
Mailed  on Friday, 25th November 2016

Price $ 4.00
Including GST

No. 2947. 1 December  2016        Printed Post approved PP 1000 2449     LVIII évfolyam 46. szám         2016. december 1.



 2. oldal                                                          MAGYAR ÉLET                                              2016. december 1. 

BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
A Bethlen Gábor-díjat az idén --- irodalmi, kulturális, mûvészeti és társadalmi 

szerepvállalásáért, a nemzeti mûvelôdés kiemelkedô szolgálatáért --- a Hitel 
folyóirat szerkesztôsége is megkapta; az elismerést Papp Endre fôszerkesztô 
és a szerkesztôség több tagja vette át Lezsák Sándortól.

Petrik Béla, az alapítvány kurátora a lap méltatásakor azt emelte ki: másfél 
évtizedes vajúdás után, 1988-ban jelent meg elôször  a népi-nemzeti ellenzék 
lapja”, amely négy évvel késôbb vonult ki a napi politikából, és folytatta irodal-
mi periodikaként a küzdelmet „a mindannyiunkat elérô és mindenen átgázoló 
felejtés ellen”.

A harmadik idei díjazott, Eva Maria Barki késôbb veszi át az elismerést.
A Márton Áron Emlékérmet az idén Bárth János néprajzkutatónak, a 

Duna-Tisza köze és Székelyföld néprajzi öröksége, értékeinek feltárásában 
végzett magyarságszolgálatáért, Stanko Andric horvát történésznek a 
térség és Szlavónia keresztény múltja, s Kapisztrán Szent János életútja érték-
mentô kutatásáért ítélték oda.

A harmadik díjazottat, Lászlófy Pál tanárt, akinek az erdélyi magyar 
oktatásügyben végzett pedagógiai és szervezôi munkájáért, nevelô tevékenysé-
géért ítélték oda az elismerést, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelôs államtitkára méltatta mint az erdélyi magyarság 
egyik ôrállóját.

Szavai szerint a díjazott nem csupán természettudományokra, hanem er-
kölcsre, tartásra, közösségük szeretetére is nevelte diákjait, de azt is megem-
lítette: az ô tevékenysége nélkül a romániai magyar pedagógusok szervezete 
nem lehetne az oktatás megkerülhetetlen szereplôje és a magyar kormányzat 
stabil partnere, és az sem volna elképzelhetô, hogy 29 helyen legyen magyar 
oktatás a csángóknak.

Az idei Tamási Áron-díjas Lukácsi Huba gimnáziumi tanár, a 
Latinovits Zoltán Diákszínpad alapítója lett.

Gyôrben és Sopronban épül 
a legtöbb új lakás

Az emberek szívesen költöznek azokba a térségekbe, ahol kedvezôen alakul-
nak a gazdasági folyamatok, még akkor is, ha ez magasabb ingatlanárakkal jár. 
Kiemelkedôen magas az épített lakások száma Gyôr-Moson-Sopron megyében, 
ahol százezer lakosra 144 új lakás jut.

A lakásárakat és az adásvételek számát tekintve egyértelmûen kimutatható, 
hogy az országon belüli költözéseket, vándorlásokat jelentôsen befolyásolják a 
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December 3-án Ferenc, Olívia 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Atala, 
Atália, Atika, Berend, Lúciusz, Xavér, 
Xavéria, Zoárd, Zoárda, Zuárd név-
napja van.
December 4-én Borbála, Barbara 

névnapja van.
Kibôvített naptárak szerint Ada, Ade-

lina, Adelinda, Adina, Adna, Alinda, 
Armida, Armilla, Babiána, Babita, 
Barbarella, Baucisz, Biri, Bonnie, Bo-
ra, Bóra, Bori, Boris, Boriska, Borka, 
Boróka, Ciklámen, Emerita, Hágár, 
Mór, Móric, Péter, Petô, Reginald, Va-
rínia névnapja van.
December 5-én Vilma névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ábel, 

Bács, Bacsó, Ciklámen, Csaba, Csanád, 
Csobád, Dalma, Kerecsen, Sába, Sebô, 
Ünige névnapja van.
December 6-án Miklós névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Csinszka, 

Denissza, Deniza, Dionízia, Gyopár, 
Gyopárka, Kolta, Leontina, Mike, Mi-
kó, Mikolt, Miksa, Misa, Nikol, Niko-
lasz, Nikolett, Nikoletta névnapja van.
December 7-én Ambrus névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Agaton, 

Amarant, Amaranta, Ambos, Ambró, 
Ambróz, Ambrózia, Amrita, Ángyán, 
Ányos, Szabin névnapja van.
December 8-án Mária névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Buzád, 

Buzát, Emô, Emôke, Immakuláta, Kül-
likki, Mátyás névnapja van.
December 9-én Natália névnapja 

van.
Kibôvített naptárak szerint Ábel, 

Delila, Filotea, Gardénia, Georgina, 
Gina, Györe, György, Györgyi, Györ-
gyike, Györk, Györke, Leona, Natali, 
Natasa, Noella, Péter, Petô, Piládész, 
Üdvöske, Valéria, Zsorzsett névnapja 
van.

DOLLÁR 
ÁRFOLYAM
2016. nov. 24-én

1 AUD = 215.72 Ft

Félmilliárdból vásárolják vissza 
az Esterházy-kincseket

Ötszázmillió forintot fordít a kormány az Esterházy család hercegi ágának 
tulajdonából elszármazott mûtárgyak megvásárlására.

A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a fertôdi Esterházy-
kastélyegyüttes hiteles berendezése, az Esterházy fraknói hercegi ágához és a 
kastélyegyütteshez kötôdô mûkincsek, használati és berendezési tárgyak 
eredeti helyszínen történô bemutatása érdekében a kormány megbízást adott a 
nemzetgazdasági miniszternek, hogy gondoskodjon a mûkincsek megvásár-
lásához, illetve biztonságos elhelyezésükhöz szükséges 500 millió forintos 
forrásról az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont javára.

Pótolhatatlan a nyugati 
magyar szórvány szerepe

A magyarságnak pótolhatatlan szolgálatot tehet a nyugati szórványközösség, 
akárcsak annak élenjáró képviselôi --- hangoztatta a Bethlen Gábor Alapítvány 
díjátadó ünnepségén Lezsák Sándor parlamenti alelnök, az alapítvány kurató-
riumának elnöke

Hozzátette: a kérdés az, idehaza „mennyire tudunk élni ezzel a lehetôséggel, 
észrevesszük-e” a nyugati magyarság segítôkészségét és az abban rejlô lehe-
tôséget. Nem mindegy, hogy ki és miként tájékoztatja Magyarországról a kül-
földet --- hangsúlyozta Lezsák Sándor, az amerikai elnökválasztás eredménye 
kapcsán kijelentve, „remélhetjük az amerikai magyarok legjobbjainak tér-
nyerését a külügyi adminisztráció tájékoztatásában”.

A Bethlen Gábor-díj három idei kitüntetettje közül Koszorús Ferenc ügy-
védet, az Amerikai Magyar Szövetség vezetôjét és kisebbségi jogvédôt mél-
tatva Lezsák Sándor arról beszélt: a díjazott évtizedek óta szervezi az amerikai 
magyar közösséget, de már az 1970-es évektôl részt vett a romániai magyarok 
ellen elkövetett tényfeltáró testület munkájában. Hozzátette: Koszorús Ferenc 
segítette a rendszerváltás után a magyar kormány tengerentúli kapcsolatépí-
tését, de annak a helyzetnek a kialakításában is szerepe volt, amelynek ered-
ményeként néhány éve Magyarország legalább részben visszavásárolhatta a 
Seuso-kincset. Kitért arra is: a díjazott tevékenységének köszönhetô, hogy Kos-
suth Lajos szobrot kapott a washingtoni Capitoliumon, jogelméleti munkája 
pedig az erdélyi magyar autonómiatörekvés jogalapjának igazolására is kiter-
jedt.

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 
szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,
jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 
Dr. Horváth Anna

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

Gutman József H.O.R.
(1936. április 14. ---- 2016. november 5.)

Kedves Jóska barátom: barátságuk nem volt hosszú, mert az 
órák, napok és évek, mint a nyíl úgy elrepültek.

De oly órákat, napokat és éveket, mint azok voltak, másutt 
keresni hasztalan.

Kedves Gutman Ágnes úrasszonynak, a kedves Gutman 
család minden tagjának és a szép és nagy DVTK birkózó 

családnak és birkozó klubnak valamint a szép és nagy 
magyar birkózó családnak és magyar birkozó szövetség 

minden tagjának ôszinte részvétem fejezem ki!
Isten nyugtassa békében a többi kiváló magyar sportoló: 
mint a háromszoros olimpiai bajnok Papp László, a világ 
legjobb labdarugója Puskás Ferenc és birkózó olimpiai, és 
többszörös világbajnok Polyák Imre a XX. évszázad kiváló 

birkózója és mások társaságában, 
a Szent István Bazilikában Budapesten.

Isten nyugtassa békében
Ráskövy István

a DVTK egykori büszke birkózója
Ausztrál Olimpikon

Gyászjelentés Ausztráliából



helyi gazdasági folyamatok. Ezek alapján a sok tranzakcióval és magas árakkal 
jellemezhetô térségekben pozitív vándorlási mérleg jellemzô (ide költöznek), 
szemben az alacsony tranzakciószámmal és árakkal jellemezhetô vidéki térsé-
gekkel (onnan elvándorolnak) –-- olvasható az Otthon Centrum elemzésében. 
Ettôl eltérôen ezerlakosonként kevesebb tranzakció és alacsonyabb árak, mégis 
pozitív vándorlási mérleg jellemzi Vas, Gyôr-Moson-Sopron, Fejér megye 
nagyobb városoktól távolabb elhelyezkedô járásait. Debrecenben viszont en-
nek ellentéte tapasztalható, hiszen a magas árak és az ezer lakosra vetített 
magas tranzakciószám ellenére elvándorlás jellemzi a települést és közvetlen 
környezetét. Mindkét példa a régió helyzetével magyarázható. A Nyugat-Du-
nántúl kedvezô gazdasági-földrajzi adottságai a régió kisebb városaira is 
kedvezôen hatnak, ellentétben az Észak-Alfölddel, ahol Debrecen gazdasági 
potenciálja is kevés a térség népességének megtartásához.

Az anyagi jólét, így a lakásvásárlás szempontjából is meghatározó a havi 
nettó átlagkeresetek alakulása, amely az országban 115–222 ezer forint között 
alakult 2016 elsô fél évében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai 
alapján. A legmagasabb érték a fôvárosra vonatkozik, míg Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében a legalacsonyabbak a bérek. Ezzel összefüggésben a munka-
nélküliségi ráta értéke két–tizenkét százalék között oszlik meg az országban. A 
legkedvezôbb értékek Gyôr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Fejér me-
gyében jellemzôek, ahol három százalék alatti a munkanélküliség. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében mért tizenkét százalékos munkanélküliségi ráta a 
legkedvezôtlenebb az országban, amely négy százalékponttal magasabb az 
összes megyei értéknél.

A regisztrált vállalkozások fajlagos értékében a fôváros mellett Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye van az élen ezer lakosra jutó kétszáz vállalkozással, ám 
itt ezek egy része kevésbé mûködô, kényszervállalkozás. A legalacsonyabb 
értékek Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyére jellemzôek. A vállalkozá-
sokkal részben összefügg az épített lakások száma, amelyben a legmarkánsabb 
különbség rajzolódik ki az ország megyéi között. Kiemelkedôen magas az épí-
tett lakások száma Gyôr-Moson-Sopron megyében, ahol százezer lakosra 144 új 
lakás jut. Ellenben Észak-Magyarországgal, ahol százezer lakosra csak négy 
épített lakás jut.A legtöbb adásvétel a fôváros legnagyobb –- XI., XIII., XIV. -– 
kerületeiben, valamint a legnagyobb városainkban valósult meg, míg a legke-
vesebb tranzakció az északkeleti és a délnyugati országrészben. Ezer lakosra 
vetítve a fôváros dominanciája érvényesül, ami érthetô is, hiszen a fôvárosban 
a legmagasabbak a nettó jövedelmek, valamint alacsony munkanélküliség és 
magas vállalkozási kedv jellemzô. Szintén kedvezôen alakultak a tranzakció-
számok a régióközpontokban és a Balaton-parti járásokban. Népességszámra 
vetítve a legkevesebb adásvétel Északkelet-Magyarországon, a Miskolctól és 
Nyíregyházától északra fekvô járásokban következik be.Országosan, ahol sok 
adásvételt ütnek nyélbe, ott jellemzôen magasabb áron kelnek el a lakások, 
szemben a kevés tranzakcióval és elvándorlással jellemezhetô térségekkel. Az 
Otthon Centrum szerint ez év elsô kilenc hónapjának eladásai alapján a fôvá-
rosban a legdrágább kerületek Pesten az V. és VI., míg Budán az I., II., III., XII., 
ezekben ötszázezer forint feletti négyzetméterár jellemzi a társasházi lakáso-
kat. A panellakások esetében pedig a XI. és a XIII. kerület bizonyul a legdrá-
gábbnak, ahol 350 ezer forintos árfekvés a mértékadó. A családi házak Buda 
hegyvidéki kerületeiben, a II. XI. és a XIII. kerületben a legdrágábbak négy-
száz–ötszázezer forintos négyzetméterárral. A fôváros legolcsóbb része a 
délkeleti városrész (a XVIII–XXI., XXIII. kerületek), amelyet minden kategó-
riában a legkedvezôbb árfekvés jellemez 2016 elsô kilenc hónapjának eladásai 
alapján. A társasházak esetében 250, a panelnél 230, míg a családi házaknál 
kétszázezer forintos átlagos négyzetméterár jellemzô itt.

Az összesítés szerint vidéken jóval mérsékeltebb négyzetméterárak jellem-
zôek. A legdrágább városok mindhárom használtlakástípus-kategóriában Sop-
ron, Debrecen és Gyôr. A társasházaknál kétszázötven–háromszázezer, míg a 
panelnél és a családi házaknál kétszáztíz–kétszázhatvanezer forintos négyzet-

méterár jellemzi legdrágább városainkat. 
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HÍREK
Csökkent a természetes 

népességfogyás
Mérséklôdött a természetes fogyás idén a januártól szeptemberig tartó idô-

szakban, miután a születések kis mértékben, a halálozások pedig lényegesen 
csökkentek 2015 azonos idôszakához képest - közölte a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH).

Az év elsô kilenc hónapjában 68 802 gyermek született, 0,2 százalékkal ke-
vesebb, mint 2015. januárja és szeptembere között. Az elhunytak száma 92 437 
volt, ami az elôzô évihez mérten 7,6 százalékkal esett vissza, vagyis lényegesen 
kevesebben vesztették életüket, mint egy évvel korábban.

A születések számának kismértékû csökkenése és a halálozások lényeges 
mérséklôdése miatt a természetes fogyás a 2015. január-szeptemberi 31 160-nal 
szemben 2016 elsô kilenc hónapjában 23 635 volt, ami 24 százalékos csökkenést 
jelent.

Ezer lakosra 9,4 élveszületés és 12,6 halálozás jutott. Az elôbbi nem változott, 
utóbbi egy ezrelékponttal alacsonyabb az elôzô évinél, ennek eredményeként a 
természetes fogyás mutatója egy ezrelékponttal 3,2 ezrelékre csökkent - áll a 
közleményben.

A 2016 elsô három negyedévében anyakönyvezett 42 459 házasságkötés 
számottevôen, 10 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Különösen a 
szezonon kívül esô február-áprilisi idôszak emelkedése volt jelentôs (35 
százalék). A szezon csúcsát jelentô augusztusban viszont 17 százalékos 
visszaesést regisztráltak, ugyanis idén ebben a hónapban eggyel kevesebb 
hétvége volt az elôzô évihez képest, és az augusztus 20-i ünnepnap is szombatra 
esett. A házasságkötési arányszám 5,8 ezrelékes értéke 0,6 ezrelékponttal 
magasabb volt az egy évvel korábbinál.

Jól szerepeltek a magyar borok
Jól szerepeltek a magyar borok Ázsia legnagyobb borászati kiállításán, a Dél-

Koreában megrendezett Asia Wine Trophy-n (AWT) – közölte a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium (KKM) miniszteri biztosa az MTI-vel.

A közlemény szerint Budai Gyula elmondta: a kiállítás versenyére 37 bort 
neveztek Magyarországról, ezek közül kettô ezüst, kilenc arany minôsítést, a 
Pannon Tokaj pincészet Dominium 6 puttonyos aszúja pedig kategória-
gyôztesként arany medált kapott.

Ázsia legnagyobb és legfontosabb élelmiszeripari és borászati vására jó 
alkalom arra, hogy a kiváló minôségû magyar borokat megismerjék – tette 
hozzá.

Felidézte: a Külgazdasági és Külügyminisztérium jelentôs lépéseket tett 
azért, hogy a magyar borokat megismertesse Ázsia-szerte. A koreai vásáron 
való megjelenés azért is volt fontos, mert bár többféle tokaji aszú is megtalálható 
az Asia Wine Trophy-nak helyt adó Dél-Korea boltjaiban, de kereskedelmi 
mennyiségû magyar vörös és fehérbort eddig nem exportált Magyarország a 
távol keleti országba.

Az október 28. és 30. között megrendezett idei Asia Wine Trophy-ra összesen 
4 ezer bort regisztráltak, mintegy harminc országból.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Dr. Livia Tonge Principal

PERSONAL INJURY LAWYER

NO WIN, NO FEE
A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

www.tongelawyers.com.au
Suite 7, 600 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000

Telefon:                            9670 5504

Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

A vacsora csata zaja
Most meg azon akadt ki az amerikai li-

berális sajtó, hogy Donald Trump megvá-
lasztott elnök nem jelentette be elôre, 
hogy egyik este családjával egy étterem-
ben vacsorázik. Az eset kapcsán tizenhat 
újságíró-szervezet infantilis levélben eml-
ékeztette a republikánus politikust: Frank-
lin Delano Roosevelt elnöksége óta élô 
hagyomány az államokban, hogy a sajtó 
pontosan ismeri, s így követheti az ország 
elsô emberének mozgását. Merthogy ugye 
„bármikor történhet valami fontos” (nem-
zetközi válság, terrortámadás, merénylet-
kísérlet, katonai konfliktus stb.), és ôk a 
világért sem akarnak lemaradni semmirôl 
sem. Ha például a média annak idején nem 
tud Kennedy elnök dallasi útjáról, nem 
születhettek volna meg azok a korszakos 
történelmi fotók, hangsúlyozták a kollé-
gák, akik szerint maga a sajtószabadság is 
sérül (ezt nem igazán értem), ha ôk nem 
tudják, hogy aznap hol vacsorázik az elnö-
kük.

