!
--- Ábel!
--- Parancs!
--- Vegyen egy rongyot és mossa föl a 

latrinát!
--- Igenis! Sejtettem! 

* * *
--- Disznóság --- háborog McGregor a 

barátjának.
 --- Tízfontossal fizettem az üzletben, 

és hamis ötfontost adtak vissza.
--- Hát vidd vissza, ha hamis volt!
--- Nem merem, mert az én tízfon-

tosom is hamis volt.
* * *

 A skót lányát feleségül kérik
--- Elvennéd a lányom akkor is, ha 

nem adnék egy penny hozományt 
sem?

 --- El én!
 --- Akkor nem adom hozzád. Elég 

hülye van már a családban.
* * *

A skótot éjjel a sötét utcán megállítja 
egy rabló:

--- Száz font, vagy az életed!
--- Tessék, itt van ötven, már úgyis 

félholt vagyok az ijedtségtôl.
* * *

 A skót és a fia mennek a piacon, 
megszólal a gyerek:

 --- Apa, kaphatok narancsot?
--- Nem.
 --- De apa, nagyon szeretnék!
--- Jól van fiam, köpd le az árust, talán 

hozzád vág egyet!
* * *

A mise után találnak a perselyben az 
egy- és ötfontosok mellett négy darab 
egypenny-st. 

A pap felkiált mérgesen:
--- Ezt biztos egy skót dobta be...
Mire a templomszolga:
--- Egy? Szerintem négy... 

Egyperces tudomány

Honnan ered az abrakadabra?
Ma már csak bûvészek használják 

viccesen, régen azonban komoly erô-
vel bíró szónak számított az abraka-
dabra, amelyet betegségek gyógyítá-
sára használtak.

Az elsô írásos emlékünk a Kr. u. 2. 
századból való: Serenus Sammonicus 
római polihisztor írásában, a Liber 
Medicinalisban említi meg, hogy az 
ABRAKADABRA tökéletes lehet a 
hemitritaeosnak nevezett betegségre. 
A megfelelô használathoz egy perga-
menre le kell írni elôször az egész szót, 
majd fokozatosan elvenni a végérôl 
egy betût, míg végül az „a” betûig el 
nem ér. Az egészet egy tölcsér alakban 
kell felrajzolni. A mágikus papiruszt 
aztán a nyak környékére kellett he-
lyezni.

Valószínûleg Sammonicus sem ma-
gától találta ki ezt a varázsmondást, 
csak ô volt az elsô, aki írásba foglalta.

Néhány elmélet szerint a szó maga az 
abraxas mágikus kifejezésbôl eredhet, 
amely görög számokként összeadva 
365-öt, azaz az év összes napját adja 
ki.

Aztán társítják még a héber atya, fiú 
és szentlélek szentháromsághoz, ez 
héberül az „ab, ben és ruach hakodesh”. 
Köze lehet az arámi avra kadavra ki-
fejezéshez is, amely már ismerôs lehet 
a Harry Potter-rajongóknak, hiszen J. 
K. Rowling felhasználta gyilkos fôben-
járó átkának, az avada kedavrának 
megalkotásához. Ez eredetileg azt 
jelentette, hogy „hagyd elpusztulni”, 
ami logikusnak tûnik, ha a betegség 
pusztulásáról beszélünk.

Miért esnek talpra a macskák?
A kilenc élet mellett a macskák egyik 

legismertebb jellemzôje, hogy talpra 
esnek, ha valahonnan lepottyannak. 
Minek köszönhetik ezt az egyedi 
ké-pességet? Esés közben a macska 
úgy forgatja magát, hogy a talpára ér-
kezzen, valamint nem függôleges, ha-
nem parabola alakban zuhan, vagyis 
egyfajta ejtôernyôzô testhelyzetet 
vesz fel. Ez azonban még nem lenne 
elegendô a kiváló érzékszervek és a 
sajátos testfelépítés nélkül. A cicák 
ugyanis nem rendelkeznek kulcs-
csonttal, aminek köszönhetôen mellsô 
testüket kiválóan tudják mozgatni, 
nem merevek, valamint a gerinc haj-
lékonysága is sokat segít.

A magasság idôt jelent az állat szá-
mára, ami alatt a legmegfelelôbb hely-
zetbe hozhatja magát, így a magasabb-
ról lepottyanó cicák nagyobb eséllyel 
érkeznek talpra. Természetesen ez 
nem jelenti azt, hogy akármilyen ma-
gasból esik le a macska, biztosan a tal-
pára érkezik, és megússza a kalandot 
néhány karcolással, ezért nem aján-
lott, hogy a gazdi a kíváncsisága miatt 
kidobálja kedvencét az ablakon.

Hogyan álmodnak a vakok?
Az, aki nem veszítette el a látását, 

egyértelmû, hogy képekben álmodik --
- de mi történik azokkal, akik szüle-
tésüktôl fogva vakok, vagy késôbb va-
kulnak meg?

A mágikus életkor valahol az ötödik 
és hetedik életév között van: ha ez elôtt 
vakul meg a gyermek, akkor valószí-
nûleg soha nem fog képekben álmodni. 
Ilyenkor a vakok általában nem vizu-
ális ingerekrôl, hanem különbözô 
érzetekrôl számolnak be, hasonlóan a 
látók álmaihoz --- az ô esetükben is 
gyakori ugyanis, hogy egy bizonyos 
érzettel ébrednek fel, például félelem-
mel, de nem tudják visszaidézni, pon-
tosan mi történt az álomban, hogy így 
érzik magukat. A születésüktôl fogva 
vak vagy nagyon korán megvakult 
emberek ehhez hasonlóan álmodnak.

Gyakori a hangalapú álmodás, és azt 
is megfigyelték, hogy a vakok többi 
érzéke az álmok során felerôsödik: 
míg a látók kevésbé emlékeznek ízek-
re vagy tapintásra az álmukból, a va-
kok hajlamosak ezeket az érzékszer-
veiket is bevonni alvás közben.

Azok, akik késôbb veszítették el a lá-
tásukat, vakságuk elsô idôszakában 
még nagyon hasonlóan álmodnak, 
mint a látó emberek. Az, hogy a képek 
mikor kezdenek eltünedezni, és mikor 
veszi át a többi érzék az irányítást, 
emberenként változó.

Olyan is akad, akinek valamiféle vi-
zuális képzete mindig megmarad 
alvás közben.

Rájuk is jellemzô azonban, hogy a 
többi érzékszervük sokkal élesebb, és 
bevonódik az álmodás folyamatába.

Azok, akik valamilyen látási rendelle-
nességgel élnek (mondjuk csak színe-
ket látnak), így fognak álmodni is, 
hiszen az agyuk soha nem fogott fel 
másfajta képet. Rájuk is jellemzô a 
többi érzék élesedése.

Tudja-e, hogy miért sós a tenger?
A világóceán egészét tekintve a ten-

gervíz sótartalma kiegyenlített, átlag-
értéke mindhárom nagy óceáni me-
dencében lényegében azonos. A 
geológiai bizonyítékok arra utalnak, 
hogy a tengervíz sótartalma több száz-
millió éve változatlan. Önként adódó 

kérdés, hogy vajon mitôl sós a tenger, 
és miért stabil a sótartalom.

Amikor nagyjából négymilliárd éve 
még forró volt a földfelszín, és kitörtek 
az elsô vulkánok, nagyon nagy meny-
nyiségû gáz, köztük szén-dioxid és 
vízgôz került az ôsatmoszférába.

Ez az ôsi és mérgezô légkör híján volt 
még a legtöbb élô szervezet számára 
nélkülözhetetlen szabad oxigénnek.

Amint a forró földfelszín fokozatosan 
kihûlt, a légkörben felhalmozódott ir-
datlan mennyiségû vízgôz kicsapódott, 
és évezredes, szakadatlan, heves esô-
zések formájában zúdult a földfelszín-
re.

A víz feltöltötte a megszilárdult föld-
kéreg egyenetlenségeit, így jöttek lét-
re az elsô óceáni méretû medencék, 
nagyjából 3,8 milliárd éve.

Az elsô óceánok víztömegét még 
édesvíz alkotta.

A légkörbôl az esôzések útján az ôs-
tengerek vizébe beoldott nagy meny-
nyiségû szén-dioxid miatt az ôsóceá-
nok meglehetôsen savasak lehettek.