Arról nem jött hír, válaszolt-e –- a még 
hivatalába sem lépett –- Donald Trump a 
méltatlankodó újságíróknak. Nem való-
színû. Az viszont annál valószínûbb, hogy 
leendô munkája során sok egyéb ponton is 
letér majd az elôdök nyomdokairól. És ez 
nem biztos, hogy baj. Egyébként miért is 
kellene minden lépésérôl értesítenie a 
sajtót? Hogy a merénylettervezôk is elôre 
készülhessenek? Na ne már! Talán útvo-
naltervet is adjon ki ilyenkor az elnöki 
hivatal? Nem elég, ha a nemzetbiztonságiak 
tudják, merre jár az elnök? Hazai ellen-
példát mondok: Mátyás király sem dobol-
tatta ki elôre, hol fog megjelenni álruhá-
ban. Bolond lett volna. (Szorult is a zab-
szem egy idô után az elkanászodó urasá-
goknál, nagyon helyesen.) Az egyik kom-
mentelô arról érdeklôdik: „Vajon Bill 
Clinton szólt-e elôre a médiának a Monica-
programjairól?” Tartok tôle, még a bizton-
ságiakkal sem egyeztetett…

Balsors tépi ôket
Éppen csak elkezdôdött a Bokros Lajos 

(MoMa) által október 23-án meghirdetett 
500 napos program, amely az Orbán-kor-
mány 2018-as megbuktatását tûzte ki cé-
lul, máris nehézségekkel találta szembe 
magát az ötletgazda pártelnök. Bár zász-
lóbontó beszédét azzal zárta, hogy „csak 
500 napot kell kibírnunk együtt”, minap 
arról szóltak a hírek, hogy a megbeszélé-
sekre érkezô pártok, pártocskák egy része 
már most vette a kalapját, némelyiket 
pedig Gyurcsányék tanácsolták el. Amúgy 
a Bokros-beszéd eleje is érdekes volt, a 
szónok azzal kezdte: „Tudom, hogy engem 
is sokan utálnak.” (Nagy tapsot kapott.) Az 
LMP már a szervezkedés legelején jelezte, 
nem kíván belépni az alakuló kolhozba, 
külön méreti meg magát. (Meg tudom ér-
teni ôket.) Az Együtt az elsô tanácskozáson 
részt vett ugyan, a másodikra már csak 
egy levelet küldött. Ebben az állt, akkor 
csatlakoznak majd a sereghez, ha teljesítik 
a feltételeiket, vagyis az MSZP és a DK is 
elkötelezi magát az elôválasztás mellett. 
Együtték egyébként az október 23-ai közös 
tüntetésre sem mentek el –-- helyette a 
Kossuth téren fütyörésztek. Fodor Gábor 
liberálisai viszont a másik fô szervezô, 
Gyurcsány Ferenc vétója miatt kénysze-
rültek elhagyni az elszánt tömörülést. A 
DK-vezér a kvótanépszavazás során ta-
núsított „Fidesz-barát” viselkedésükért 
orrolt meg rájuk. Ismert, ôk is részvételre 
buzdították a lakosságot, mint a Fidesz -– 
igaz, az igen voksra. Fodor pártelnök ki-
ebrudalása azért érdekes, mert két éve 
épp Gyurcsány volt az, aki a politikai el-
fekvôbôl becipelte ôt a parlamentbe. (El-
hajtották még az Orbán-buktató szövet-
ségbôl a Balpárt nevezetû 
partizánalakulatot is. Bár arról nincs hír, 
velük mi volt a probléma.)

Dörzsöltebb elemzôk szerint nem kizárt, 
hogy a Bokros–Gyurcsány kettôs mögött a 
Fidesz áll.

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

AUSZTRÁLIAI SZABAD MAGYAR 
REFORMÁTUS EGYHÁZ 

WANTIRNAI EGYHÁZKÖZSÉGE
Gyülekezetünk rendszerint minden hó elsô és harmadik 

vasárnapján d.e. 11 órakor tart istentiszteletet, 
a nagy ünnepek kivételével, a Magyar Központban levö 
Szent István templomban, 760 Boronia Rd. Wantirna.

Istentiszteleteink
decemberi sorrendje

December 4-én, vasárnap de. 11 órakor 

istentisztelet
Istentisztelet után szeretetvendégség 

a templom alatti társalgóban.
December 25-én, karácsony elsô napján du. 3-kor

ünnepi istentisztelet
úrvacsora osztással.

Igét hirdet Nt. Dézsi Csaba
Mindenkit szeretettel hiv és vár gyülekezetünk.

Érdeklôdés
dr. Kósa Géza gondnoknál, telefon:  9877-1006 
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ÉDES–ÉKES IRODALOM
Magyar Irodalom és Kultúrtörténeti Társaság 

Irodalom Barátok oldala

Elégikus versek --- 
gondolatok

Hosszú történelmünk során igan 
gyakran idegen hatalmak uralma alatt 
sínylôdött nemzetünk. Nemis csoda, 
hogy költôink, íróink igen hajlamosak 
voltak elégikus hangulatú mûveket 
írni. Az elégia kifejezés az ókori görög 
mitológiában tûnik fel elôször. 

„Az elégia népköltészeti eredetû, lí-
raepikus mûfaj…. elégikus a magatar-
tás, ha a valóság és az ideál nem felel 
meg egymásnak, az eszmények nem 
találhatók meg a valóságban, s ezért a 
költô rezignáltan szólal meg. Ez az 
elégiafogalom már egyértelmûen lírai 
mûveket jelöl.”

Forrás: http://enciklopedia.fazekas.hu/

mufaj/Elegia.htm

„Az elégia tulajdonképpen szemlél-
kedô líra, elmélkedô költészet. Az elé-
giában a költô lelke mintegy elvonva 
magát a külvilág friss behatásaitól, 
saját belsejébe mélyed, az ott össze-
gyûlt emlékképeken, emlékein jártatja 
figyelmét, s a világot és az életet eze-
ken át, közvetve nézi.”

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/

Elégia

„Fájdalmat, csalódást, gyászt megé-
neklô, bánatos hangulatú lírai költe-
mény.”

Forrás: http://idegen-szavak.hu/elégia

Petôfi Sándor a Szeptember végén 
címû költeménye az egyik legszebb 
elégia a magyar irodalomban.

Petôfi Sándor: 

Szeptember végén
Még nyílnak a völgyben a kerti 

virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak elôtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetôt.
Még ifjú szívemben a lángsugarú 

nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam ôszbe vegyûl 

már,
A tél dere már megüté fejemet.

Elhull a virág, eliramlik az élet…
Ülj, hitvesem, ülj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sírom fölibe?
Oh mondd: ha elôbb halok el, tete-

mimre
 Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifjú szerel-

me,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Ha eldobod egykor az özvegyi fá-
tyolt,

 Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
 Én feljövök érte a síri világból
 Az éj közepén, s oda leviszem azt,
 Letörleni véle könyûimet érted,
 Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
 S e szív sebeit bekötözni, ki téged
 Még akkor is, ott is, örökre szeret!

(Koltó, 1847. szeptember)

Ez a szerelmi vallomás a síron túl is 
tartó hûség költeménye. A költô föltét-
len hûségét vallja meg hitvesének: 
akkor is szeretni fogja, ha korai halála 
után asszonya mást választ. 

***

Az elsô világháborút követôen a ké-
sôbb nagy népszerûségnek örvendô 
humorista költônk Karinthy Frigyes, 
az örök szeretet ünnepére írt 

Karácsonyi elégia
Mit tettél ártatlan szívemmel, gyalá-

zatos kor, felelj meg
Karácsony van, de nekem nem kelle-

nek olcsó fenyôgallyaid
Hazug viaszkönnyet ne sírjon a kará-

csonyi gyertya
Meg nem vesztegetsz cifra csecsebe-

cséddel
Rántsátok le az asztal vacsorázó fe-

hér terítôjét
Fekete posztó van alatta, két gyertya 

ide és feszület
Krisztus törvényszéke elé rángatlak, 

hívlak tetemére
Ennek a gúzsbakötött és megtört 

valaha isteni szívnek
Milyen boldog voltam én ennek a 

századnak elején
Nem magam miatt szegény voltam 

és magamrahagyott
De volt valami példátlan izgalom és 

remény a levegôben
Készültünk valamire és vártunk 

valami Meglepetést
Aminôt soha még hinni se mert a 

világ
Egy nemzedék se, mióta Cromagnon 

s a neanderi völgy
Ködös reggeleit elhagyta ez a földre 

lepottyant
Valami idegen bolygóról idekerült 

különös féreg, az ember
Hasonló s mégis egészen más mint az 

ittlakó többi barom
Remegett minden ebben az ünnepi 

várakozásban
Mint a gyerekek, mielôtt megszólal 

odabent a csengô
Én magam sejteni véltem azt is, mi 

lesz az ajándék
Homályos célzással régen ígérte már 

sok kusza jel
Idelent a Földön és fönt a csillagos 

Égen
Ezt a csákót és kardot, ezt az isteni 

kinevezést
Hogy mostohatestvéreink fák és kro-

kodilok
Közt a legifjabb s nem is a legjobb és 

legügyesebb
Az a fajta, amelyhez tartozom vé-

letlenül én is
Hogy éppen ez kapja kezébe amire 

mindnek foga vásik
Kényre-kedvre örökbe a Nagy Meny-

nyei kirakatnak
Legszebb játékát, ezt a nagy Lapdát, 

aminek Föld a neve
S amivel játszani már nem akar többé 

aki csinálta
Gyönyörû lapda, éppen nekünk való 

embergyerekeknek
Nem olyan nagy mint a Nap például, 

de nem is oly forró
Ujjúnk meg nem égeti s tele van 

gyönyörû rajzzal

Erdôk és tengerek és hegyláncok 
csupa színes ábra

Hókristály és vízirózsa és északi fény 
gyönyörû

S miénk lesz az egész, tehetünk vele 
ami tetszik

Belebujhatunk vagy kihajíthatjuk 
nagy ívben a térbe

El is ronthatjuk, megnézhetjük a 
szerkezetét

Mindenki lázasan készült ennek a 
századnak elején

Erre az ünnepi napra, mikor az 
ember lesz úr a világon

Kezdtük szemügyre venni alaposan 
ami majd miénk lesz

Hogy tudjunk bánni vele, ne legyen 
fennakadás

Élvezni, élni, csinálni minden pazar 
örömét

Egyikünk a hal siklását figyelte a 
vízben

S eltanulta, hogyan szed ki a vízbôl 
levegôt

Másik a madarat röptiben nézte ra-
vaszdin

S másnap maga is harsogva felröp-
pent mint a madár

Harmadik tettenérte a Láthatatlan 
Sugarat

S déli idôben fényes nappal megjelent 
a kísértet

Félelmes csontváz eleven testünk 
lágy kérge alatt

A negyedik és ötödik közellé tette a 
távolt

Megfogta az idôt, eleven lett mozgó 
vásznon a múlt

Aladin csodalámpája hangot vará-
zsolt a füledbe

S tudtad Szaharában most sírni a 
sárga sakált

Tündérmese csizma hétmérföldes 
hipp-hopp ahol akarok

Így kavargott négy évszak négy dísz-
lete közt a Darab

Mennyei Színjáték és csupa emberi 
drága szerep

Énnekem is volt szerepem húsz éve-
sen ilyen fiatalon

Készültem rá még mielôtt látni tanult 
a szemem

Hogy a prológust majd én mondom 
el, ha kezdôdik a játék

Egy reggel, jól emlékszem, a Halley 
üstökös éppen

Fönt libegett halványan hajnali égi 
mezôn

Jöttem a réteken át gyalogost Rákos 
felôl fútt a szél

S komponáltam az Ódát nyurga 
nagyszájú kamasz

Mint akinek nincs, nem is lehet más 
dolga csak ez

Ódát harsogni, ódát a Századhoz, 
mámoros ditirambust

„Én múzsák ifjú papja” vagy Rotter-
damus Erasmus

Ennél is szebbet, újjongóbbat és sza-
badabbat

Eldicsekedni fennszóval, hogy ne-
csak az élôk

Hallják, hallják a holtak is régi teme-
tôi rögökben

Da Vinci Lionardó és Daedalus és 
Shakespeare és Verulami Bacon

Pár semmi évezred iskolatársa és ta-
nulója

Hogy szárnyas szavaik zúgó szár-
nyakká átalakultak

S nem kép és hasonlat immár a büsz-
ke beszéd: repülés!

Mert félórával elôbb láttam két földi 
szememmel

Dagadni és dudorodni a földet s hor-
padni a mennybolt

Kupoláját ferdén libegve s futni 
alattam a felhôt

S nem rímek és szavak és muzsika 
részegített meg

Nem szédített látni káprázatot olcsó 
borával a Szépség

Ez a Valóság volt, ez a vászonból 
tákolt monoplán

Minden szépnél szebb, minden Igé-
zetnél igazibb Igézet

Hogy gyôzni fogunk diadal diadal 
diadal minékünk

S ha a mennyeknek országa nem száll 
le a földre

Majd érte megyünk mimagunk s 
„lészen éj és nap

Hat nap és hat éjjel s a hetediken 
megpihenünk”

Így volt ez s még aznap délután szép 
kedvesemmel

Ültünk a budai cukrászda hûvös 
terraszán

S álmodtunk kisdedet aki majd meg-
éri ezt a napot

Gyalázatos század, mit tettél mire a 
kisded megszületett

December közepetájt karácsony elôtt 
tizenhetedikén

Százezer ember hörgött Mazurnál a 
jeges pocsolyában

S kedvesemet elvitte mint meg va-
gyon írva

„Gyûlölet és téboly mocskos magzat-
ja a dögvész”

Országok tépték s marcangolták egy-
más húsát mint az ebek

Aztán csönd lett, a megtépett föld 
sebeit nyalogatta

Sok-sok év múlva tértem magamhoz 
egy árokban valahol

Ahová dobott a földrengés s elindul-
tam keresni helyem

Kábultan még roggyanó térddel és 
betörött fejjel

Keresni a kedvem és hitem és hetyke 
bizalmam

Hová tettétek mi ez miféle világ lett
Hol a kerek asztal aminek gazdáját 

dícsérni akartam
Köszönteni dallal miféle arcok ezek a 

régi helyén
Ostoba gúnnyal hallgatnak ha szólok 

nem értik a nyelvet
Köszönök és nem is felelnek torko-

mon akad a szó
Ég felé nyujtom tenyerem, hogy 

eszükbejussak
Összenéznek s alamizsnát tesznek 

belé azt hiszik koldulni jöttem
Mennék már innen repülnék fönt 

berreg valami
Aranyat csempész a gépen a bankár 

át a határon
Vagy valami bombát a háborúra spe-

kuláló iparos
Messze suhan már nem érem utól 

összeesem az ucca kövén
S már nem tudom eldadogni vádoló 

végrendeletem.

1918
Forrás: http://www.magyarvagyok.hu/

kultura/irodalom/a-hazaszeretet-versei/

meg-mindeg-a-ket-haboru-kozt/1918-

Karinthy-Frigyes-Karacsonyi-elegia.html

***
Költôink legtermékenyebb elégikus 

idôszaka talán a két világháború kö-
zötti korszak, amikor az ország  leg-
fôbb külpolitikai célja a trianoni bé-
kerendszer megváltoztatása volt. 

„Az igazságtalannak tekintett diktá-
tum kritikája a korabeli Magyarország 
teljes kulturális életét áthatotta. A 
következô évtizedekben a magyar iro-
dalom számos jelentôs alakja örökí-
tette meg mûvében az országot ért 
súlyos csapás által eredményezett 
sokkot. Sokak számára a veszteség 
hatalmas volt, mert az elcsatolt or-
szágrészekbôl származtak….”

Forrás: http://mult-kor.hu/20110604_

trianon_sokkja_a_magyar_irodalomban

***
Minden évben november 13-án 

ünnepeljük a Magyar Nyelv Napját. 
Reményik Sándor 1922 ben írta Az 
ige címû verset amelyben a magyar 
nyelv megóvására, ôrzésére és  gya-
korlására szólít a szétdarabolt nemzet 
fennmaradásáért. A vers mind a mai 
napig megôrizte aktualitását, ezért 
gyakran szerepel az ünnepi mûsorok-
ban.

Reményik Sándor: 
Az Ige 

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, 
És áhítattal ejtsétek a szót,
A nyelv ma néktek végsô menedék-

tek,
A nyelv ma tündérvár és katakomba,
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek! 

E drága nyelvet porrá ne törjétek, 
Ne nyúljon hozzá avatatlanul 
Senki: ne szaggassátok szirmait
A rózsafának, mely hóban virul.
Úgy beszéljen ki-ki magyarul, 
Mintha imádkozna,
Mintha aranyat, tömjént, myrrhát 

hozna!

És aki költô, az legyen király,
És pap és próféta és soha más.
Nem illik daróc fôpapi talárhoz,
 S királyi nyelvhez koldus-dadogás.

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, 
Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehe-

lyû,
Ki borát issza: Élet borát issza,
Elôre néz s csak néha-néha vissza - 
S a kelyhet többé nem engedi el!

1922

Reményik Sándor (Kolozsvár, 1890. 
augusztus 30. –-- Kolozsvár, 1941. 
október 24.) költô, a két világháború 
közötti erdélyi magyar líra kiemelkedô 
alakja. Az életében több neves díjjal és 
elismeréssel kitüntetett Reményik a 
legutóbbi idôkig viszonylag ismeretlen 
volt Magyarországon, mert ôt és köl-
tészetét 1945 után –-- jórészt politikai 
megfontolásokból –-- évtizedekre szá-
mûzték a magyar irodalomból.

A békediktátum kihirdetése után el-
hallgatott. A magányosság szigetére 
vonult vissza. Belsô töprengéseit, leg-
bensôbb érzéseit is a nagy megren-
dülés élménye színezi. Testi szenve-
désekben is része volt, hónapokat 
töltött szanatóriumokban, és a húszas 
évek derekától úgy érezte, hogy népe 
felmorzsolódása is elkerülhetetlen.

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/

Reményik_Sándor

Összeállította 
Dr Kapantzian Artúr
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Csendes fönségességAz ebül szerzett pénz ugyanolyan 
kihívóan elszabadítja, elszemteleníti 
gazdáit, mint az ebül szerzett hata-
lom...