Ez a savas oldat kémiai reakcióba 
lépett a kôzetekkel, így kalcium, va-
lamint magnézium és más ásványi sók 
kerültek a vízbe. A kôzetek, a savas víz 
és a légköri folyamatok együtthatásá-
nak eredményeként a kezdetben édes-
vizû óceánok fokozatosan sós víztö-
meggé váltak.
Miért állandó a világtenger só-

tartalma?
A vízben oldott összes szervetlen 

anyag mennyisége határozza meg a 
tengervíz sótartalmát. Az oceanog-
ráfusok számításai alapján a világ-
tenger 5 billió tonna oldott anyagot 
tartalmaz, és vizében csaknem 100 
különbözô elem található meg.

(A világóceán vizében például 5 mil-
liárd kilogramm arany is található.) A 
sótartalmat súlyszázalékban vagy 
súlyezrelékben szokás megadni, ami 
azt fejezi ki, hogy egy liter tengervíz-
ben mekkora az összes oldott anyag 
aránya.

A világtenger nyílt víztömegének 
3,5% (vagy 35 ezrelék) az átlagos 
sótartalma. (A parti övben ez az érték 
változó lehet a párolgás, édesvízbe-
ömlés és egyéb tényezôk miatt; itt 3,3-
3,7 százalék között ingadozik az átlagos 
sótartalom.) A geológiai bizonyítékok, 
a különbözô földtörténeti korokban 
lerakódott tengeri üledékes kôzetek és 
az azokba bezárt egykori tengeri 
élôlények fosszíliái egyértelmûen azt 
bizonyítják, hogy már legalább fél-
milliárd éve változatlan a világóceán 
sótartalma.

A kérdés úgy vethetô fel, hogy vajon 
miért nem válnak egyre sósabbá az 
óceánok, hiszen a mélytengeri óceán-
középi hátságokon folyamatos kigá-
zosodás, valamint a folyók munkája 
miatt évente több milliárd tonna oldott 
ásványi anyag kerül a világtengerbe.

Erre az a magyarázat, hogy a kigá-
zosodás és a szárazföldi eredetû ás-
ványianyag-beszállítás mennyiségét a 
világóceán vízébôl kikerülô anyag-
mennyiség ellensúlyozza.

Egy év alatt nagyjából ugyanannyi 
oldott anyag jut a tengerbe, mint 
amennyi ki is kerül onnan.

A legnagyobb mennyiségben a folya-
matosan lerakódó tengeri üledékekbe 
csapdázódnak be a tengervízben oldott 
ásványok, de jelentôs a tengeri orga-
nizmusok szervezetébe –-- elsôsorban 
vázelemeibe –-- beépülô anyag meny-
nyisége is.



00:55 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:30 Hogy volt?! Földes-
sy Margitot – születésnap-
ján köszöntjük.
02:25 Valamit visz a víz 
(1943)  Magyar film  Ren-
dezte: Zilahy Lajos, Oláh 
Gusztáv. Szereplők: Jávor 
Pál (János), Pápay Klára 
(Zsuzsanna, a felesége), 
Karády Katalin (Anada), 
Koltay Gyula (Öreg Mi-
hály), Alszeghy Lajos 
(Gergely), Kamarás Gyula 
(Földesúr), Soós László 
(Orvos), Sugár Lajos (Ék-
szerész), Sz. Szabó István 
(Ismeretlen), Pápay Klára 
(Zsuzsanna) János, a fele-
sége meg a kisfiuk boldo-
gan éldegélnek. És ekkor 
az idillt megzavarja vala-
mi, valami váratlan, valami 
szokatlan. Egy titokzatos 
asszonyt sodor partra a víz. 
Befogadják, felgyógyítják. 
A sejtelmesen szép Anada 
jelenléte teljesen feldúlja 
János lelkét…
04:00 Slágertévé  
04:55 Híradó 
05:10 Angol nyelvű hírek   
05:20 Hazajáró Homoród-
Mente 1. - Advent a Kis-
Homoród mentén
05:50 Lyukasóra  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Bangó 
Margit Kossuth-díjas
06:50 Ridikül   
07:50 Csikar - portréfilm a 
75 éves Sándor Károlyról 
08:40 Német nyelvű hírek   
08:55 Öt kontinens  
09:20 Orosz nyelvű hírek   
09:30 Summa    
09:50 Római katolikus 
szentmise   
10:55 Angol nyelvű hírek   
11:15 Fűre lépni szabad 
(1960) Magyar romantikus 
film  Rendezte: Makk Ká-
roly. Szereplők: Páger An-
tal (Kéri), Tolnay Klári (a 
felesége), Polónyi Gyön-
gyi (Kéri Juli), Makláry 
Zoltán (Kárász papa), Tor-
dy Géza (Kárász Lali), Ke-
resztessy Mária (Kárász 
mama), Sinkovits Imre 
(Tirpák), Benkő Gyula 
(Noszter), Psota Irén. Kárá-
szék egy meggondolatlan 
felajánlást kihasználva be-
költöznek a Kéri villába, 
ahol ettől kezdve tumultu-
ózus jelenetek játszódnak 
le, és mindennapi dolog a 
két család közötti vesze-
kedés. 
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Médiaklikk    
13:40 Öt kontinens  
14:10 Rúzs és selyem   
14:45 Család-barát   
16:05 Roma Magazin    
16:35 Domovina   
17:05 Itthon vagy!   
17:25 Tálentum Kiss 
Manyi-1911-1971
18:00 Muzsikás történet - 
A Muzsikás együttes 35 
éve 5/1. Ez a mi zenénk
19:00 Hogy volt?! Helyey 
Lászlóra emlékezünk
20:00 Üdítő 
21:00HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát
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00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Szenes Iván írta 
02:25 Fűre lépni szabad 
(1960) Magyar  film  
04:05 Üdítő  
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Homoród-
Mente 1. - Advent a Kis-
Homoród mentén
05:50 Lyukasóra Irodalmi 
műsor  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Kará-
tson Gábor festő, író. Kossuth- 
díjas festő, művészeti és filo-
zófiai író, műfordító, tán leg-
inkább polihisztor. A siker és 
közismertség azonban egyál-
talán nem jött könnyen, meg-
annyi veszteség, elzártság, 
mellőzöttség vezetett a 
jelenig.
06:50 Ridikül   
07:40 Muzsikás történet - 
A Muzsikás együttes 35 
éve 5/1. Ez a mi zenénk. 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
08:35 Német nyelvű hírek  
08:45 Térkép   
09:20 Szeretettel Holly-
woodból   
09:45 Orosz nyelvű hírek   
09:55 Család és otthon    
10:20 Minden tudás   
10:40 Református ifjúsági 
műsor   
10:50 Református 
magazin    
11:15 Evangélikus ifjúsági 
műsor    
11:25 Úton-útfélen  
11:35 Angol nyelvű hírek   
11:50 "A korán jött polgár" 
- Portréfilm Karácsony Be-
nőről  „Mi marad egy író ut-
án, akit 1944-ben, az ausch-
witzi lágerben láttak utoljára? 
Mi marad egy tisztes polgá-
ri foglalkozással bíró csa-
ládapa után, akinek a fele-
sége és fia szintén az 1944-
es eseményeknek estek ál-
dozatul, különféle helyszí-
neken? 5 db regény, 2 db 
színmű, egy kötetnyi no-
vella. Üzenetek egy palack-
ban. A palackoknak pedig 
megvan a maguk útja. El-
jutnak valahová.” (Balázs 
Imre József)  Karácsony 
Benő (eredetileg Klärmann 
Bernát) az erdélyi irodalom 
egyik legjelentősebb, ám 
nem kellően méltatott 
prózaírója. 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Életkor   
13:45 Térkép   
14:15 Család-barát   
15:40 Srpski Ekran   
16:10 Unser Bildschirm   
16:40 Magyar gazda   
17:05 Útravaló  
17:20 Tálentum Dresch 
Dudás Mihály
17:55 Muzsikás történet - 
A Muzsikás együttes 35 
éve 5/2. Csak kezdje el, és 
megy!
19:00 Hogy volt?! Udva-
ros Dorottya felvételeiből
20:00 Nevetni kell, ennyi 
az egész Balázs Péter 
kabaréja
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát    