Jó ôsszel itthon barangolni. Velencé-
ben, Bécsben, Prágában ilyenkor sem 
csökken a turisták tömege – sôt egy 
kicsit már Budapesten sem –, de a 
magyar vidéken mintha hûvösebb, 
sötétebb lenne. Mintha bedeszkázták 
volna az ablakokat, sötéten merednek 
a kihalt utcákra. Falvakról és kisváro-
sokról beszélek, ahol az emberek be-
húzódnak zugaikba, sokan egyedül 
maradva, csak egy szobát fûtve, múl-
ton merengve, messze futott gyerme-
kükre, alig látott unokáikra gondolva. 
Félve is hidegtôl, nélkülözéstôl, beteg-
ségtôl, a szomszéd utca rabló ricsajá-
tól. Az épületek is mintha elárvultak 
volna, sok a lakatlan ház, a kihalt porta, 
üresen állnak az egykori paloták, köz-
épületek, boltok. Sok helyen elnéptele-
nedtek a vasútállomások, a templomok 
kapuja bezárva, egykori iskolák folyo-
sóin csend és homály. Elgazosodott 
parkok, kiszáradt fák az utak mentén, 
elapadt patakok, gigantikus szemétte-
lepek, amelyekrôl a szél beteríti a 
mezôt mûanyag zacskókkal.

Jó ôsszel itthon barangolni. Látható, 
hogy sokan feladták már. Elmenekül-
tek, ha tudtak, vagy csak pergetik 
napjaikat valami ôsi fatalizmussal: 
majd csak lesz valahogy, olyan sose 

volt még, hogy sehogyan se lett volna. 
De már látható, hogy sokan újrakezdik. 
Mégis! Ezért jó faluról falura, városról 
városra járni, megtudni, hol van élet. 
Fontos, hogy ne a semmirôl kelljen új-
rakezdeni. Hogy a család ne szakadjon 
szét végleg. Hogy a kultúra, a tudás ne 
tûnjön el örökre, a ház se omoljon 
össze, a patak se száradjon ki. Már 
nem kell sok idô, és legyûrjük a pusz-
tulás halotti csendjét, ostoba ricsaját. 
Felismerik a fiatalok, hogy mi az élet 
valódi értelme, s azt is, hogy a világnak 
egészen kiváló helye ez a mi országunk 
s általában a Kárpát-medence, ahol 
élünk. És nem azért, mert dúskálunk a 
minden értelmet nélkülözô anyagi ja-
vakban, hanem mert meg tudjuk be-
csülni a valódi értékeket. Egy karéj 
kenyeret is, egy pohár bort, egy szé-
pen csengô hangot is, dalt, táncot, ver-
set, az egyházból kiszûrôdô imát, is-
kolából hallatszó zsivajt, a földekrôl a 
traktorok morajlását. Egykori szerel-
münk szemében a hûvös vonzást, ba-
rátunk kézfogásában szemrehányá-
sunk csillapítását. És fôképp a 
gyerekszobából hallatszó kedves gôgi-
csélést, ami ezerszer nagyobb örömet 
szerez, mint bármely konzumélmény, 
mert száz éjszaka keserves sírása, vir-
rasztása áll mögötte.

Jó ôsszel barangolni itthon, mert bár 
behúzódva, félve, magányosan is, de él 
a nép. Még megvan. Az elmúlt fél 
évszázad tatáros-törökös elnéptelene-
dése után újra gyógyítani akarja lel-
két. Belakja újra az országot. Itt van-
nak a sokat látott asszonyok és férfiak. 
Látták a világháborús poklot, látták a 
minden faluban basáskodó „fiók-Rá-
kosikat”, látták a forradalmat és annak 
elárulását, túlélték a hínáros Kádár-
kort, a félszeg rendszerváltást, sôt 
még Bokros Lajost és Gyurcsány Fe-
rencet is.   

El tudják mondani az unokáknak, 
hogyan is volt. De azt kérdezik itt is ott 
is ahol járok: hol vannak a fiatalok? 
Hol vannak az unokák? És valóban: ez 
a legfontosabb kérdés. Hol van a ma-
gyar fiatalság? Már amelyik megszüle-
tett. Mert a pusztulás halotti csend-
jének következménye, hogy a bölcsô 
mellett mégsem állhatott ott a család. 
Ebben cinkos volt az elmúlt fél év-
században világnézettôl függetlenül 
számos csalárd banda. Az a típus, 
amelyiknek mindegy, hogy milyen 
ideológiát használ vagy váltogat, mert 
nem hisz a jövôben. Semmi nem ér-
dekli, sem hite, sem felelôssége. Ez az 
a típus, amely a mások vérével, verej-
tékével összeharácsolt anyagi vagyont 

vagy hatalmi emlékezetet könnyû 
kézzel odadobja az igazság pillanatá-
ban. Amikor nincs tovább. Magyaráz-
kodik vagy sem, mindegy. Istene a 
pénz és a hatalom. Túl sok ilyen álpró-
fétával volt dolgunk az elmúlt szá-
zadban. Felismerjük már a belül üres 
vigyorrá dermedt mosolyt. 

Jó ôsszel barangolni itthon, mert tud-
juk, hogy a legnagyobb gyalázatosság-
ra e hitetlen világ önjelölt prófétái ké-
pesek. Az ebül szerzett pénz 
ugyanolyan kihívóan elszabadítja, el-
szemteleníti gazdáit, mint az ebül szer-
zett hatalom. Az ilyen eredetû pénz és 
hatalom degenerál. Fôleg a spekulá-
ciókkal, csalással, hazugsággal, erô-
szakkal, árulással szerzett pénz és ha-
talom. Ez nem hisz az örökké áramló 
idôben. Nem hisz a teremtésben, nem 
hisz a Teremtôben, nem hisz a felelôs-
ségben és a számadásban, nem hisz a 
gyermekben. Legfeljebb a meghamisí-
tott adóbevallásokban. De a gyermek 
mégis megszületik!

Jô ôsszel barangolni itthon, megtuda-
kolni, egyáltalán van-e valaki még 
itthon. A kisváros fôterén dél körül 
egy lélek sincs. A kastélyban múzeum, 
de mintha nem is örülnének a látogató-
nak. Oldalt a fal mellett macskáknak 
kitett maradék. Éber ôr siet utánunk, 
tán a falatot félti? A szemközti kolos-
torban élnek-e ferences testvérek? 
Belépni tilos, de nagy rakás tûzifa van 
a fészerben. Az egykori díszes köz-
épület üresen áll. Ügyészség volt, az-
tán téesziroda. Besurranok a kitört 
emeleti ablakon. Tetô alól galamb reb-
ben. Látom a történelmet. Kihallgatás 
után egy orvvadász egykedvûen maga 
elé mered. A szavakkal keservesen 
küszködô téeszelnök szinte könyörög-
ve néz rám. A nagyságos fejedelem az 
ablakból a kurucai felé int. A tûzto-
rony, amely pisai módra megdôlt, 
mintha roppant volna egyet most, 
hogy megélénkült a szél. Vagy talán 
csak rám várt? Az étteremben egy pa-
lóc úgy hadar, hogy szlováknak értjük 
magyar szavait. A katolikus templom-
ból néhány fiatal jön ki, de rázárják az 
ajtót az Úrra. De egy istenkéz kinyitja 
még ma!

Jó ôsszel barangolni itthon, mert az 
ember teljesen egyedül lehet városok, 
falvak fôutcáján. Rohanó lárma nélkül 
bámulhat le az apátság mellôl, keresve 
csillagok tükörképét a sötét vízen, bó-
jafények ragyogását szépséges, sej-

telmes égen. Majdnem minden meg-
van még! A csillagok bizonyosan. Az 
utak mentén a fasor is, csak pótolni 
kell a kiszáradt diófákat, gesztenyéket, 
patak mentén a jegenyéket, és ráütni 
azok kezére, akik láncfûrésszel közelí-
tenek. Megroggyanva, de még állnak a 
kastélyok. Nem tudjuk mire használni 
ôket? 

Most még. Akkor is óvjuk! Nem ért-
jük ôseink zengô dalait? Akkor is óv-
juk. Nem értjük elôdeink gondolatait? 
Akkor is ôrizzük meg. Felesleges te-
hernek tûnik örökségünk, megannyi 
könyvtár, levéltár, képtár, múzeum 
anyaga? Akkor is óvjuk! Eszmék, tár-
gyak, dallamok, illúziók, küldetések, 
álmok: elillantak, elmúltak, felesleges-
sé váltak. Akkor is óvjuk meg! Mert 
sohasem tudhatjuk, hogy a jövô ge-
nerációi, a most születô ifjúság melyik 
dalt érzi majd magáénak, melyik há-
zat, milyen ligetet, fasort. Melyik esz-
mét, érzést, színt, rokont, ôst? Sohasem 
tudhatjuk, hogy a holnap születô 
gyermek – aki biztosan megszületik – 
kiben-miben találja majd meg ideálját. 
Melyik vízimalom kereke indul majd 
újra, ha a patakba visszaszökik a friss 
víz?

A pénz és a hatalom mindig vonzó 
lesz. De hasznos csak az, amelyik Clio-
zengzetû kultúrát és értelmes munkát, 
tisztes megélhetést teremt. Az a nem-
zet lehet sikeres, amely rá tudja kény-
szeríteni a pénzt és a hatalmat ennek 
szolgálatára. Az utcák sok helyen még 
mintha néptelenek lennének. Fôleg 
esôs, novemberi estéken. De nem 
marad így. Felismerjük majd, nem is 
sokára, hogy micsoda kincs megszaba-
dulni a pusztulás halotti csendjének 
kiábrándító ürességétôl. S akkor majd 
köszönet illeti azokat, akik megôrizték 
örökségünket. Akkor újra milliónyi 
magyar fiatal lel otthonra éppen itt-
hon, a legjobb helyen. Most még meg-
próbálnak halálra fárasztani, hogy 
adjuk fel. Még nagy a baj. A kis jó 
szándékok, kis lépések nem elegen-
dôek. Radikálisan kell tudatnunk, 
hogy a gyalázás és a tömjénezés is 
lepereg rólunk. Hátha ezt megérzi 
végre valaki. Még sokakat elvakít az 
üveggyöngycsillogás. De már egyre 
többen ismerik a csendes fönségesség 
érzését. Ezért jó itthon barangolni 
hûvös ôszi napokon.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)



Mostantól kizárólag ukránul szólal-
hatnak fel a honatyák az ukrán Leg-
felsô Tanács ülésszakán –- jelentette 
be Andrij Parubij házelnök. Megelé-
gelte, hogy a felszólaló képviselôk kö-
zel fele oroszul közli mondandóját az 
ország törvényhozásának épületében. 

A házelnök a plenáris ülés közben 
emlékeztette a szónokokat, hogy a ha-
tályos jogszabályok megkövetelik, mi-
szerint a képviselôk csakis az ország 
hivatalos nyelvét használhatják a Rá-
dában.

A sajtóbeszámolók szerint az ülésen 
jelen lévô honatyák közül senki –- még 
a Moszkva-barát képviselôket tömörí-
tô Ellenzéki Blokk –-- sem emelt 
kifogást Andrij Parubij bejelentésével 
szemben.

Ukrajnában az elmúlt hetekben meg-
lehetôs intenzitással erôsödtek a naci-
onalista felhangok. A törvényhozás elé 
terjesztett oktatási törvénymódosítás 
például radikálisan csökkentené a ma-
gyar nyelvû oktatás kereteit Kárpátal-
ján.

Sôt a nemzeti radikális Szvoboda párt 
egyik ismert politikusa szerint az ál-
lamnyelvet nem beszélô állampolgá-
rokat teljesen meg kellene fosztani a 
tanuláshoz és a munkához való joguk-
tól –-- írja az Espreso.tv.

* * *
A Németországban élô menedékkérôk 

és menekültek körében készített elsô 
reprezentatív felmérés szerint a hazá-
jukból elmenekült emberek átlagosan 
7137 eurót, a valamely tranzitországból 
elindult emberek pedig 5231 eurót köl-
töttek arra, hogy eljussanak Németor-
szágba.

A pénz nagyjából felét az utazásra 
kellett költeni, nagyjából egyharmadát 
pedig az úgynevezett segítôk, illetve 
embercsempészek szolgálataira. A 
menekülés költségeit elsôsorban meg-
takarításból finanszírozták, ezt a meg-
kérdezettek 50 százaléka jelölte meg. 
A második helyen az értéktárgyak 
eladása áll 39 százalékkal, a harmadik 
helyen az alkalmi munka 34 százalék-

kal, a negyedik a rokonoktól vagy ba-
rátoktól kapott támogatás 15 százalék-
kal, az utolsó a hitel, amelyet száz 
megkérdezett közül heten jelöltek 
meg a Németországba menekülés 
költségeinek finanszírozási forrásai 
között.

A költségek származási régiótól füg-
gôen erôsen eltérnek, a Németországba 
vezetô út a menekülteknek Afganisz-
tánból és Pakisztánból a legdrágább, 
átlagosan 12 040 euróba kerül, míg 
Irakból, Iránból, Libanonból és a pa-
lesztin területekrôl átlagosan 11 363 
eurós ráfordítással jutottak el Német-
országba menekültek. A közvetlenül 
Szíriából érkezett emberek átlagosan 
5556 eurót fizettek. A költségek nagy-
sága szerinti sor végén az észak-af-
rikai régió áll, az onnan érkezett né-
metországi menekülteknek átlagosan 
1398 euróba került az út.

Az anyagi terhek mellett sok egyéb 
veszélyforrás fenyegeti a Németor-
szágba igyekvô menekülteket a szö-
vetségi bevándorlási és menekültügyi 
hivatal (BAMF), a szövetségi mun-
kaügyi ügynökség kutatóintézete 
(IAB) és a berlini DIW gazdaságkutató 
intézet közös felmérése szerint. A 
2349 felnôtt, Németországba 2013 ja-
nuárja és 2016 februárja között ér-
kezett menedékkérô, illetve menekült 
megkérdezésével végzett kutatás 
alapján a menekülôk 40 százalékát 
érte fizikai bántalmazás út közben, 20 
százalékukat kirabolták, több mint 50 
százalékuk esett csalás, és mintegy 25 
százalékuk esett zsarolás áldozatául, 
és a nôk 15 százaléka számolt be arról, 
hogy szexuális zaklatás, támadás érte 
út közben.

A megkérdezettek a menekülés okai 
között a leggyakrabban --- 70 százalé-
kos arányban --- az erôszakos konflik-
tustól, háborútól való félelmet jelölték 
meg. Ezután az üldöztetés következik 
44 százalékos említési aránnyal, majd 
a rossz személyes életkilátások 39 szá-
zalékos, a diszkrimináció 38 száza-
lékos, és a kényszersorozástól való 

félelem 36 százalékos aránnyal. A 
megkérdezettek 32 százalékánál sze-
repel a menekülés okai között a hazá-
juk gazdasági helyzete.

Arról, hogy miért Németországot vá-
lasztották, a megkérdezettek 73 szá-
zaléka említette az emberi jogok tisz-
teletét, 43 százalék a német oktatási 
rendszert, és 42 százalék azt, illetve 
azt is mondta, hogy azért menekült 
Németországba, mert úgy érzi, hogy 
ott szívesen látják. Ezután 26, 24, 
illetve 19 százalékos említési aránnyal 
a német szociális ellátórendszer, Né-
metország gazdasági helyezte, illetve 
a németországi menekültügyi eljárás 
következik.

A felmérés szerint a menekültek, me-
nedékkérôk értékrendje nagyban ha-
sonlít a németországi lakosság érték-
rendjére; például a megkérdezettek és 
a német lakosság körében egyaránt 96 
százalék, illetve 92 százalék ért egyet 
azzal az állítással, hogy demokratikus 
rendszerben kell élni, illetve egyenlô 
jogokat kell biztosítani nôknek és 
férfiaknak.

A Németországban menedéket kere-
sô emberek 58 százaléka vett részt 
legalább 10 éven keresztül valamilyen 
iskolai vagy szakmai képzésben, míg a 
teljesen iskolázatlanok aránya 9 szá-
zalék. A leggyakoribb a középfokú 
végzettség 37 százalékos aránnyal, 
felsôfokú végzettséggel 19 százalék 
rendelkezik.

A megkérdezettek 73 százaléka azt 
mondta, hogy rendelkezik munkata-
pasztalattal --- a férfiaknál 81 százalé-
kos, a nôk körében 50 százalékos ez az 
arány ----, e csoporton belül 55 százalék 
beosztottként, 27 százalék önálló vál-
lalkozóként, 13 százalék vezetô beosz-
tásban dolgozott, mielôtt elhagyta ha-
záját.

A megkérdezettek 78 százaléka azt 
mondta, hogy szeretne dolgozni Né-
metországban, de egyelôre csupán 14 
százaléknak van munkája. Ez össze-
függhet a nyelvtudás szintjével is; a 
megkérdezettek 90 százaléka német 
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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

Bandholz napló
(Elsô rész)

Harry Bandholz amerikai tábornok 
magyarországi naplóját ( Egy nem 
diplomatikus napló) eredeti angol szö-
vegben a Simon kiadó újból megje-
lentette és az interneten megrendel-
hetô.

1920 január 5-én a tábornok kapott 
egy levelet Moffat ezredestôl, az ame-
rikai Vöröskereszt képviselôjétôl Bu-
dapesten, aki azt kérte, hogy küldjön 
javaslatokat arról, hogy folytassák-e a 
Vöröskereszt munkáját a magyar fô-
városban.

Harry Bandholz válasza:
„A helyzet Budapesten és Magyaror-

szágon.
1. A román hadsereg majdnem egész 

Magyarországot megszállta augusztus 
elejétôl 1919. november 14-ig amikor 
kivonultak Budapestrôl. Ôk rekvirá-
lásnak és lefoglalásnak nevezték azt 
ami általános fosztogatás volt, és 
annyira volt szisztematikus mint 
majmok bohóckodása a vitrinben. 
Elvittek gépeket és mûszereket amik 
tönkre mentek abban a pillanatban 
amikor helyükrôl elmozdították eze-
ket. Ôk megragadtak és elvittek min-
den rendelkezésükre álló élelmiszert 
az utolsó háziállattól a vetômagig sok 

gazdaságból, és általában véve a 
viselkedésük és eljárásuk megszegték 
a nemzetközi jogot, a háború szokás-
jogát,és a tisztességtudás és emberi-
esség követelményeit.

2. Ennek eredménye egy szomorúan 
elszegényedett, szûkölködô Magyaror-
szág ami a helyett, hogy egy jóváté-
teles vagyontárgya lenne a Szövetsé-
geseknek az egyik szövetséges, Ro-
mániának köszönhetôen egy szomo-
rúan megsebzett, nyomorgó páciens 
lett.