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek  
01:30 Szabadság tér '56 
02:20 Elektra (1962)  
03:45 VI. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál 5/3.
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2015)  2.: 
Felső-Gömör - A Vályi-
völgytől Murányi
05:50 Száműzött magyar 
irodalom Herczeg Ferenc - 
2. rész
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Juhász 
Judit újságíró. Csaknem 
két évtizedig dolgozott 
rádiós újságíróként, ő volt 
az első női kormányszó-
vivő Magyarországon. Há-
rom évig vezette a Magyar 
Katolikus Püspöki Konfe-
rencia Sajtóirodáját, 2004 
óta a Magyar Katolikus 
Rádió vezérigazgató-
helyettese. 
06:50 Ridikül   
07:45 Muzsikás történet - 
A Muzsikás együttes 35 
éve 5/3. Jelképes hely. Ma-
gyar dokumentumfilm-
sorozat  
08:35 Német nyelvű hírek  
08:50 Hazajáró (2016)  
09:20 Magyar Krónika  
09:45 Orosz nyelvű hírek  
09:50 Médiaklikk    
10:15 Tessék!    
10:40 A sokszínű 
vallás  
10:55 Kérdések a 
Bibliában   
11:05 Kereszt-Tények 
11:15 Így szól az Úr!  
11:25 Angol nyelvű hírek   
11:40 DOROTTYA va-
gyis a DÁMÁK DIA-
DALMA A FÁRSÁN-
GON (1973)  Magyar 
tévéjáték  Rendezte: Hor-
váth Jenő. Szereplők: Ben-
kő Péter (Ecse), Dőry Vi-
rág (Citére), Gobbi Hilda 
(Dorottya), Harsányi Fri-
gyes (Cserházy), Káldy 
Nóra (Thália), Keresztessy 
Mária (Magdaléna), Kon-
rád Antal (Szemő), Lado-
merszky Margit (Orsolya), 
Náray Teri (Rebeka), Po-
gány Margit (Adelgunda), 
Simor Erzsi (Márta), Sinkó 
László (Carnevál), Sinko-
vits Imre (Csokonai Vitéz 
Mihály), Urbán Erika 
(Cserházyné), Cs. Németh 
Lajos (Bongorfi), Nagy At-
tila (Bordács). 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Kék bolygó   
13:40 Hazajáró 
14:10 Magyar Krónika 
14:40 Család-barát   
16:00 Rondó    
16:30 Kvartett    
17:00 Család és otthon   
17:20 Tálentum Gyarma-
thy Lívia
18:00 Muzsikás történet - 
A Muzsikás együttes 35 
éve 5/4.: Összeszőve
19:00 Hogy volt?! Schütz 
Ilára emlékezünk
20:00 Szenes Iván írta
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:30 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek  
01:30 Ég, föld, férfi, nő 
(2014)Csallóköz
02:20 DOROTTYA va-
gyis a DÁMÁK DIA-
DALMA A FÁRSÁN-
GON (1973)  Magyar 
tévéjáték. Rendezte: 
Horváth Jenő. Szereplők: 
Benkő Péter (Ecse), Dőry 
Virág (Citére), Gobbi 
Hilda (Dorottya), Harsányi 
Frigyes (Cserházy), Káldy 
Nóra (Thália), Keresztessy 
Mária (Magdaléna), 
Konrád Antal (Szemő), 
Ladomerszky Margit 
(Orsolya), Náray Teri 
(Rebeka), Pogány Margit 
(Adelgunda), 
03:35 Ízőrzők (2013)  Csór
04:10 Szenes Iván írta
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Bodzai-
havasok - Hadak útján a 
bodzai határszélen
05:50 Száműzött magyar 
irodalom Tormay Cécile
06:15 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Balázs 
Péter.
06:50 Ridikül   
07:45 Muzsikás történet - 
A Muzsikás együttes 35 
éve 5/4.: Összeszőve
08:40 Német nyelvű hírek  
08:50 Magyarország 2000 
- Családi krónikák  
09:20 Orosz nyelvű hírek   
09:35 Iskolapad   
09:55 Élő egyház   
10:15 Katolikus krónika  
10:40 Isten kezében  
11:10  Angol nyelvű hírek   
11:25 Mire a levelek lehul-
lanak (1976)  Rendezte: 
Hajdufy Miklós. Szerep-
lők: Lukács Sándor (Zol-
tán), Bordán Irén (Gabri-
ella), Bánsági Ildikó (Ol-
ga), Sinkó László (Dusán), 
Raksányi Gellért (apa), 
Bácskai János, Berényi 
Ottó, Csíkos Gábor, Cs. 
Németh Lajos, Deák B. 
Ferenc, Farády István, Fe-
kete Tibor, Gordon Zsuzsa, 
Hajdú Endre, Hajdufy Dó-
ra, Haraszin Tibor, Holl 
István, Józsa Imre, Kern 
András, Konrád Antal, 
Kristóf Tibor, Kránitz La-
jos, Mensáros László, Per-
laky István, Árva János, 
Soós Lajos, Sörös Sándor, 
Sugár István, Szilágyi Ist-
ván, Szilágyi Tibor, Tarsoly 
Elemér, Temessy Hédi, 
Zsurzs Kati, Győri Ilona
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Tessék!    
13:40 Összhang  
14:10 Család-barát  
15:35 P'amende   
16:05 Kosár    
16:30 Tálentum Jankovics 
Marcell 
17:05 MMA - portrék 
(8/2.: Mészáros Éva
18:00 Muzsikás történet - 
A Muzsikás együttes 35 
éve 5/5. Megtartó hagyo-
mányban
19:00 Hogy volt?! Hámori 
Ildikó felvételeiből
20:00 Slágertévé 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:30 Család-barát   

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 A Bagi Nacsa Show 
02:25 Mire a levelek lehul-
lanak (1976)   
04:00 Slágertévé (1999)  
05:00 HÍRADÓ -
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2015)  
Moldva 1. - Csángóföldön 
Klézsétől Pusztináig
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
06:45 Öt kontinens  
07:15 Muzsikás történet - 
A Muzsikás együttes 35 
éve 5/5. Megtartó hagyo-
mányban. Magyar doku-
mentumfilm-sorozat . A 
Muzsikás együttesnek ha-
talmas szerepe van az au-
tentikus népzene és az e 
köré szerveződő táncház-
mozgalom megszervezé-
sében, kiépítésében. A het-
venes évek egyik legna-
gyobb hatású kulturális 
mozgalmának jeles képvi-
selői itthon és külföldön. 
 08:10 Német nyelvű hírek   
08:20 Unió28    
08:45 Kosár    
09:10 Itthon vagy!   
09:30 Orosz nyelvű hírek   
09:40 Szeretettel Holly-
woodból   
10:10 Rúzs és selyem   
10:40 Öt kontinens  
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:25 Zárt tárgyalás (1940)
Magyar játékfilm  Rendez-
te: Radványi Géza. Szerep-
lők: Páger Antal (Dr. Bene-
dek Gábor), Tasnády Feke-
te Mária (Anna), Tímár Jó-
zsef (Szentgyörgyi Péter), 
Somlay Arthúr (Tibor, 
ügyész), Vaszary Piri 
(Trafikosné) Dr. Benedek 
Gábor, a híres ügyvéd egy 
gyilkost véd, aki féltékeny-
ségből megölte feleségét. 
Gábor házassága rendben, 
szereti a feleségét, Annát. 
Még elképzelni sem tudná, 
hogy nélküle éljen.Boldog, 
úgy érzi minden rendben 
van közöttük. Aztán egy 
szép napon feltűnik a kis-
városban Szentgyörgyi 
Péter, az asszony régi sze-
relme. Valamikor Anna is 
zongoraművésznek ké-
szült, mint Péter, de aztán 
férjhez ment és lemondott 
a karrierről. A "régi szere-
lem" felbukkanása hogy - 
hogy nem felébreszti An-
nában az eltemetett, más-
fajta élet vágyát…(fekete-
fehér)
13:00 HÍRADÓ - 
13:20 Család-barát   
14:50 Novum   
15:20 A szellem órája - 
Sziget Baljós felhők kö-
zött: "Invitis Nubibus" - 
Portréfilm Szerb Antalról
16:25Szabadság tér '56 
17:15  Hogy volt?!  
18:10 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
19:00 Mindenből egy van 
1. Ki a főnök? 2. Pálma 
nagy lehetősége
20:00 Bízunk benned! 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 A Bagi Nacsa Show 
22:30 Munkaügyek - Ir-
Reality show Feljelcsi. 
Magyar tévéfilm  
23:10 Család-barát    