3. Mikor Bukarestben voltam szep-
temberben azt láttam, hogy ott a Vö-
röskereszt szervezetét és felszerelését 
nézve sokkal nagyobb és jobb volt 
mint azt a helyzet megkivánta volna, 
és volt elegendô élelmiszer készlet is. 
Ugyanakkor román teherautók ezrei 
viszik el olyan szükségleteket Magyar-
országról amikre szomszéduknak 
szüksége volna. Annak ellenére, hogy 
a Legfelsô Tanács arra utasította Ro-
mániát, hogy azonnal vonuljon ki 
Magyarországról, a románok még 
mindig megszállva tartják a Tiszától 
keletre fekvô területeket, ahol folytat-
ják a barbár módszereket, beleértve a 
vetômag elkobzását is.

4. Mivel úgy látszik mi nem vagyunk 
képesek megakadályozni, hogy a ro-
mánok a fennt leírt körülményeket 

létrehozzák, szerintem mindnyájunk-
nak kötelessége ezeken enyhíteni aho-
gyan csak lehet.

5. Javasolom, hogy az Amerikai Vö-
röskereszt szervezet Budapesten nem 
csak hogy maradjon, hanem kibôvül-
jön az egész országra amely már meg-
szabadult a megszállóktól és fokoza-
tosan legyen jelen a Tiszától keletre 
fekvô területeken ahol a románok 
növekvô nehézségeket készítenek elô.

H.H. Bandholz
Brig.Gen.   USA” 

A dicstelen román hadseregnek ne-
vezett fosztogató csürhe minden fajta 
szabályt sértô garázdálkodásairól egy 
olyan magasrangú amerikai katona-
tiszt írt aki a román megszállást a 
helyszínen személyesen tapasztalta.

Közben köztünk ma is vannak (ezek 
„haladó” hazafiak), akik szerint a tri-
anoni béke igazságos volt, s ebbôl kö-
vetkezik az is, hogy a román-magyar 
országhatár is igazságos, annak elle-
nére, hogy a megcsonkított Magyaror-
szágnak jutott 30 ezer oláh, mig a Ro-
mániához csatolt részhez több mint 1.6 
millió magyar került.

(Folytatjuk)

Kroyherr Frigyes 
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nyelvtudás nélkül érkezett az ország-
ba, az angol nyelvtudással rendelkezôk 
aránya pedig 30 százalék.

A BAMF vezetôje, Frank-Jürgen
Weise szerint a felmérés eredményei 
alapján a menekültek képzettségi 
szintje magasabb, mint amire számí-
tottak, és a várakozásoknál kedvezôbb 
a hozzáállásuk a demokráciához és a 
nemek közötti egyenjogúsághoz is.

A BAMF legutóbbi adatai szerint 
2015 szeptembere és 2016 szeptembere 
között mintegy 50 ezer menekült tu-
dott elhelyezkedni, többségük valami-
lyen segédmunkát végez, a szállítmá-
nyozás, raktározás területén vagy a 
mezôgazdaságban dolgozik. Ugyan-
ezen idô alatt nagyjából 100 ezer me-
nekült került a regisztrált munkanél-
küliek közé.

Németországban tavaly 890 ezer me-
nedékkérôt regisztráltak, az idén októ-
ber végéig pedig 287 ezret.

* * *
Az 1956-os magyar forradalomnak és 

szabadságharcnak állítottak emlékmû-
vet magyarországi támogatással a 
történelmi esemény 60. évfordulója 
alkalmából Beregszászon.

A vasútállomás elôtti téren felállított 
emlékmûvet avató ünnepi beszédében 
Markó György, a budapesti Kommu-
nizmuskutató Intézet igazgatója 1956 
elôzményeit és kiemelkedô epizódjait 
ismertetve rámutatott: a kommunista 
elnyomás és a kisebbségi lét kettôs 
szorításában élô kárpátaljai magyarok 
lélegzetvisszafojtva követték figye-
lemmel a fejlemények alakulását, és 
saját sorsuk jobbra fordulását remél-
ték az anyaország forradalmának a 
gyôzelmétôl. Ôk voltak az elsôk, akik 
látták a forradalom eltiprására érkezô 
újabb és újabb szovjet csapatokat, a 
vereség után pedig a deportáltakat 
szállító vonatszerelvényeket --- tette 
hozzá.

A történész a többi között emlékez-
tetett arra, hogy az anyaországból 
több ezer felkelôt hurcoltak a szovjet 
államvédelmi szervek Ungvárra és 
más településeken lévô börtönökbe. 
De a megtorlás lesújtott azokra is, akik 

Kárpátalján szóval vagy tettel kiálltak 
a magyar forradalom mellett --- muta-
tott rá, megjegyezve: évtizedekig kel-
lett várni, hogy az ô históriájukról 
magyar és ukrán történészek jóvoltá-
ból igaz és pontos adatokat kaphas-
sunk.

Beszédében Bocskor Andrea, az
Európai Parlament (EP) fideszes kár-
pátaljai képviselôje kiemelte: „60 évet 
kellett várni arra, hogy Beregszászon 
is megszülessen az az emlékhely, 
amelynél méltó módon tudunk emlé-
kezni az 1956-os magyar forradalomra 
és szabadságharcra”. Ez a nap --- 
mondta ---- nagyon fontos a város 
életében, hiszen a jövôben évfordulók, 
ünnepek alkalmával az 56-os emlék-
mûnél is el lehet majd helyezni az 
emlékezés koszorúit, virágait. „Nagy 
megtiszteltetés számomra, hogy be-
regszásziként, magyarként és európai 
parlamenti képviselôként jelen lehe-
tek az emlékmû avatásán, hiszen ez 
egy nagyon nemes feladat” --- fogal-
mazott az EP-képviselô, hozzátéve, 
hogy a beregszászi 1956-os emlékmû 
egyben olyan szimbólum is, amely a 
Kárpát-medencei magyarság egysé-
gét, összetartozását jelképezi.
Mihajlo Kolodko ungvári szobrász-

mûvész alkotása talapzaton álló két 
fém kopjafából áll: egy derékba tört 
rozsdásból, amely az 1956-os forrada-
lom brutális leverésével szembesít, és 
az ennek tövébôl kinövô rozsdamen-
tesbôl, amely az 1989-1990-es rend-
szerváltozást, a 60 évvel ezelôtti kö-
vetelések teljesülését jelképezi 
--- mondta beszédében Szalipszki
Endre, az emlékmûállításban kulcs-
szerepet játszó beregszászi magyar 
konzulátus fôkonzulja.

* * *
Mostantól kezdve tilos az alkohol-

fogyasztás a litván parlament épületé-
ben --- errôl az újonnan megválasztott 
litván törvényhozó testület. a seimas 
házelnöksége hozott döntést.

Ennek értelmében az épületnek sem 
az éttermében, sem a kávázójában 
nem szolgálhatnak fel alkoholt. A 
rendelkezés alól kivételt képeznek a 

hivatalos rendezvények.
„Úgy hisszük, hogy a seimas nem 

olyan hely, ahol alkoholt lenne szabad 
fogyasztani” ---- vélekedett Rima
Baskiene házelnök-helyettes, a válasz-
tásokon gyôztes Litván Gazdák és Zöl-
dek Uniója (LGPU) pártszövetség 
képviselôje.

Az LGPU a különösen Litvánia vidéki 
területein elterjedt alkoholizmussal 
szemben hirdetett harcot. Az alkohol-
függôség csökkentését szolgáló társa-
dalmi projekteken felül az LGPU 
kampányprogramjában állami alko-
holmonopólium bevezetését ígérte a 
balti országban.

* * *
Emlékmûvet állítanak a kolozsvári 

Házsongárdi temetôben annak a mint-
egy ötezer kolozsvári magyar férfinak, 
akit 1944 októberében a Szovjetunió 
kényszermunkatáboraiba hurcoltak. 
Az 5-6 évig tartó kényszermunka után 
az elhurcoltaknak csak mintegy har-
mada tért vissza. 

A Szovjet Elhurcolások Kolozsvári 
Emlékbizottsága és az evangélikus 
egyház megbízásából Gergely Zoltán 
szobrászmûvész készítette el a kereszt 
alakú emlékmûvet, amelyre magyarul, 
románul, angolul és németül vésték fel 
a feliratot: 1944 októberében ötezer 
magyar civil férfit hurcoltak el Ko-
lozsvárról a Szovjetunióba. 
Benkô Levente történész, újságíró, 

az emlékmûállítás kezdeményezôje az 
MTI-nek elmondta, hogy az avatás 
után tudományos konferenciát is 
tartanak a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetemen, amelynek ke-
retében a Kárpát-medencei és kolozs-
vári elhurcolásokról hangzanak el 
elôadások. Hozzátette: a téma kolozs-
vári kutatói folyamatosan gyûjtik az 
elhurcolásokkal kapcsolatos adatokat, 
tárgyi emlékeket, és rögzítik a még élô 
tanúk visszaemlékezéseit. Benkô Le-
vente elmondta: a Sapientia épületében  
kiállítást is rendeztek az összegyûjtött 
tárgyi emlékekbôl. 

„Amikor a történelem egyes epi-
zódjait kutatjuk, nem azért tesszük, 
hogy bárkire is ujjal mutogassunk, 
hanem azért, hogy figyelmeztessük az 
embereket: ilyen soha többé nem tör-
ténhet” --- jelentette ki Benkô Leven-
te.

* * *
Tíz év leforgása alatt a 12-szeresére 

nôtt Kína külföldi befektetéseinek ösz-
szege, amely már meghaladja az évi 
206 milliárd dollárt, jócskán túlszár-
nyalva az amerikai terjeszkedést. A 
gyengébb euró miatt az utóbbi idôben 
inkább Európában vásároltak a kínai 
állami hitelekkel segített nagyválla-
latok, amelyek erôs globális pozíciókat 
építettek ki a válság után. A cél, hogy 
az exportvezérelt és energiafüggô 
ázsiai nagyhatalom minél több lábon 
álljon, sôt, még presztízsberuházásokat 
is kiharcoljon.

Elképesztô iramban vásárolják be 
magukat a szocialista Kína állami vál-
lalatai a piacgazdaság szabályait kö-
vetô fejlett országok legértékesebb 
vállalataiba, derül ki a Bloomberg 
legfrissebb összefoglalójából, amely a 
terjeszkedés hátulütôit is számba ve-
szi.

A „Kína Részvénytársaság” és a pe-
kingi vezetés „vészjósló” felvásárlásai 
ugyanis jóval többet jelenthetnek egy-
szerû tôkeinjekciónál, jegyzi meg a 
lap, amely a nyugati államokban mû-
ködô, a külföldi befektetôkre vonat-
kozó szabályozói „fékek” szerepét is 
sorra veszi. 

 Egy biztos: a pekingi vezetés tudatos 
stratégiájába illik, hogy a kínai gazda-

ság lassulásával párhuzamosan egyre 
több globális hadállást épít ki a fejlett 
államokban, miközben saját piacai 
kapuját nem tárta ki ennyire szélesre. 

Ennek hátterében egyrészt a felülrôl 
jól kontrollálható állami vállalati szer-
kezet megôrzése, másrészt Kína ex-
portfüggôségének és a külföldi piacok-
ra való ráutaltságának csökkentése 
áll.

 A súlypontok eltolódását azonban 
leginkább azzal lehet magyarázni, 
hogy Peking igyekszik kölcsönös füg-
gôségi rendszert kialakítani azokkal az 
államokkal, amelyektôl valamilyen 
formában függ. 

Épp ezért áll a vásárlások elsô helyén 
az energiaszektor, ahol eddig 147 
milliárd dollár értékben eszközöltek 
befektetéseket. Fôként Oroszország-
ban, a Közel-Keleten és Kanadában, 
ahol az egyik legnagyobb tranzakciót 
bonyolította le az állami China National 
Oil Offshore Corporation (CNOOC) a 
Nexen olaj- és gázipari óriás felvásár-
lásával.

A másik stratégiai terület sem vélet-
lenül a pénzügyi szektor, amelyben a 
kínai jegybank szinte korlátlan segít-
ségével mûködô, de alapvetôen a jü-
anra támaszkodó kínai pénzintézetek 
81 milliárd dollárt költöttek külföldi 
vásárlásokra.

Mindenképp szeretnének egyenrangú 
partnerként bekerülni a globális pénz-
ügyi rendszerbe távlati célként jelölve, 
hogy a jüan elôbb-utóbb tartalékvaluta 
lehessen.

A fent említett ágazatokon kívül a 
nyersanyaghiányban szenvedô ázsiai 
nagyhatalom tánpótlásának biztonsá-
gát garantálta, hogy 72,5 milliárd dol-
lárt költöttek külföldi bányaipari ré-
szesedések megszerzésére. 

A vásárlások másik stratégiai oka, 
hogy a pekingi vezetés már nemcsak a 
kirívóan alacsony hozamú amerikai 
kötvények felhalmozásával kívánja 
ellensúlyozni az USA globális hatalmát 
a világgazdaságban. 

A tendenciát jól mutatja, hogy tíz év-
vel ezelôtt a kínai külföldi befektetések 
összege még csak 16 milliárd dollárt 
tett ki, miközben az Egyesült Államok 
ugyanabban az évben (igaz, ez még a 
válság elôtt volt) 206 milliárd dollárért 
vásárolt külföldi vállalatrészesedé-
seket.

Mára fordult a kocka, és Peking vezet 
206 milliárd dolláros külföldi beruhá-
zással, miközben az USA még „csak” 
179 milliárd dollárnál tart. 

A kínai terjeszkedés a 2008-as válsá-
got követôen pörgött fel. Míg a nyugati 
fejlett országok eladósodással és 
komplett szektorok megmentésével 
reagáltak az összeomlásra, addig Kína 
bôven rendelkezett annyi tartalékkal, 
hogy elkerülje a válságot, sôt, kihasz-
nálja az árak zuhanását, és betegye a 
lábát az akkor hirtelen bajba került 
iparágakba.

Tény, hogy több amerikai és nyugat-
európai nagyvállalatot a biztos csôdtôl 
mentettek meg a kínai befektetôk, ám 
hosszú távon bizonytalan, valójában 
milyen árat is kell majd fizetni a 
nagylelkû segítségért. 

Peking a válságra terjeszkedéssel 
reagált, és az energiahordozókban gaz-
dag fejlôdô országokba már több pénzt 
öntött 2010–12-ben, mint a Világbank. 

A szinte kiapadhatatlan forrást a fo-
lyamatosan óriási plusszal záró külke-
reskedelmi mérleg adja,  amelyet a 
gazdaság túlfûtését elkerülendô nyil-
vánvalóan nem lehetett a hazai piacon 
elkölteni.

Ennek hátterében az áll, hogy a fejlett 
államok gazdasági növekedésének 

visszaesése miatt a kínai kivitel bô-
vülése amúgy is megtorpant, és az 
állami bankok túlzott és felelôtlen hi-
telezése súlyos problémákat okoz az 
ingatlanpiacon.

A külföldi vásárlások másik célja a 
biztonságos dollár- és euró-államkötvé-
nyeknél magasabb hozam elérése: az 
ingatlanszektorba közel 45 milliárd 
dollárt fektettek be kínai vállalatok, a 
vegyiparba 56,7 milliárdot, ezután kö-
vetkezik az internet/szoftver szektor, a 
közmûhálózatok, a logisztikai centru-
mok létesítése, a megújuló energia-
szektor, valamint az autógyártás. 

A kínaiak egy idô után már a presz-
tízsmárkákra is koncentráltak: meg-
szerezték az Inter milánói futballcsa-
patot, kezükbe került a Pirelli, a Volvo, 
a New York-i Waldorf Astoria szálloda, 
a vegyiparban pedig megkötötték az 
eddigi legnagyobb értékû üzletüket a 
svájci vegyipari óriás, a Syngenta 
felvásárlásával. A napokban pedig a 
Hilton szállodalánc 25 százalékos tu-
lajdonrészét veszik meg. 

Nem mindenhol várták azonban tárt 
karokkal az ázsiai befektetôket. Az 
Egyesült Államokban a külföldi be-
ruházások hivatala (CFIUS) több alka-
lommal is keresztbe tett a kínaiaknak 
egy-egy stratégiai terület kapcsán, de 
Németországban is a szorosabb felü-
gyeletet követeltek.

A kínai befektetôk ezért a legérzé-
kenyebb stratégiai vállalatok esetében 
a „lassú víz partot mos” politikáját kö-
vették, illetve olyan engedményre 
kényszerültek, mint például a teljes 
vállalatvezetés megtartása. 

A felzárkózó, illetve fejlôdô államok 
piacán egész más módszereket alkal-
maz a kínai vezetés. 

Dél-Amerikában és Afrikában hitel-
lehetôségekkel jelent meg a piacon, 
akkor, amikor hitelszûke volt a világ-
ban.

A Kínai Fejlesztési Bank és a Kínai 
Export-Import bank hosszú lejáratú 
hiteleken alapuló kereskedelmi szer-
zôdésekkel láncolja magához az ener-
giában és ásványkincsekben gazdag 
feltörekvô államokat. A kedvezô ka-
matra adott források fejében pedig jó-
val kevesebb pénzügyi és politikai 
átláthatóságot vár el, mint például a 
Világbank vagy a Nemzetközi Valuta-
alap.

Ezekkel a keretmegállapodásokkal 
Peking biztosítja az erôforrásokat 
gyors ipari fejlôdéséhez, másrészt az 
új export-import szerzôdésekkel rés-
zben kínai árukkal fizet a nyersa-
nyagokért.  Fontos elem, hogy sok 
esetben ilyenkor kiiktatja a 
kereskedelmi folyamatból a dollárt, és 
jüanban történik a számlázás. 

A partnerországok számára kétszeres 
elônyt is biztosít, ha elkötelezik ma-
gukat az ázsiai nagyhatalom mellett: 
egyrészt a nyugati áraknál olcsóbban 
jutnak hozzá a kínai árukhoz, másrészt  
a hitelmegállapodások lehetôvé teszik, 
hogy kínai kölcsönbôl vásárolhassanak 
kínai árut, törleszteni pedig energia-
hordozókban vagy más természeti 
kincsekben tudnak. 

A befektetéseket finanszírozó kínai 
pénzügyi infrastruktúra fejlett: a Kí-
nai Fejlesztési Bank ma már 141 or-
szágban van jelen, a luxemburgi szék-
helyû Kínai Ipari és Kereskedelmi 
Bank (ICBC) pedig Londonban, Frank-
furtban, Moszkvában, Amszterdam-
ban, Brüsszelben, Párizsban, Madrid-
ban és Milánóban tart fenn irodát, a 
Kínai Befektetési Alap pedig már több 
mint 300 milliárd dollárt költött el kül-
földi cégek résztulajdonának megvá-
sárlására.
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Az MVSZ és politikai környezete 
kronológiája 1989–2000

Bakos István könyvének gerincét 
képezi a „Kronológia 1989–2000”, 
amely a Magyarok Világszövetsége 
történetét az ország történetébe 
ágyazva, gyakran a világeseményekre 
is kitekintve adja. 

Tizenegy év, amely hazánk történe-
tének korszakváltó fejezete. A könyv 
az évtized minden esztendejének 
külön fejezetet ad, könnyen követhetŒ 
naptári sorrendben vezeti az olvasót, 
és nyújt lehetŒséget visszalapozni a 
keresett idŒre. Ehhez a fontos munká-
hoz kívánjuk tisztelettel hozzáfûzni az 
ausztráliai emigráció szerény szere-
pét és véleményét Csapó Endre ösz-
szállításában.

ElŒzŒ (11-es számú) közleményünk-
ben foglalkoztunk a nemzeti emigrá-
ció tevékenységével, természetével, 
törekvéseivel korabeli (1992. jan. 
feb.) két újságcikk idézésével. Ezek-
nek az írásoknak akkor nagy szerepet 
szántunk éppen a Világszövetség ter-
vek idején, amikor erŒs szándékok tö-
rekedtek valamilyen nagy magyar 
összefogásra, amit szinte mindenki a 
Magyarok Világszövetsége kisebb-
nagyobb átalakításával akart megva-
lósítani. A minden magyarok összefo-
gása egyetlen szervezetben  általános 
szemléletté vált, és ennek jobb elne-
vezése nem is lehetett. Így az elneve-
zésen kívül minden belsŒ tartalom új 
volt. Minden energiát lekötött olyan 
szervezet létesítése, amiben a magyar 
nemzet földrajzilag három részre osz-
tottsága összeegyeztethetŒ. Csakhogy 
éppen ez az osztottság termelte ki 
igényeik, esélyeik különbözŒségét, 
amiket sem feloldani, sem összeol-
vasztani nem lehet. Itt kellett volna 
létrejönnie egy szemléletnek, amely-
ben a három szereplŒ megállapodik 
olyan munkamenetben, amelyben a 
különbözŒ lehetŒségek adta feladatok 
a közös célt szolgálják. De egyet ne 
felejtsünk el: koncepciót megfogal-
mazni népes összejövetel képtelen. 
Sajnos, ezt erŒltették olyan sokada-
lomban, akik akkor találkoztak elŒ-
ször.

Ausztráliában az 1992. március 7–8-
án lezajtott III. Ausztráliai Magyar 
Tanácskozásán, és azt követŒ Auszt-
ráliai-Újzélandi Magyar Szövetség 
ülésén résztvett Dr. Kincses ElŒd 
MVSZ titkár jelenlétében vállalta 
Ausztrália egyesületi hálózata az 
MVSZ tagságot abban a reményben, 
és fŒtitkári ígéret ellenében, hogy 
része lehet az alapszabályok kidolgo-
zásában. 

 Levél érkezett Csoóri Sándor el-
nök úrtól 1992. március 16-i kelettel, 
aminek záró mondatában kéri, hogy 
szóljunk hozzá az új alapszabály-
tervezet érdekében kiadott javasla-
tukhoz. Ez a körlevél, aminek kelte 
1992. március 18, dr. Kincses Elôd 
fŒtitkár úr 1992. március 26-án kelt 
lévelével érkezett meg 3 melléklettel: 

„A Magyarok Világszövetsége Alap-
szabályai 1938.” 

„A Magyarok  Világszövetsége Alap
szabálya 1989.”  és 
„A Világkongresszus programterve
zete”. 
Az   Ausztráliai Magyar Szövetség a 

rövidre szabott idŒn belül is módot 
adott minden érdekelt szervezetnek a 
hozzászólásra a szétküldött MVSZ-
levélhez és egy elŒzetes javaslathoz.

 Komolyan vettük az alapszabály ki-
dolgozásában megnyílt lehetŒséget, 
ennek alapján készült el a NSW-i Ma-
gyar Szövetség külügyi bizottságával 
is egyeztetve, Csapó Endre meg- 
fogalmazásával a Memorandum a 
Magyarok Világszövetsége elnöksége 
részére 1992. március 7-én.

Az Ausztráliai Magyar
Szövetség Memoran-
duma a Magyarok Vi-
lágszövetsége átszer-

vezése és alapszabályai 
tárgyában

Elôzmények: 
A Magyarok Világszövétsége fŒtit-

kára, dr. Kincses Elôd úr résztvett 
ausztráliai körútja során a III. Auszt-
ráliai Magyar Tanácskozáson 1992. 
március 7-én, és az Ausztráliai Ma-
gyar Szövetség tanácsülésen 1992. 
március 8-án, 

Mind a Tanácskozás  nyilvános fó-
rumán, mind a tanácsülésen megbe-
szélés tárgyát képezte a Magyarok 
Világszövetsége átszervezésének kér-
dése. A felszólalásokból a fŒtitkár úr 
megismerte az ausztráliai szervezeti 
hálózat véleményét, és viszont, az Œ 
elŒadásából megismertük a jelenlegi 
átmeneti idŒre megbízott vezetŒség 
készségét egy elfogadható átalakulás-
ra. A kívánság és a készség annyira 
közel volt egymáshoz, hogy a  Tanács-
kozás egyhangúan javasolta, hogy az 
Ausztráliai Magyar Szövetség fogadja 
el összes tagegyesületei csatlakozását 
a Magyarok Világszövetségéhez. Ez 
másnap a tanácsülésen megtörtént, 
errŒl  okirat  készült Csoóri Sándor 
elnök úrnak címezve, amit az  alábbi 
vezetŒk írtak alá: Fadgyas László, az 
Ausztráliai MagyarSzövetség elnöke, 
Kardos Béla a NSW-i Magyar Szö-
vetség elnöke, Galántai Ferenc Új 
Zéland magyar szervezetei nevében, 
Garamy József, a Délausztráliai Ma-
gyar Szövetség elnöke, Kogon Ká-
roly, a Canberrai Magyar Szövetség 
elnöke és Veszely János, a Nyugat-
Ausztráliai Magyar Szövetség titkára.

E fogalmazvány és a beérkezett 
hozzászólások alapján az új alapszabá-
lyok kérdéséhez az Ausztráliai Ma-
gyar Szövetség az itt következŒ javas-
latot továbbítja a Magyarok Világszö-
vetsége elnökségéhez: 

Javaslat a Magyarok
Világszövetsége
átszervezésére

Elvi  állásfoglalás
Véleményünk szerint a  leglényege-

sebb az Alapszabályokat illetŒen a 
Világszövetség céljának pontos és 
kimerítŒ meghatározása. Mind az 
1938-as, mind az l989-es Alapszabály 
idejétmúlt és hiányos. 

A korábbi Alapszabály megfogalma-
zása idején lényegesen kisebb volt a 
külföldön élŒ magyarok száma, és az 
anyaország amiatt aggódott, hogy 
ezek eltûnnek nyomtalanul az idegen 

tengerben. Mindössze csak ezt igye-
kezett gátolni, késleltetni. A kifejezett 
cél a külföldre került magyarok tá-
mogatása volt, és miután nem tett 
említést az elszakított területekrŒl, 
nyilvánvalóan csak a kivándorolt 
magyarokkal kívántak ezen keresztül 
kapcsolatot teremteni. 

A másik Alapszabály, ami a jelen-
legi átmeneti idŒszakban érvényben  
van, egy lényeges dologban eltér az 
elŒzŒtŒl: kifejezetten gondjaiba veszi 
az elszakított területek magyarságát. 
Ugyanakkor nem veszi figyelembe, 
hogy a nyugati országokba került, 
kivándorolt és emigrált magyar száz-
ezrek jelentŒs tényezŒvé váltak, és 
így már a segítségnyújtásnak nem 
csak részesültjei, hanem részesítŒi is 
lehetnek.  Amíg továbbra is fennáll a 
nyugatiak esetében az anyaország 
gondoskodásának szüksége a magyar 
nyelv és kultúra fenntartása terén, ez 
a megnövekedett  és helyzeténél fog-
va számarányát messze meghaladó 
jelentŒségre emelkedett réteg rend-
kívül hasznos lehet az egész kárpát-
medencei magyarság részére.

Alakuló közgyûles: 
A tájékoztató körlevél elsŒ bekezdé-

se kifejti, hogy az MVSZ elnökségére 
milyen nagy feladat hárult. Eleve 
nem helyeseltük, hogy a Világtalálko-
zó ebben az évben létrejöjjön. FélŒ, 
hogy annak sokrétû feladatai miatt az 
ideiglenes (ezt elfelejtették megem-
líteni) elnökség nem fogja kellŒkép-
pen elŒkészíteni az úgynevezett kül-
döttközgyûlést, ami valójában a most 
már elfogadható, és mint világszö-
vetség, elsŒ és eddig egyetlen Ma-
gyarok Világszövetsége alakuló köz-
gyûlése kellene legyen. Ez nem aka-
dékoskodás, mert ennek a kifejezett 
tudatában léptünk be testületileg, és 
feltételesen, és csak azért, hogy részt 
vegyünk a  megalakulásban, aminek 
egyik része, hogy részt veszünk az 
alapszabályok megalkotásában. Azt, 
hogy ez mennyire felel meg a  vára-
kozásinknak, más szóval: kivehetjük-
e abból alapítói részünket, azt csak 
ezután tudjuk meg.  

Reméljük, hogy a hivatkozott 1989. 
évi II. törvény, ami még a kommunis-
ták által megszövegezett alkotmány 
része, alkalmas olyan szervezet létre-
hozására, ami megfelel a célnak, és 
nem fordul elŒ olyan kifogás, hogy ez 
vagy az nem vehetŒ be, mert nem 
felel meg az alkotmánynak. Az elnöki 
tájékoztató utal arra, hogy az MVSZ a 
világmagyarság szervezete, ,,köztes-
tület”, és megemlíti: „Törekednünk 
kell, hogy egy errŒl születŒ törvény-
ben az Oszággyûlés is rögzítse ezt.” 

MegfelelŒnek tartjuk az alapszabály 
elŒkészítési munkamódszerét, de az 
idŒ rövidsége aggodalmakra ad okot.

Kár volna az 1989-es Alapszabályból 
kiindulni, vagy azt módosítani. Egy-
szer már legyen valami, ami nem a 
réginek a módosítása. Egyébként sem 
tartalmaz semmi érdemlegeset az 
általános szervezeti szabályozáson 
kívül. 

Szervezeti felépítés: 
A Világszövetség a központi szerve-

zeten kívül hozzon létre országonként 
szükséges számban „magyar irodá-
kat”. Ez talán csak más elnevezése 
annak az ötletnek, amit Csoóri Sándor 
vetett fel „konzulátus” néven. Ezek-
nek a fenntartási költségeit talán úgy 
lehetne biztosítani, ha a tagsági díjak 
megfelelŒ része (fele) itt maradna 
erre a célra, és a másik fele menne 
az újság részére. A díjakat ennek 
megfelelŒen kell megállapítani.

Az irodák személyi betöltése, csak-
úgy mint a magyarországi székhelyû 
központi vezetŒségbe való delegálás 
teljes egészében az illetékes közösség 
feladata, joga és felelŒssége. Ez a mi 
esetünkben az Ausztráliai Magyar 
Szövetség égisze alatt és a körzeti 
államok tagszövetségein keresztül 
sikeresen lebonyolítható. Az MVSZ-
levél választmányi tagokra vonatkozó 
A-variációja tûnik a legsimábbnak és 
legcélravezetŒbbnek. 

ElŒre látható gondokat okozhat a 
tagsági létszámra alapított közgyûlési 
képviselet. Ebben az évben augusz-
tusban létre fog jönni egy olyan szer-
vezet, aminek nagyrészt még csak 
ezután lesznek tagjai, és annak ará-
nyait senki elŒre nem tudhatja. Jó 
helyi szervezés esetén elŒfordulhat 
például, hogy Venezuelából több tagot 
tudnak jelenteni, mint Kanadából. 

Az elnökségi tájékoztató meghatáro-
zása szerint az MVSZ 
személyegyesülés. Véleményünk sze-
rint célszervezet fontos történelmi 
nemzeti feladat elvégzésére. Lehet 
hogy Budapesten, fŒleg jogászoknak, 
ez nem kezelhetŒ meghatározás, de 
mi itt eddig úgy mértük az emigráció 
értékét, hogy mit tettek, nem pedig 
hogy hányan vannak. Az Egyesült 
Államokban másfélmilliós közösség-
gel hencegnek, de amikor az Egyesült 
Allamokból ide látogató Hites Kris-
tóf felszólalt az Adelaide-i Magyar 
Találkozó záró eseményén, azt mond-
ta papi Œszinteséggel: – Én mindenütt 
jártam Amerikában, minden nagyobb 
megmozduláson résztvettem, de 
ennyi magyart, fŒleg ennyi fiatalt, és 
nyolc napon át tartó ilyen gazdag 
mûsort sehol nem láttam, csak itt 
Ausztráliában. – Ennyit a számok 
erejérŒl. 

Ha elfogadja az alapszabályokat 
formába öntŒ bizottság a személy-
egyesülés koncepciója helyett azt a 
koncepciót, hogy minden külország 
adott esetben egy-egy magyar nem-
zetvédŒ Œrhely, akkor nem jut eszébe 
olyan megoldás, ami szerint ott azok 
lent a déli féltekén nem számítanak, 
majd valaki Brazíliából képviseli 
Œket. Az ilyen kezelésnek a veszélye 
az, hogy olyan lesz a fogadjisten is. 

Az elnökségi tájékoztató 3. pontja 
általában elfogadható. A 4. pont eltér 
a  jelenlegi helyzettŒl, ami szerint 
külföldi, nyugati magyarok is kaptak 
5 elnökségi tagságot. Most 9 elnök-
ségi tagot, plusz elnököt és 3 alelnököt 
említenek. A három régió kap egy-

egy alelnököt és 3–3 elnökségi tagot. 
Ausztráliából gyakoriatilag csak a 
választmány tagságáig lehet megkö-
zelíteni a vezetŒséget. Ez így termé-
szetesen teljesen elfogadhatatlan a 
mi részünkrŒl, amit az itt járt fŒtitkár 
úr is érzékelt és elismert. Ausztrália 
és Új-Zéland nem elhanyagolható 
Œrhely, egyedüli a Távol-Keleten.

A Világszövetség elnökségében a 
Magyarország határain kívül élŒk 
nagyobb létszámú képviseletet érde-
melnek, eddigi munkájukat figyelem-
be véve. 

Arról is gondoskodni kell, hogy az 
államok, tájegységek közvetlen kap-
csolatot is fenntarthassanak a köz-
ponti szervezettel. Ennek érdekében 
szükségesnek látszik Budapesten a 
vezetŒség egy személyének olyan 
feladatkört adni, amiben csak a nyu-
gati emigráció dolgaival foglalkozik 
úgy, hogy abban teljes jártasságot 
szerez. Hasonló tag ajánlatos az elsza-
kított részek esetében is. Nekünk is 
egyszerûbb lenne a dolgunk, ha min-
dennel a nyugati ügyek referenséhez 
tudnánk fordulni.  Ezt a kapcsolatot 
részünkrŒl egy erre a célra itt meg-
választott személy tarthatná. 

Hogy mennyire nem ismerik és 
nem értékelik az emigráció feladatait 
és lehetŒségeit, a körlevél az elnökség 
munkáját segítŒ munkabizottságok 
között egyetlen olyat sem javasol, 
ami emigrációs diplomáciai, vagy 
egyéb vonatkozású külföldi tevékeny-
ségre utal, ezzel szemben mezŒgazda-
sági bizottság is van, ki tudja milyen 
elgondolásra. Érdekesnek tartjuk, 
hogy például a Világkongresszus 
programtervezetében nem szerepel a 
kisebbségi probléma, pedig nem tud-
nánk megjelölni most ennél fontosab-
bat és idŒszerûbbet. Példát vehetnénk 
a Cleveland-i Magyar Kongresszusok-
ról, ahol évrŒl-évre fŒ téma az elsza-
kított országrészek sorsa.

Véleményünk szerint  az elnökségi 
tagságot nem szûkíteni, hanem in-
kább tágítani kellett volna, mint 
ahogy azt fentebb javasoljuk. Az 
elnökségben annyi tag legyen, ahány 
külön munkaterület és tájegység van, 
amin egy-egy olyan országot értünk, 
ahol fontos feladatot lehet elvégezni 
kormány- és tömegtájékoztatási szin-
ten. A dolog természetébŒl adódik, 
hogy a nyugati emigrációnak több 
ilyen pozícióra van szüksége mint az 
anyországnak.  Eléggé döntŒ helyzet-
ben van az anyaországi részleg az ott-
honi székhellyel, elnökkel, fŒtitkárral 
és teljes adminisztrációval. Itt azon-
nal lelohadna az érdeklŒdés a Magya-
rok Világszövetsége dolgai iránt, ha 
ott csak egy-két választmányi tag út-
ján kommunikáltunk évente egyszer, 
esetleg egyszer se, és aligha tarta-
nánk érdemesnek kifizetni az útikölt-
séget ilyen limitált részvételért. Te-
gyük föl, hogy van egy javaslatunk, 
amit heteken belül végre kell hajtani, 
és úgy véljük, hogy az MVSZ égisze 
alatt annak nagyobb súlya lenne. A 
szolgálati út a választmányon keresz-
tül hosszasan vezet csak az elnökség-
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ig, a fŒtitkárhoz nem lehet fordulni, 
mert Œ már csak végrehajtói feladato-
kat végezhet a körlevél értelmezése 
szerint.

Alapelvek tára: 
Az új Alapszabályban feltétlenül 

úgy kell megfogalmazni a Világszö-
vetség célját, hogy abban kifejezésre 
jusson a magyar nemzeti érdekek 
védelmének és érvényesülésének kül-
földön elvégezhetŒ szerepvállalása. 
Fel kell fektetni az alapelvek tárát, 
aminek egyik legfŒbb tétele legyen, 
hogy a Világszövetség legfŒbb felada-
ta a világban szétszórt magyar érté-
kek megmentése és egyesítése, az 
összmagyarság érdekeinek a szolgá-
latába állítása.

Kifejezésre kell jutnia annak a tény-
nek, hogy a magyar nép egyharmad 
részben világnemzet, és keresni en-
nek a státusnak a realitását és elŒ-
nyeit. Ez csak úgy sikerülhet ha ez a 
státus általánosan tudatosul, és létre-
jön  egy olyan szervezet, amely aktív 
magyarságszolgálatra ösztönzi az 
idegen környezetben élŒ magyarokat.