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek    
01:20 Gasztroangyal  
02:25 Mese a 12 találatról 
(1956)  Magyar filmvíg-
játék  Rendezte: Makk 
Károly. Szereplők: Somló 
István (Dr. Bartha), Tolnay 
Klári (Bartháné, Mária), 
Darvas Iván (Fazekas Gé-
za, történelemtanár), Rutt-
kai Éva (Kató, tornetanár-
nő), Zenthe Ferenc (Titi, 
futballedző), Soós Edit 
(Piri, Titi felesége), Psota 
Irén (Vali, Piri testvére), 
Peti Sándor (Károly bácsi), 
Balázs Samu (Üzletveze-
tő), Greguss Zoltán (Péter), 
Makláry Zoltán (Hőnich 
professzor), Péchy Blanka 
(Mama) A szerencsében 
reménykedett mindenki 
már az ötvenes években is. 
A vágyak netovábbja, a 
mesés 12 találat a totón. 
Van aki a véletlenben 
reménykedik, míg mások 
páratlan "szakértelmükkel" 
szeretnék megnyerni ezt a 
vagyont. 
03:55 Virtuózok (2016)  
8/3.:Újra klasszikus 
tehetségeket keresünk! 
05:15 HÍRADÓ  
05:30 Angol nyelvű hírek   
05:50 Gasztroangyal  
06:45 Operettalbum - Nép-
szerű melódiák népszerű 
művészek előadásában 
07:15 MMA - portrék (III. 
sorozat) 8/2.: Mészáros 
Éva
08:05 Német nyelvű hírek   
08:10 Élő egyház    
08:35 Minden tudás   
09:00 Profit7    
09:20 Orosz nyelvű hírek   
09:30 Noé barátai    
10:00 Novum   
10:30Térkép    
10:55  Angol nyelvű hírek   
11:10 Virtuózok (2016)  8/3.
12:35 Anyáinkról dalban 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Nagyok   
13:50 Szabadság tér '56  
14:45 Család-barát   
16:20 Rúzs és selyem   
16:50 Önök kérték   
17:50 Öt kontinens    
18:25 Szeretettel 
Hollywoodból   
19:00 Gasztroangyal  
20:00 Operettalbum - Nép-
szerű melódiák népszerű 
művészek előadásában 
Válogatás Huszka Jenő 
legnépszerűbb 
operettjeiből.
21:00 HÍRADÓ 
21:30 1956-60 A FILM-
MŰVÉSZET TÜKRÉ-
BEN 1950- 953 - Egy tit-
kos kényszermunkatábor 
története (1988)  3/3.Ma-
gyar dokumentumfilm-
sorozat  A recski internáló-
tábor közvetlenül az Ál-
lamvédelmi Hatóság felü-
gyelete alatt működött 
1950 és 1963 között. A 
politikai, történelmi gyök-
erekig hatoló elemzésben 
volt rabok, volt ÁVH-s 
őrök vallomásaiból rajzo-
lódik ki a tábor képe. A 
film 1989-ben, a legjobb 
európai dokumentumfilm-
ként elnyerte a Félix-díjat.
22:50 Öt kontinens   
23:20 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek  
01:30 Önök kérték   
02:25 "A korán jött polgár" 
- Portréfilm Karácsony 
Benőről  
03:30 Ízőrzők Karád Ma-
gyar ismeretterjesztő so-
rozat  
04:00 Nevetni kell, ennyi 
az egész Balázs Péter 
kabaréja
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró 1.: Homo-
ród-mente 2. - A Nagy-
Homoród völgyében
05:50 Száműzött magyar 
irodalom Herczeg Ferenc - 
1. Rész. Irodalmi műsor  
Az egypárti kommunista 
diktatúra kezdete után, a 
magyar irodalom tanköny-
vekből, illetve tanításból 
tudatosan kihagyták mind-
azokat az igen jelentős író-
kat, költőket, akiknek élet-
műve nem volt alkalmas 
arra, hogy a meghirdetett 
kommunista ideológia, va-
lamint osztályharc eszkö-
zévé váljanak. 
06:15 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora. Bere-
ményi Géza író, rendező. 
06:45 Ridikül   
07:40 Muzsikás történet - 
A Muzsikás együttes 35 
éve 5/2. Csak kezdje el, és 
megy!
08:35 Német nyelvű hírek   
08:45 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
09:15 Nagyok   
09:45 Orosz nyelvű hírek   
09:55 Kék bolygó   
10:15 Rome Reports - 
Vatikáni híradó    
10:45Új nemzedék  
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:25 Elektra (1962)  Ren-
dezte: Zsurzs Éva. Szerep-
lők: Berek Kati (Krüzothé-
misz), Bessenyei Ferenc 
(Aigüszthosz), Bod Teréz 
(Mükénei asszonyok ka-
rának tagja), Földényi Kó-
rus, Gelley Kornél (Oresz-
tész), Gobbi Hilda (Karve-
zető), Kőmíves Sándor 
(Nevelö), Lénárd Judit, 
Marton Éva (Mükénei 
asszonyok karának tagja), 
Ősi János (Püladész), Pso-
ta Irén (Elektra), Sándor 
János (vezényel), Sólyom 
Ildikó (Karvezető)
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Magyar gazda  
13:40 Rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
14:10 Nagyok   
14:40 Család-barát   
16:00 Rome Reports - 
Vatikáni híradó    
16:30 Hrvatska Kronika   
17:00 Ecranul Nostru   
17:30 Magyar történelmi 
arcképcsarnok (2001)  
Chorin Ferenc
17:50 Muzsikás történet - 
A Muzsikás együttes 35 
éve 5/3. Jelképes hely
18:50 Hogy volt?! "Koós 
János 77"
19:50 VI. Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál 5/3. rész
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!   
22:30 Ridikül  
23:25 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.