Kifejezésre kell juttatni azt is, hogy 
a Világszövetségre éppen nem a Ma-
gyarország területén élŒ és legnépe-
sebb kategória érdekében van szük-
ség, értve ezen, hogy a Világszövetség 
egyetlen alapja és indoklása az, hogy 
a magyar államhatárokon kívül öt-
millió magyar él. De ugyanakkor 
összmagyar érdek ennek az ötmillió-
nak a megtartása magyarságában, 
nyelvében és érzésében.

A határokon kívüli ötmillió két 
élesen elhatárolható kategóriát képez: 
a trianoni határokon túli Œsi szülŒföl-
dön élŒ mintegy négymillió, és a 
nagyvilágban szétszórtan élŒ megha-
tározhatatlan lélekszámú magyarok 
összessége.

Feladatok tára:  
A szervezeti felépítmény három 

csoportba tagolása helyes, de ebben 
ne a másság vagy valamiféle külön-
állás fejezŒdjön ki, hanem az, hogy 
egy a cél, csupán mindegyiknek más 
a feladata a közös célban, mert mások 
a körülményeik. 

Az anyaország fŒ feladata nyújtani 
mindazokat a kellékeket, amik alkal-
mazhatók az államhatárokon túli 
nemzettestek  magyarságának meg-
tartására.

Az elszakított magyarság fŒ felada-
ta a magyar nyelv és kultúra megtar-
tása, a magyarságtudat megŒrzése. 

A külföldi magyarság fŒ feladata a 
kárpát-medencei teljes magyar nem-
zet boldogulásának, egyesülésének 
külföldön elvégezhetŒ feladatain 
munkálkodni. További feladata a ma-
gyar hagyományok ápolása, a magyar 
értékek kivetítése.

Ami a külföldi magyarság fŒ felada-
tát illeti, a nemzeti emigráció már év-
tizedek óta végzi áldozatos személyek 
és szervezetek által igen nehéz körül-
mények között. Ez a munka alapvetŒ-
en a kommunizmus veszélyeire, igazi 
arculatának ismertetésére irányult a 
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magyarokon végbement nemzeteltip-
rás és emberellenes cselekedetek 
példáinak bemutatásával, és annak 
tudatosításával, hogy Közép-Európa 
rendjének trianoni megbontása veze-
tett a bolsevizmus uralomra jutásá-
hoz. Felvilágosító és tényfeltáró tevé-
kenysége túlnyomórészt az elszakított 
területek magyarsága érdekében tör-
tént, aminek során felmérhetetlen 
szolgálatokat tett a trianoni igazság-
talanságok ismertetése által politikai 
s történészi körökben. Ez a tevékeny-
ség alapvetŒen beleillik abba a kon-
cepcióba, amit az újjászervezés alatt 
álló MVSZ vezetŒsége megfogalma-
zott. 

A nemzeti emigráció részvétele a 
Világszövetség munkájában a legna-
gyobb nyereséget jelenti nemcsak a 
szervezet, de a magyarság összessége 
számára is. Ugyanakkor ez a már 
tisztes múltra visszatekintŒ tevékeny-
ség megnövekedett hatásfokot érhet 
el, ha mûködését a Világszövetségen 
belül kialakuló egységes szellemiség-
gel, hazai szervek kiértékeléseinek, 
tanácsainak segítségével végzi. 

Nagyon fontos érzékelni, hogy a há-
rom kategória létszámban legkisebb-
je, szétszórattatása ellenére is, de ta-
lán éppen ennek mindenütt jelenlevŒ 
helyzeti elŒnyeivel, már kiépített kap-
csolataival, politikai és egyéb tapasz-
talataival abban a helyzetben van, 
hogy jó szervezéssel a legtöbbet 
teheti az összmagyarság érdekében a 
három kategória közül. Bizonyára 
ennek a szerepnek a felismerése 
intézményesült az alapszabályterve-
zetnek abban a pontjában, hogy a 
három kategória egyenlŒ képviseletet 
kapjon az ügyvitelben a nagymértékû 
létszámeltérés ellenére is. De elŒfor-
dulhat, és ennek örülni kell, hogy ez a 
legkisebb rész bizonyos feladatokban 
oroszlánrészt vállal, és ilyen esetek-
ben az egyharmadnál több beleszólá-
sa kell, hogy legyen a döntéshozatal-
ban is. 

Ez a külpolitikai feladat nem keresz-
tezheti az ország hivatalos külpoliti-
káját, de annak nem is vethetŒ alá, 
hiszen a Világszövetség független 
szerve a magyar társadalomnak, im-
már a teljes magyar nemzetnek, és 
ebbŒl kifolyólag természetszerûen 
lehetnek a hivatalos magyar külpo-
litikától eltérŒ nézetei és feladatai.  
Érvényesülhetnek olyan nézetek és 
feladatok is, amiket bizonyos nemzet-
közi megkötöttségek vagy taktikai 
meggondolások miatt a hivatalos 
magyar külpolitika nem hangoztathat, 
nem vállalhat, ugyanakkor nem ke-
resztezi, esetleg éppen a malma alá 
hajtja a vizet. Ilyen értelemben 
végtelenül fontos, hogy szerves kap-
csolat legyen a magyar külpolitikát 
irányító intézetekkel. ErrŒl is gondos-
kodni kell az alapszabályban. Ne 
legyen ez áldozata olyanféle nézetnek, 
hogy ez már politikai mezŒny, amit a 
Világszövetség nem vállalhat. A lé-
nyeg az, hogy ne keveredjen a Világ-
szövetség pártpolitikába. Mindez ma-
gyarságvédelem és nemzetvédelem. 
És mi másért is alakulna a Világszö-
vetség?

A tagság kérdése  
A Magyarok Világszövetsége szer-

vezeti formába öntésénél figyelembe 
kell venni azt, hogy ezesetben rend-
kívüli feladat elvégzésérŒl van szó. A 
rendkívüli feladat rendkívüli megol-
dást kíván. Elhibázott lépés lenne az 
alapszabályok megalkotásánál kiin-
dulni a szokványos polgári társadalmi 
egyesületek szokásos és bevezetett 
szervezeti szabályzatából, csak azért 
mert ez a formaság áll legközelebb az 
elképzelt szervezeti felépítményhez. 

Miért rendkívüli egy magyar világ-
szövetség?  ElsŒsorban azért, mert 
ilyen még soha nem volt. Ezért volt 
hibás lépés a régi ilyen nevû szer-
vezetbŒl elŒvezetni. Rendkívüli, mert 
túllép az országhatárok jogrendsze-
rén, és pontosan az a célja, hogy 
hatálytalanítsa az országhatárokat. 
Útjában áll minden, ami állami 
felségjogokon alapuló korlátozásokat 
állít magyar és magyar közé. Ilyen 
akadályokat csak felismer, de el nem 
ismer.

Ha a Magarok Világszövetsége be-
leszorítja magát a szokásos polgári 
egyesületek korlátaiba, akkor lehet 
bár többezer tagja szerte a világban, 
alig fogja elérni a magyar összlét-
szám egy százalékát. Ezért kell telje-
sen új koncepció, még akkor is. ha a 
jogászoknak ez szokatlan feladatot 
ad. Legyen a Magyarok Világszövet-
sége a nevéhez méltóan olyan ma-
gyar világszövetség, aminek minden 
magyar nem csak ipso facto szárma-
zása és magyar mivolta alapján tagja, 
de tagja legyen ipso iure is, vagyis a 
jog erejénél és törvényes rendelke-
zésnél fogva, mint ahogy minden 
további nélkül nagykorúvá válik, aki 
eléri a meghatározott kort. Hozzon az 
Országgyûlés olyan törvényt, ami 
elismer egy olyan természetes társa-
dalmi kategóriát, mint a „magyar 
nemzet”, aminek tagja mindenki, aki 
magyarnak vallja magát, függetlenül 
attól, hogy milyen állam polgára, 
hogy milyen ország lakosa, és továb-
bá szabadalmat ad a Magyarok 
Világszövetségének arra, hogy a ma-
gyar nemzet minden tagját a Világ-
szövetség tagjának tekintse. Ezt ter-
mészetesen megteheti az MVSZ tör-
vényhozási szabadalom nélkül is.

Mind emellett megemlítjük hogy 
épp innen, Ausztráliából kiindulva 
folyamatban van egy javaslat a Szent 
Korona közjogi szerepének vissza-
állítására, ami lehetŒséget adna a 
nemzetközileg használatos állampol-
gársági státus mellett a nemzethez 
tartozás státusának létrehozására és 
gyakorlatba ültetésére, ami nagyban 
elŒsegítené az együvé tartozás és 
szolidaritás érzelmeit. 

Ennek az egyoldalú és általános 
érvényû tagsági elvnek az alapja és 
lényege a kirekesztés lehetetlensége, 
hiszen minden(!) magyar tag, mert 
magyar. Egyúttal ez tenné demokra-
tikussá és általánossá a Világszövetsé-
get. Ehhez szerez meg szavazati jogot 

az aki befizeti a tagdíjat, ami jelzi 
aktív érdeklŒdését. A befizetett tagdíj 
egyúttal elŒfizetési díj is a Magyarok 
Világlapjára, ami az MVSZ-elnökség 
hivatalos fórumaként jelenne meg. 
Szorgalmazni kell a tagdíjak több 
évre való elŒre befizetesét, egész 
életre szóló tagság vállalhatását, ala-
pítványok létesítését és a Világszö-
vetség hagyatéki támogatását.

Munkaterv: 
Nem kaptunk Munkatervet. 
Az 1989-es Alapszabály ugyan felso-

rol néhány feladatot a 2§(1) pont 
alatt, ami kiegészítésre szorul, külö-
nös tekintettel a három kategória 
nem azonos feladatával. Az említett 
Alapszabály nem tükrözi a hármas 
összetételt, általában az egész csak 
tájékozódás céljára alkalmas. Az 
ilyen korábbi mintákkal az a baj, 
hogy nem egészen átgondolva egyes 
értéktelen elemeket esetleg átvesz-
nek az új alapszabályba. Óvakodni 
kell például átvenni az 1989-es Alap-
szabály 2§(1) elsö mondatát: „A Ma-
gyarok Világszövetsége demokratikus 
társadalmi szervezet.”  Nehéz elvo-
natkoztatni a demokratikus társadal-
mi szervezet megjelölést az elmúlt 
idŒszakban sokat használt politikai 
értelmezéstŒl. „Demokratikus társa-
dalmi szervezet nem azonos például 
„a demokrácia elvein felépült szerve-
zet”-tel.

Intézmények: 
Lehet, hogy nem az alapszabályokba 

tartozó vagy illeszthetö dolog, de min-
denképpen a közgyûlés nyilvánossága 
és döntése alá tartozó kell hogy le-
gyen a létesítendŒ intézmények kér-
dése. Ilyen például a Világszövetség 
újságja. Mi itt idegenben teljes mér-
tékben átérezzük és megtapasztaltuk, 
hogy egy olyan társadalom, amely 
fizikailag soha nem tud összejönni, 
csakis és kizárólag idŒszaki kiadvány 
útján tartható fenn. Tudjuk, nem 
térhet vissza a Világszövetség ahhoz 
az gyakorlathoz, hogy százezerszám 
ingyen küldje a havilapot boldog-
boldogtalannak, elköltözötteknek és 
elhunytaknak. Azok is, akik ennek az 
akciónak utódaiként azt gondolták, 
hogy most már majd elŒfizetnek a jó 
magyarok, nagyot tévednek és 
nagyon ráfizetnek. És nagyon ráfizet 
az MVSZ is, ha nem köti a tagsághoz 
a lapot. Egy szabály azonban van, és 
ez vonatkozik mindenféle újságra és 
egyesületre: ha nem tud egy kiadvány 
minden alkalommal kellŒ várakozási 
izgalmat felkelteni az olvasóban: 
megbukott. Itt nincs statikus lelkese-
dés, azt minden alkalommal meg kell 
szerezni, ezt az emigrációban megta-
nultuk. 

Nem tagtoborzásra van szükség, 
meg elŒfizetŒi toborzásra, hanem ar-
ra, hogy az eleve (minden magyar) 
tag általánosságából kiemelkedjen a 
tagdíjat vállaló személy (családtag) 
vagy szervezet. Ezt nevezhetjük ide-
kint legkisebb magyar kötelességnek, 

mert  említett feladatok elvégzéséhez 
egyének és szervezetek további mun-
ka és költségvállalására van szükség. 
A munkavállalás-rendszer esetén 
teljesen mellékes, hogy rivalizáló, 
avagy politikailag ellentétes nézetet 
valló szervezetek is dolgozhatnak a 
Világszövetség nagy kötelékében. 

További intézményekre van szük-
ség. Ha elfogadtuk azt, hogy a 
magyar emigrációnak fŒ feladata a 
kárpát-medencei teljes magyar nem-
zet boldogulásának, egyesülésének 
külföldön elvégezhetŒ feladatain 
munkálkodni, akkor ahhoz a feladat-
hoz létesíteni kell egy olyan intézetet, 
ami összefogja a megfelelŒ szak-
embereket immár a 15 milliós, 3 tel-
jes mezŒnybŒl és megfelelŒ szakem-
ber irányítása mellett végzi a felada-
tát. Ilyen feladat egyike és legfonto-
sabbja a kisebbségvédelem.

Egy létrehozandó Kisebbségvédelmi 
lntézet felmérhetetlen jelentŒségû 
feladatot tudna ellátni kellŒ szervezés 
mellett.

Az információcsere a mai fejlett 
kommunikációs technológiával már 
nem okoz gondot, komputer-összeköt-
tetéssel egy perc alatt sok gépelt 
oldalt át lehet küldeni a világ másik 
felére.

A másik fontos feladat a külföld 
tájékoztatása mindenféle magyar vo-
natkozású dologban. Erre még akkor 
is szükség lesz, ha a magyar kormány 
felismeri ennek a feladatnak a jelen-
tŒségét, és tesz is valamit ezen a 
téren. Mert itt olyan nagy a hiány,  
hogy ezt évtizedek pótolhatják csak. 

A mellŒzött, lebecsült és lekezelt 
emigráció pótolta ezt a feladatot, 
amatŒr felkészültséggel, de nagy ma-
gyar szolgálatkészséggel. A szolgálat-
készség az, amire az otthoni magyar-
ságot újra rá kellene szoktatni.

Ezt a részt összefoglalva a Magya-
rok Világszövetsége a világ magyar-
ságának olyan szervezete kell hogy 
legyen, amely egyetemes magyar 
nemzetpolitikai célokat szolgál, és 
mentes minden pártpolitikától.

Kifogás  tárgyát képezi körünkben, 
hogy a levelezésben sehol nem fordul 
elŒ a nemzet szó. Feltétlenül ragasz-
kodunk ahhoz, hogy az alapszabály a 
„magyar nemzet összefogásában” 
jelölje meg a célt, és e szóval fejezze 
ki a három kategória egységét, el-
végre is ez az egyetlen és kizárólagos 
meghatározó szó annak kifejezésére, 
hogy együvé tartozunk. És a cél nem 
lehet semmi más, mint az, hogy 
lebontsunk mindenféle határt, ami a 
nemzetet részekre osztja. 

Ha a célt ennél rövidebben határoz-
ná meg a közgyûlés, a törekvés értel-
mét venné el. 

Mi itt Ausztráliában nagyon remél-
jük, hogy ezt a jelenlegi történelem-
adta lehetŒséget felhasználjuk arra, 
hogy a nemzet szétszakított részei 
kialakítanak olyan szellemi és közle-
kedési életformát, ami semlegesíteni 
tud távolságot és minden mesterséges 
akadályt, és létrejön a magyar nem-
zet egysége.                     (Folytatjuk.)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016.december 4-én vasárnap de. 11 órakor 

ISTENTISZTELET
A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban

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

megálló ( az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD a Bocskai Nagyteremben,

(Watkins St.bejárat)
1 órakor jön a Mikulás 

Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra a 

Bocskaiban Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2016. december 4-én vasárnap de. 11.30 órakor 

Istentisztelet
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2016. december 4-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 december 4-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 
2016.(minden hónap elsô vasárnapján) december 

du. 2 órakor Bibliaóra
2016.december (minden hónap harmadik 
vasárnapján) du. 2 órától Istentisztelet 

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
és magyar nyelvû játszócsoport 

Istentisztelet után közös ebéd Presbyterian Church Cottesloe Drv. and 
University Drv. sarok Robina

Aspley, Észak Brisbane  minden hónap második vasárnapján
2016.december de. 11.30 órától Istentisztelet

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

Aspley Uniting Church 748. Robinson Road Aspley. 
Ez alkalommal szeretettel várunk mindenkit. 

vallási megkülönbôztetés nélkül

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

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



Polner Zoltán, 1933. január 24-én 
született Szegeden. Író, költô, újságíró, 
néprajzkutató. A Magyar Életben már 
közzé tettük, több versét, most itt az 
alkalom, hogy közelebbrôl megismer-
jük magát az Embert.

Mikor kezdett el írni és családtól, 
iskolától milyen bátorítást ösztönzést 
kapott?

14 éves korom óta írok. 50-ben nagy-
korosítottak, 17 éves koromban, mert 
egy zeneszámot írtam, hogy fel tudjam 
venni a gázsimat. Elsô verseskötetem 
a „Szigorú vallomás” 1962--ben jelent 
meg, 1967 óta az Írószövetség tagja 
vagyok. Brûsszel, Párizs, Cambridge, 
Chicago, szerepel a nevem a munkás-
ságom fémjelezve.

Megkérdezhetem, hogy ki volt a csa-
ládjában mûvészi, írói vagy egyéb 
kébzômûvészeti beállítottságú? Ké-
rem bezéljen a családjáról.

Polgári családból származom. Édes-
anyám angol, német, francia nyelven 
beszélt folyékonyan, míg édesapám 
angol, német és olasz nyelvekben volt 
kiváló.

Én még a magyar határt soha nem 
léptem át. Nekem a haza Szeged, itt 
születtem és itt veszek búcsút, ha 
majd az idô eljön.

Feleségem, Katona Judit, költô, ta-
nár volt. 1962-ben házasodtunk össze, 
69 éves korában halt meg, így elvesz-
tettem a társamat, aki mindent jelen-
tett nekem.

Gyermekeim, Tamás, 53 éves, kint él 
külföldön családjával, két kislánya 
van. Lányom Kinga 41 éves, több 
egyetemi végzettséggel. Neki Habs-
burg Mihály udvarolt, aki mindent 
megadott, de pénze nem volt.

Nevelôapám, a szegedi filmharmóni-
kusoknak volt az igazgatója.

Mi a legmagasabb iskolai végzetsé-
ge?

A Szegedi Tudományegyetem böl-
csészkarán szereztem magyar, törté-
nelem szakos diplomát 1955-ben.

1966-ban Thomas Mann-ból dokto-
ráltam.

Hol kezdett dolgozni, milyen munka-
körei voltak?

Nyolc évig tanítottam különbözô fa-
lusi iskolákban (Pitvaros, Csanádpa-
lota, Ferencszállás, Kiszombor). Köz-
ben 1957-58 között a Szegedi Nemzeti 
Színház segédrendezôje voltam. 58-59 
között segédmunkás, kocsikísérô. 
1965-tôl nyugdíjba vonulásig a Csong-
rád Megyei Hírlap újságírója, fômun-
katársa, közben a Reggeli Délvilág 
kulturális rovatának vezetôje 27 évig.

1956. Október 23-i forradalom, ho-
gyan éríntette Önt, mi történt Önnel 
akkor?

Én 1956. október 26-án, Csanádpalo-
tán, egy Szeged környéki nagyközség-
ben tanítottam. 23 éves voltam és 
magyar tanár. Délután 5 óra körül 
jöttek értem, hogy mondjam el a 
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Bagin Lívia   

Beszélgetés Polner Zoltánnal
Talpra magyart, mert különben 
felgyújtják a tanácsházát. A megriadt 
elvtársak kérését teljesítettem. Az 
erkélyrôl elmondtam a Nemzeti Dalt, 
majd indultam volna haza, de az utcán 
a kezembe nyomtak egy hatalmas ma-
gyar zászlót, és elindultam a tömeggel 
a temetôbe. Ahol az „Ismeretlen Ka-
tona” sírjánál a forradalomról beszél-
tem, mintegy 500-600 ember elôtt. 
Sírva csokolgattak, ölelgettek. Hogy 
mit jelentett nekem és az ország népé-
nek a forradalom, arról hosszan be-
szélhetek.

Számomra 1956. október 23. óta 
egyetlen ünnep sem múlt el a megha-
tottság érzése nélkül, hogy ne vett 
volna hatalmába az emberi méltóság 
érzése. Sok éven át azonban fájlaltam, 
hogy ellaposodott az ünnepi emlékezés, 
amely nemzetünk fejlôdése szempont-
jából azóta is lényeges. 

1956-ban mintegy varázsütésre egy-
szerre dobbant a magyarság szíve. Ez 
olyan dolog volt, amit nem lehetett 
vezényelni. A többéves diktatúra em-
beri méltóságukban alázta meg a ta-
nult és a kevésbé tanult embereket!

Nem az volt a fontos, hogy mit akart a 
nemzet, hanem, hogy mit NEM 
AKART! Nyilvánvaló volt, hogy sza-
badságot akart, szabadságra vágyott. 

Amit NEM AKART, abban rejlett a 
forradalom ereje! Nem akarta Ráko-
sit, Gerôt, ávéhát, téeszcsét, beszolgál-
tatást, egypártrendszert, orosz ural-
mat és elvtársvircsaftot!!!!

Sokan úgy gondolták, hogy a rossz 
szocializmust majd fölváltja a jó szo-
cializmus. Ez hamis illuzió volt, mert a 
valóságban a diktatúra állt szemben a 
demokráciával. Csak a Forradalom je-
lentett megoldást. Ezért kelt föl egy-
emberként az ország!!!

1956. november 4. hajnala pedig azt 
jelentette, hogy meg kell/kellett tanul-
nunk álmok nélkül élni. És lettünk újra 
szovjet gyarmat!!

Köszönöm ezt a választ, hiszem, hogy 
nagyon sok ember nevében beszélt és 
kevesen fogalmazták meg 1956. októ-
ber 23-i forradalom és szabadságharc 
lényegét ennyire reálisan, érthetôen a 
fitalabb nemzedék számára is. Mi 
történt önnel a forradalom leverése 
után?

Január --1-jével folytattuk a munkát. 
Mikor Nagy Imrét elfogták, felmond-
tak egybôl nekem, én azonnal ellen-
forradalmárnak bizonyultam és ott 
kellett hagynom a Szegedi Nemzeti 
Színház segédrendezôi munkámat. 
Akkor segédmunkásként dolgoztam.

A „Mentsétek meg lelkeinket” címû 
versemet keresték rajtam és három-
szor vertek össze, de nem adtam elô. 
Én soha nem voltam párttag. Birka-
pásztorok írták Szegeden, hogy én 
párton kívûli bolsevik vagyok. 

A kommunizmus Ön szerint milyen 
hatással volt az irodalmi életre?

Az 56 utáni 33 év most is érezteti 
hatását. Földig rombolták a magyar 
kultúrát. A világ népei tiltakoztak, de 
nem segíttete meg nyugat a magyaro-
kat. „A Trianon” címû versemnek vége 
„Még jó, hogy nem tiltották be a Him-
nuszt, és nem kobozták al a Szózatot.”

23 éves voltam, amikor Szilveszterkor 
elszavaltam az iskolában „Mentsétek 
meg lelkeinket” címû versemet, agyon 
vertek érte. 

Idézet a versbô:
Washington, New York, London, Pá-

rizs, Róma!
A negyvennyolcadik szélességi fokon
egy ország lángban, vérben áll.
Gyerekek a barikádokon.
Azok üzennek, akik halni mennek
mentsétek meg lelkeinket!

Ön mint újságíró, milyen témakörben 
írt?

A Megyei Pártbizottság kulturális 
rovatát vezettem.

Hogyan tudta ezt megtenni, amikor 
nem volt párttag?

Amikor gyûlés volt, akkor mondták, 
hogy a párton kívüliek hagyják el a 
termet. Tehát  én nem maradhattam, 
viszont a sofôr --- aki párttag volt ---, 
elmondta mindig nekem, hogy mirôl 
volt szó és így én vígan tudtam írni 
róla.

Néprajzi munkássága milyen témák 
köré fonodott?

30 évig jártam Szeged környéki fal-
vakat. Régi imádságok, babonák, szo-
kások, hiedelmek összegyüjtését vé-
geztem. Ez körülbelül 18 kötetben van 
rögzítve. Az újságnál délután 4-ig dol-
goztam, majd otthon a magnoról 
hallgattam le a gyüjtôtt anyagot. Este 
7 órakor állt elô a kocsi és mentem ki 
további gyûjtésre, melyet nagyon 
szerettem csinálni, közel kerültem 
népemhez, azok életének tanúja 
vagyok. Fegyelmit kaptam amiatt, 
hogy imádságokat gyûjtök és rögzítek 
könyvekbe.

Mi az Ön ars poetikája?
A „Magyar Polgárság”, Adytól--

Thomas Mann-ig a Nemzetek fenn-
maradásához a középréteg a polgárság 
az, akire támaszkodni lehet. Az tudja, 
hogy mit kell csinálni a jövôben. Tö-
retlen fejlôdése egy nemzetnek csak 
így lehet.

1989. reményt és hitet adott és hozott 
méltó változást a nemzet életében. 
Jelentette a polgári erények/ értékek 
visszatértét. És jelenti ma is. Emlé-
kezünk arra, amit a kommunisták 
daloltak

„A múltat végképp eltörölni!”  --- MA 
NEM DALOLNAK! A múltat nem 
lehet és nem is szabad eltörölni... „A 
múltat be kell valallni”... és akkor talán 
megértjük a jelent, és világosabban 
látjuk, hogy merre kell mennünk!

Az biztos, hogy a VILÁG szabad 
népei akkor és azóta is ünneplik a 
magyar nemzetet bátorságáért!

Az Ön családja ezek szerint, mint 
már mondta is polgári származású 
volt?

Az  én családom I. Lipottól (1640-
1705) magyar király) kapta a nemes-
séget 1662-ben. Házunk 476 négyzet-
méteres volt, 12 szobával, úszodával. 
20 kg aranyba került. Öcsém meghalt.

Feleségem családját, négyen voltak 
testvérek ---, mert aposom, Katona 
Sándor és felesége értelmiségi volt  ---, 
szétdobálták a gyerekeket, szülôket 
kitelepítették. Nagyon nehezen tudták 
feleségemet, Juditot tanítatni. Ez volt 
a sorsa sok értelmiségi, polgári csa-
ládnak a kommunizmusban Magyaror-
szágon.

A Kitelepítettek címû versében, így 
vall:

„Az elhurcolt magyarok Golgotája
felett még mindig könnyezik az ég,
mert látja sorsunkat az Isten, látja,
és tudja jól, hogy nincsen menedék.”

Április 10-én emlékeztek meg a Ka-
tyini tömeg mészárlásról, ami 30.000 
lengyel halálát jelentette. A Katyini 
Requiem szövegét ----, ahogy írták az 
„érzékenyen megírt” versezetnek Ön a 
szerzôje, zenéjét Király László kom-
ponálta, a Szegedi Dómban lett elôad-
va és Ön ezért a Lengyel Köztársasági 
Édremrend Lovagkeresztjét kapta, 
amit a lengyel nagykövet adott át 
Önnek. 

Mit jelent ez Önnek? Hogyan történt 
a választás, hogy Önt kérték fel a 
szöveg megírására?

Feleségemnek, Katona Juditnak egy 
költeményét zenésítette meg Király 
László, így került kapcsolatba velünk. 
Nem csak emberi, jóbaráti viszony 
alakult ki közöttünk, hanem termékeny 
együttmûködés. Ennek lett elsô gyü-
mölcse a Katyini rekviem. Melynek 
ôsbemutatója a szegedi Dóm felújított 
termében szólalt meg a szegedi szim-
fonikusokkal, és a Vaszy Kórussal, 
Gyüdi Sándor vezényletével. A ki-
tüntetés természetesen örömmel tölt 
el.

Most készült el Mindszenty primás 
születésének 125. évfordulójára 2017. 
március 29-re az oratórium, melynek 
versezetét (2013 óta írta) Ön szerezte 
és szintén Király László a zeneszerzô. 
Úgy néz ki, hogy Önök ketten nagyon 
jól tudnak együtt mûködni. Milyen 
érzés volt ezt a mûvet megírni és mi az 
elvárása a kész mûvel szemben? Ami 
gondolni való, hogy nem lehetett egy-
szerû feladat. Mi a vágya a bemuta-
tással kapcsolatban?

Csodálatos feladat volt az oratórium 
megírása, 30 ária, 50 narráció van 
benne. Az oratórium felölei a mártír 
egyházfô teljes életét, kiemelve a sor-
sa legfontosabb eseményeit. Áriák, 
megzenésített versek, zenei betétek, 
narrációk szövetébôl épül a nagy mû.

Remélem, hogy a bemutató itt lesz 
többek között Szegeden a Színházban.

A Mindszenty év, 2017-ben gondolom, 
hogy sok programot fog jelenteni.

Igen, a Mindszenty év világszerte je-
lentôs lesz. Talán Esztergomban, vagy 
Pesten a Bazilikában is elhangzik az 
oratórium, de a zeneszerzôm a Va-
tikánt kívánja! Isten segítségét ké-
rem, hogy méltóképpen ünnepeljenek 
a magyarok. Különben a Fülôp-szige-
teken van egy gimnázium, mely Mind-
szenty neve alatt mûködik.

Milyen tervei vannak a közel jövô-
ben?

A zeneszerzô, Király László tervez 
egy operát. A szöveg, egy romai drá-
ma „Névtelen csillag” --- egy szerelmi 

történet ---, amit át fogok írni. Ter-
mészetesen több más gondolat is érik 
a fejemben. 

A PAPÍRSÁRKÁNYOK címû verses-
kötetét forgatva, olvasgatva megra-
gadott a versek mondanivalóján kívül 
az, hogy mennyire jól lehet ôket elô-
adni, akár egy Petôfi, vagy Ady verset, 
mély gondolatok cikkáznak bennük. 
„Egy Faludy-dallam megkísértése” 
címû versénél megálltam, nem csak 
mert Faludit nagyon szeretem, de a 
vers utólsó sora mélyen megkapott. 

Tehát kiszúrta, az a versszak macs-
kakörömbe van téve, úgyanis Heine, 
Németország címû versének Faludi 
fordításából való.

„Jó emberek, kik kofferemben túr-
tok,

higgyétek meg, munkátok hasztalan,
a tiltott árú, melyet nem találtok,
a tiltott árú a fejemben van...”

A könyvben olvastam, hogy Ön a 
szegedi irodalmi körnek, mûvészklub-
nak a lelke, tagja, aki egyben szervezi 
is az összejöveteleket, melyek köz-
kedveltek.

68-tól mûködött a mûvészklub, me-
lyet 10 évi szünet után, 2001. októbe-
rétôl újra életre hívtunk. Azóta minden 
hónap utolsó csütörtökén hazai és 
közéletiországokban lakó alkotó- és 
képzômûvészeket, sportolókat, vallási 
felekezetek képviselôit egy-egy órára 
közönség elé invitáljuk. A programok 
közkedveltek.

Honnan van Önben annyi erô, hogy 
ennyi feladat ellátására képes?

Istentôl kapom az erôt és bízom 
benne, hogy még kapok idôt arra, hogy 
sokáig használjam a tollamat.

Kívánom, hogy így legyen! Hogyan 
van megfizetve egy magyar, költô, író 
manapság Magyarországon?

Nem a legjobban. Pedig elismerik 
forradalmár múltamat is, kaptam egy 
telefonhívást, hogy a város 60 éves 
forradalmi évfordulóján jelenjek meg, 
melyet örömmel vettem.

Pedig úgy gondolom, hogy ihletekbôl, 
pátoszból,  múzsa csokjától nem lehet 
megélni, ahhoz a testet is fenn kell 
tartani és az anymûködést is serkenti 
egy földi jóval ellátott szervezet.
Polner Zoltánnak köszönöm a be-

szélgetést és további sikeres munkát 
kívánok.

Köszönettel tartozom még Bite Ilo-
nának ---, aki 50 éve levelezik Polner 
Zoltánnal, akinek férje Ferenc gye-
rekkori barátja Zoltánnak, egy utcá-
ban nôttek fel ---, hogy összehozott 
Polner Zoltánnal és betekintést enge-
dett leveleibe. Még megjegyezném, 
hogy Hody László kosárlabdás olim-
pikonunk, szintén barátja Zoltánnak 
és Ferencnek, ô a mellettük lévô ut-
cában gyerekeskedett.

MIKULÁS PIKNIK
December 4-én, 

vasárnap déli 12-tôl

Magyar Központ
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szabadságért” felirattal. A leleplezés 
után egy-egy lángra lobbant mécsessel 
megemlékezve sorban megtisztelték a 
jelenlévôk.

Nem is zárodhatott volna tökéleteseb-
ben ez a csodálatos összejövetel, a 
kegyelet virágainak a kopjafánal való 
elhelyezése után a szabadságharcosok 
egy juharfát ültettek a Magyar Ház 
udvarára, amely a hovatartozásunkat, 
a gyökereinket hivatott jelképezni.

Azt gondolom megtiszteltés szá-
munkra, amíg vannak ilyen emberek 
közöttünk, akik nem sajnálják ide-
jüket-energiájukat adni önzetlenül, 

hogy itt távol hazánktól is érezzük 
bármilyen messze is sodort minket 
utunk, vannak történelmi események 
amelyek örökre összekötnek minket 
magyarokat egymással és a magyar 
földdel.

Köszönjük neked Sipos Ika fáradha-
tatlan munkádat a Magyar Háznak, 
hogy teret adnak és támogatják ezen 
jellegû eseményeket és minden ma-
gyar honfitársamnak köszönöm aki 
eljött, és együtt tölthettük ezt a fel-
emelô két órát.   

Iski Anita
 Napsugár kórus vezetôje   

1956-ra emlékeztünk
„Tiéd ez az ország múltja és jelene, 

Neked teremtette a Magyarok Istene” 

Tamás István
Fontosnak tartottam ezzel a gon-

dolattal kezdeni irásom, mert ezt a 
verset egy 9 éves kislány szavalta el 
nekünk (Krecsik Sydney) október 23-
án a Marsden-i Magyar Házban, ahol a 
60 évvel ezelôtti, 1956-os forradalomra 
emlékeztünk. Ô már ahhoz az a gene-
rációhoz tartozik, akiknek nem kellett 
megtapasztalni mit jelent az, mikor az 
emberek nem szabad akaratukból de 
bizony új hazát kényszerülnek válasz-
tani. Azonban ilyenkor, ezeken a meg-
emlékezéseken képet kapnak arról, mi 
is történt azon a földön amit szülei, 
nagyszülei amíg élnek – talán – örökké 
HAZÁNAK hívnak a szívükben, bár-
hol is éljenek a nagy világban.

Mindig nagy örömmel készülünk mi-
kor Sipos Ika felkér minket Napsu-
gár kórust, hogy szerepeljünk egy ál-
tala szervezett magyar rendezvényen. 
Délelôtt ünnepi Isten tiszteletet tartott 
Nt. Dr. Kovács Lôrinc református 
lelkész. Ezt követte a megemlékezés, 
ami több szempontból is rendhagyó 
volt – azt gondolom – nem csak szá-
momra. Mivel az itt született generáció 
magyar nyelvtudása hiányos így a 
mûsor angolul és magyar nyelven is 
volt, hogy megérintsen mindenkit 
akik jelen voltunk. Bizony nagyon sok 
honfitársunk érezte úgy, hogy közösen 
kell emlékezünk a 60 évvel ezelôtt 
történt eseményekre amely oly sok 
ember életét megváltoztatta. A terem 
zsufolásig megtelt és sokuknak a sze-
mében többször könny gyöngyözött 
vagy egy gyönyörû ének (Butter-
worth Annamária) vagy egy vers 
(Horváth Gyöngyi, Toth Anikó) 
vagy egy ismerôs dallam (Bozsik Ta-
más) hallatán. Mi egy új dallal is ké-
szültünk, ami azt gondolom aktualítá-
sát tekintve örök érvényû: „ég és föld 
között repülj velem, vezess át az 
életen” 

Mikor a gondolat megfogalmazódott, 
hogy fontos lenne egy emléktáblát állí-
tani a 60 éves évfordulóra, több ma-
gyar szervezet is szívesen felajánlotta 
az anyagiakhoz való hozzájárulási 
szándékát. Amit nagyon köszönünk. 
Végül is két vállakozó, Csúcs Béla /
ISP Intertrade/ és Demeter István / 
Sunstar plumbing / fedezte a kiadást  
és  a magyar közösségnek ajándékoz-
ták. Hálás köszönet érte

Az emléktábla – amely a 60 éves 
évfordulót szimbolizálja, örök emlék 
marad számunkra, a Marsden-i (Bris-
bane) Magyar Ház bejáratánál került 
méltó helyére, „A hazáért és a 
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szlovén elnöke - a helyszínen tekintette 
meg.