BOYD VARJU & ASSOCIATES

Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

SYDNEY Upper North Shor-on élô 
69 éves hölgy ezúton keresi a környé-
ken élô hasonló korú magyarok társa-
ságá t közös programokra. E-mail:

 mohary1@bigpond.com  
vagy mobil: 0435- 479- 965

MEGBÍZHATÓ, nyugdij elôtt álló,  
sportos Magyarországon végzett test-
nevelô tanár (ausztrál állampolgár) 
magyar, angol nyelvtudással munkát 
vállal. Idôsek Otthonában vagy magán 
személyeknél. Egyéni mozgásterápia, 
gyógytorna, maszírozás, általános se-
gítség, társalgás, magánsofôr (ausztrál 
jogosítvány van). Magyar nyelv okta-
tás, kosárlabda edzés tartása, gyermek 
felügyelet vagy bármi más hasonló el-
foglaltság érdekel. Ausztrália bármely 
varosában bentlakással is. Leinfor-

Sonkavásár
GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

Grüner Péter és munkatársai

várják önöket 
az új évben is

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

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

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

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

málható ausztrál és magyar refe-
renciákkal rendelkezem. Minden ér-
deklôdést szívesen várok az alábbi te-
lefonszámon: 0403 084-855

Gold Coast legújabb – felújitott modern fogászati 
rendelôje várja kedves vendégeit a Southportban 

és Burleighben lévô rendelôiben.
Teljes általános fogászati ellátást biztosítunk, fehér tömések, 

koronák és hidak, implantok, fogszabályzás kezelés és Botox. 

Magyarul beszélô (Dental Hygienist – Therapist) száj 
higénikus és terápia, fogtisztítást, fogfehéritést 

és gyerek ellátást Imola szolgáltatja.
Helyszinen készülô teljes mûfogsorok, fémvázas fogsorok és 

Valplast „flexibilis” fogsorokat a sok éves tapasztalattal rendelkezô 

fogtechnikus - prosthetist - szolgáltatja.

Implantok kezdô ára $1600, fogtisztítás $99, 
lámpás fogfehérités $550; 

Várjuk a kedves vendégeket, 
alábbi telefon számon lehet foglalást kérni: 

5532 4168 Southport vagy 
5535 0561 Burleigh (itt csak mûfogsorokat szolgáltatunk)

Rendelô címei:
268 Ferry Road, Southport és 

1794 Lower Gold Coast Hgw, Burleigh Heads

TMS
SZÁMITÓGÉP

service
0424 166-041

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@netspeed.com.au