Ez volt a 12. idei találkozója Bernd 
Storck csapatának, amely három gyô-
zelem mellett öt döntetlennel és négy 

vereséggel zárta a 2016-os esztendôt. 
A magyar válogatott 2017-ben elsô 
tétmérkôzését március 25-én játssza, 
amikor a világbajnoki selejtezôsoro-
zatban az Európa-bajnok portugálok 
vendége lesz.

Kikapott idei utolsó 
mérkôzésén a válogatott 

2:0-ra 
A magyar labdarúgó-válogatott 2-0-

ra kikapott a svéd csapattól barátságos 
mérkôzésen, idei utolsó fellépésén a 
Groupama Arénában. Közvetlenül a 
mérkôzés elôtt a pályán elbúcsúztatták 
a magyar labdarúgó-válogatottól Ki-
rály Gábort, Juhász Rolandot, Haj-
nal Tamást és Vanczák Vilmost.

A himnuszok után a négy futballistát 
--- akik közül Király és Juhász még 
kezdôként egy mérkôzést hozzátesz 
válogatottbeli karrierjéhez --- egyen-
ként szólították, és emlékplakettet ve-
hettek át.

A magyar rekorder Király 108., Ju-
hász 95. mérkôzésén játszik a nemzeti 
csapatban, míg Hajnal 59, Vanczák 
pedig 79 találkozóval a háta mögött 
intett búcsút a közönségnek.A négy 
játékos így már a mérkôzés elôtt meg-
kapta a „szép volt fiúk” rigmust, amit 
általában csak a gyôztes meccsek 
végén érdemelnek ki a futballisták. A 
búcsúztatást Aleksander Ceferin, az 
Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) 

A Spirit of Hungary 
folyamatosan fejlôdik

Gladiátorként teljesít Fa Nándor és 
az egész mezôny a nyolcadik Vendée 
Globe földkerülô vitorlásversenyen 
Varga Lajos, a Spirit of Hungary csa-
pat képviselôje szerint.

A szakember elmondta, a november 
6-án elrajtolt mezôny tulajdonképpen 
már túlvan egy transzatlanti verse-
nyen, mivel átkelt az óceánon, s a 
hajósok önmagában erre is már évekig 
készülnek.

„Rengeteg vitorlacsere van ilyenkor 
a változó szelek miatt, egy ilyen csere 
pedig megfelel egy spinning-edzésnek, 
mivel harminc perc alatt egy liter vi-
zet veszítenek a versenyzôk, és Nándi-
nak 63 évesen kell megtennie ezt” --- 
jelentette ki Varga Lajos, aki a fel-
készülésrôl azt mondta, 40 ezer mér-
föld elôzetes vitorlázás van egy ilyen 
nagy versenyben, a nyáron Fa Nándor 
másodmagával átkelt az Atlanti-óceá-
non, majd egyedül hazavitorlázott 
New Yorkból.

A szakember közölte, a 15 ezer óra 
alatt épített hajó három éve van vízen, 
s azóta folyamatosan fejlôdik, módo-
sultak a beállítások. A két héttel eze-
lôtti induláskor több százezer ember 
gyûlt össze a rajtnál, aztán a verseny-
zôk hirtelen egyedül maradnak, Fa 
Nándor saját bevallása szerint egy hét 
alatt „áll át” a megváltozott környe-
zetre. Ami a napi ritmust illeti, a ma-
gyar hajós ---- aki pénteken lépte át az 
Egyenlítôt ---- mindössze 3-4  rát alszik 
20 perces idôszakokban, radartávol-
ságonként, de elôfordulnak olyan ext-

rém körülmények is, hogy 36 órát is 
fenn kell lennie egyhuzamban.

Arról, hogy az éllovas brit Alex 
Thomsont jelenleg 15 francia követi, 
Varga Lajos úgy vélekedett, ez egy 
nagyon francia verseny, a francia ipar 
részérôl hatalmas szponzoráció kap-
csolódik a Vendée Globe-hoz, s egy 
hatéves hajó ott már elavultnak szá-
mít. Ennek ismeretében még jobban 
felértékelôdik Fa Nándor mostani 19. 
helye az eredetileg 29 fôs mezônyben, 
mivel többek között egy 2015-ös hajó-
val indult holland riválisát is megelô-
zi.

„Az elsô hat versenyzô egy frontnak 
köszönhetôen meglógott a többiektôl, 
a 7-8. helyen állók azért kapaszkodnak, 
hogy ne szakadjanak le, ôk már csak a 
következô alacsony nyomású levegôtö-
megre tudnak +felülni+” ---- ismertette 
a helyzetet a szakember, aki szerint 
délen az lesz a probléma, hogy a fel-
melegedés miatt északabbra tolódott a 
jéghegyek határa, így nehezebb ott 
haladni, mint 15 évvel ezelôtt. „A ter-
vek szerint Nándi 90-100 nap alatt 
szeretne célba érni” --- tette hozzá.

A magyar vitorlázó harmadik Vendée 
Globe-ján indul, a feladat egyedül egy 
60 lábas (18 méter) hajóval, kikötés és 
külsô segítség nélkül körbehajózni a 
bolygót. Az 1992/93-as menet során Fa 
Nándor a legjobb nem franciak nt, az 
ötödik helyen ért célba 128 nap után. 
nyerte meg.

Meghalt az oroszverô!
Igen, így ismerték a Gutman József barátomat Magyarország sokszoros 

birkózó  bajnokát és Magyarország sokszoros birkózó képviselôjét (1956 -- 
1966) világszerte!

Tudomásom szerint a Gutman József barátom volt az egyetlen magyar bir-
kózó, aki ezt elmondhatta birkózó pályafutásáról. A 63 kg-os súlycsoport baj-
noka tíz éven át számos sok orosz/szovjet bajnokkal, európai bajnokkal, világ és 
olimpiai bajnokkal birkózótt és gyôzôtt.

Kár azonban, hogy sajnos „egy magyar származású birkózó szabály szerint”, 
minden birkózó mérkôzés négy hibapontot produkál, amelyek a következô 
módon osztódnak meg: „tus gyôzelem esetén, a gyôztes nem kap hibapontot, 
míg a vesztes négy hibapontot kap. 

--- Pontozásos gyôzelem ---, a gyôztes egy hibapontot kap, míg a vesztes három 
hibapontot kap. (így, aki hatszor gyôz pontozással, kieshet a versenybôl annél-
kül, hogy legalább egyszer kikapott volna). 

Egy döntetlen mérkôzés esetén mind a két versenyzô 2-2 hibapontot kap.
A föntiek alapján, az 1966-os évi Világbajnokságon a Gutman József hatszor 

gyôzôtt pontozással és így kiesett a versenybôl hat hibaponttal, míg azok a bir-
kózók, akiket a Gutman József pontozással legyôzôtt az elsô, második és har-
madik helyen osztoztak a gyôzelmi emelvényen, mert ôk itt-ott, tussal is gyôz-
tek.

Csak dióhéjban: a Gutman József 1954-ben a Miskolci Haladás Sport Klubból 
került a D.V.T.K.-ba. ott mivel  mi voltunk a két legszorgalmasabb ifjúsági bir-
kózók, mi összebarátkoztunk, ami az ô szomorú haláláig tartott.

A Gutman József a birkózás minden terén kimagaslótt, mint versenyzô, mint 
egy olimpiai bajnok edzôje, mint elsôosztályú nemzetközi versenybíró, mint a 
DVTK. ügyvezetô elnöke, mint egy kiváló adminisztrátor, egy háromszônyeges 
Birkózó Stadiont építetett a diósgyôri vasgyárban, mindenféle mellékhelységgel. 
Magyarországon az egyetlen!

Sôt, mint a diósgyôri Kohászati mûvek propaganda felelôse, több esetben ô írta 
a jelentéseket a nagy magyar  nemzetközi bajnokságokról is. „A Gutman Jó-
zsefnek én sok bókot tudnék adni, és ez mind igaz lenne, mert a világon nem sok 
olyan birkózó volt mint ô!”

Sôt, a Gutman József egy nagyon jó turista vezetô is volt. Amikor haza mentem 
látogatóba, ô a szép autójában megmutatta nekem Magyarországot és a leg-
szebb részeit, „Sátoraljaújhely (K.)-tôl Kapuvarig (Ny.) és Egertôl (É)-tôl Pécsig 
(D.), amiket hálásan köszönök. Sôt, még a Robynka és a Margitka kedves 
lányainkat is szívesen látták, amikor feléjük jártak.

Mivel múltak az évek, egynéhány éve beszélgettünk, hogy vajon melyikönk 
fogja túlélni a másikat? 2013-ban neki majdnem sikerült, amikor nekem megállt 
a szívem. De mivel engem visszahoztak, így tovább haladtunk. De sajnos most 
meg az ô szíve állt meg, ha jól hallottam.

Isten nyugtassa békében!
Magyar sporttársi tisztelettel

Ráskövy István
Bodrogkisfalud és a DVTK. egykori büszke birkózója



14. oldal                                                            MAGYAR ÉLET                                           2016. december 1. 

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. A zenéé, operaéne-
kes, 2. Az egzisztencializmusé, 3. Walt 
Whitman amerikai költô, a 19. század-
ban, 4. Klasszicista stílusban, 5. A ki-
rály mulat c. mû, amelybôl a Verdi 
Rigoletto c. operája készült, 6. A kínai-
aké 7. Klausjürgen Wussow 8. Japán-
ban, 9. Hajlékonyság,hajlíthatóság, 10. 
A forgó mozgások sebességét.

E heti kérdéseink:
1. Melyik ország fôvárosa Bujumbu-

ra?
2. Mi a c. Erkel Ferenc utolsó operá-

jának?
3. Mit neveznek szalátnak?
4. Melyik költônk fordította le elô-

ször magyarra Horatius-életmûveit?
5. A zeneirodalom két óriása is meg-

vakult életében. Kik?
6. Melyik ország pénzneme a metical?
7. Ki az a mateematikus, aki az elsô 

magyar regényt írta?
8. Magyarországon az elsô államo-

sítást 1848. november 15-én került 
sor. Mit államosítottak Kossuthék?

9. Mit neveztek egykor Theszpisz 
kordéjának?

10. Melyik francia író foglalkozott a 
19. században az Európai Egyesült Ál-
lamok létrehozásának gondolatával? 

Válaszunkat a jövô heti újságban 
olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
A föld gömb alakját akarja érzékel-

tetni a tanár a diákokkal.
--- Móricka! Ha én itt a tanterem kö-

zepén elkezdek ásni, és ások, ások, ho-
va jutok?

--- A diliházba.
* * *

Szavak, amelyeket nehéz kimondani 
ittas állapotban:

--- Manifesztáció
--- Innovatív
--- Prejudikáció
Szavak, amelyeket NAGYON nehéz 

kimondani ittas állapotban:
--- Dezoxiribonukleinsav
--- Individualizmus
--- Cogito ergo sum
--- Termékspecifikáció
Szavak, amelyeket LEHETETLEN 

kimondani ittas állapotban:
--- Köszönöm, de inkább nem feküd-

nék most le veled.
--- Nem kérek több italt, köszönöm.
--- Sajnálom, de a szôke nagymellû 

nôk nem az én eseteim.
--- Jó estét biztos úr, szép esténk van, 

nemde?
--- Á, senki nem szeretné hallani, 

ahogy énekelek.
* * *

Grün kocsmájában jóízûen vacso-
rázik egy vendég, majd kér egy üveg 
kadarkát. Grün hozza a bort, de a ven-
dég idôközben meggondolja magát:

--- Ne haragudjon! Inkább egy bur-
gundit innék.

Grün szó nélkül teljesíti a kedves 
vendég kérését, ám az megint mást 
akar:

--- Ha lehet, akkor cserélje ki kérem 
egy üveg kékfrankosra.

Grün visszamegy a raktárba, miköz-
ben az orra alatt morog:

--- Már a harmadok vignettát ragaszt-
hatom erre az átkozott üvegre... 

* * *
--- Mit csinál a szomjas ûrhajós?
--- ???
--- Ûrkutatás.

* * *
Három zsidó összeveszik, hogy 

melyikük rabbija kiválóbb ember. Az 
elsô büszkén mondja:

--- A múltkorjában tûz ütött ki a fa-
luban, a gyerekek bentrekedtek az égô 
házban és sehogy se tudtuk kimenteni 
ôket. A rabbink elmondott egy imát, 
jött egy nagy zivatar, eloltotta a tüzet, 
memenekültek a gyerekek!

--- Az semmi! Két hete hajón utaztunk, 
hatalmas vihar tört ki, már-már süly-
lyedni kezdett a hajó, amikor is a rab-
bink elmondott egy imát, és 200 mé-
teres körben elûlt a vihar!

--- Az semmi! A múltkor sétáltunk a 
belvárosban, találtunk egy 100 dollá-
rost az egyik pad alatt. De szombat 
volt, nem nyúlhattunk a pénzhez! A 
rabbink elmondott egy imát és 5 mé-
teres körben hétfô lett...

* * *
Gyónás:
--- Atyám, vétkeztem. A háború alatt 

befogadtam egy zsidót a házamba.
--- De fiam, ez nem bûn, hanem 

hôsiesség.
--- Igen, de én minden héten beszed-

tem az ellátás költségeit.
--- Hát, fiam, ez már nem olyan po-

zitív dolog.
--- Ezek szerint, akkor mondjam meg 

neki, hogy vége a háborúnak?
* * * 

--- Hogy hívják a tréfás kávéfôzôt?
--- ??? 
--- Mokkamester.

* * *
Kisfiú áll édesanyjával a villamos-

megállóban. Az aluljáróból terhes nô 

Egyperces tudományKiirthatjuk a 
marslakókat, mielôtt 

felfedezzük ôket
Eddig az emberiség csak a saját 

bolygóját pusztította, hamarosan azon-
ban más planétákon is visszafordítha-
tatlan károkat okozhat. A Marsra már 
el is küldtük inváziós egységeinket, 
melyek óriási kihalási hullámot indít-
hatnak vagy indíthattak el –-- már 
amennyiben a vörös bolygón van élet. 
Addig kell felfedezni a marslakókat, 
míg elsô telepeseink oda nem érnek, 
és ki nem pusztítják ôket.

Lassan nyolcvan éve, hogy pánikhul-
lám söpört végig az Egyesült Államo-
kon a marslakók támadása miatt. 1938. 
október 30-án történt ugyanis, hogy a 
CBS országos rádióadó leadta H. G. 
Wells Világok harca címû regényére 
épülô hangjátékát. Az elôadás olyan 
élethûre sikerült, hogy az emberek 
ijedtükben elözönlötték az utcákat. Az 
ûrlények támadása azóta is számos 
íráshoz és filmhez szolgált ötletül, de 
az invázió egyelôre nem következett 
be. Vagyis nem abban formában, 
ahogy azt a sci-fi-szerzôk ábrázolni 
szokták. A marslakókkal vívott hábo-
rúban ugyanis bolygónk rendre áldo-
zatként tûnik fel, pedig könnyen lehet, 
hogy hozzánk inkább a hódító szerepe 
áll közel. Az emberiség már el is küld-
te inváziós egységeit a vörös bolygóra. 
Nem is akárkiket, bioszféránk legel-
lenállóbb, legféktelenebb tagjait: a 
szinte elpusztíthatatlan mikrobákat. 
Ezek az apró élôlények a mûszereinkre 
tapadva szinte biztosan eljutottak 
bolygószomszédunk felszínére. A kér-
dés csak az, hogy ott milyen körülmé-
nyek fogadták ôket.

A Mars terített asztal
Az elmúlt évek kutatásai arra utal-

nak, hogy a marsi viszonyok nem 

olyan kedvezôtlenek, mint ahogy azt 
korábban sejteni lehetett. Míg néhány 
évtizeddel ezelôtt inkább csak elméleti 
síkon foglalkoztak a tudósok a marsi 
élet lehetôségével, ma már egyre töb-
ben gondolják úgy, hogy jelenleg is 
élnek mikrobák a vörös bolygón. Erre 
a szemléletváltásra utal az is, hogy a 
NASA külön bolygóvédelmi hivatalt 
tart fenn, és megpróbálja megelôzni 
azt, hogy az ûreszközei földi élettel 
fertôzzék meg a naprendszer bolygóit. 
Cassie Conley, a hivatal dolgozója 
nemrégiben a Wired magazinnak ar-
ról beszélt, fennáll a veszélye, hogy a 
Marson hasonló pusztítást viszünk 
véghez, mint az európai hódítók Ame-
rikában. A vörös bolygón az élet va-
lószínûleg soha nem volt olyan bôsé-
ges, mint a Földön, ezért tele lehet 
nyersanyagokkal. „A földi mikrobák 
számára a Mars terített asztal” --– 
jegyezte meg. Jó lenne, ha még az elôtt 
meg tudnánk bizonyosodni arról, hogy 
létezik élet a vörös bolygón, mielôtt a 
földrôl odakerülô invazív fajok elsöp-
rik.

Bolygóvédelemmel egyébként évti-
zedek óta foglalkozik a NASA, ám 
eleinte inkább a Föld, mintsem más 
planéták megóvása érdekelte a hiva-
talt. Akkoriban a tudósok attól féltek, 
hogy a világûrbôl vagy a Holdról 
visszatérô eszközökön tapadhatnak 
meg olyan mikroorganizmusok, me-
lyek kárt tehetnek a földi életben, 
ezért az ûrhajósoknak heteket kellett 
karanténban tölteniük a landolás után. 
Késôbb kiderült, hogy ez az aggodalom 
alaptalan volt. Aki alaposabban bele 
szeretné ásni magát a hatvanas-het-
venes évek ez irányú félelmeibe, an-
nak Michael Crichton Az Andromé-
da törzs címû, 1969-ben megjelent 
könyvét érdemes elolvasnia. A re-
génybôl azonos címmel film is ké-
szült.

Az, hogy a mikroorganizmusok képe-
sek lehetnek átvészelni a bolygóközi 
utazásokat, ma már elfogadott véle-
mény. Az élet csak nekünk, embe-
reknek tûnik nagyon sebezhetônek, 
mivel mi, hasonlóan más mérhetetlenül 
komplex szervezetekhez, csak ideális 
körülmények között tudunk életben 
maradni. Az egyszerûbb szervezetek 
jóval ellenállóbbak nálunk. Conley a 
fonalférgeket hozta fel példaként. 
2003-ban azt vizsgálta, hogy milyen 
hatással van a súlytalanság ezekre az 
állatokra, ezért a Columbia ûrsiklóval 
felküldött néhány példányt a világûr-
be. Az ûrhajó a visszatérés során bale-
setet szenvedett, és hatvan kilométeres 
magasságban, fedélzetén hét ûrha-
jóssal darabokra szakadt. Az ûrsikló 
részei hatalmas területen szóródtak 
szét, ezért hónapokba telt, amíg min-
det sikerült begyûjteni. A munkások 
végül megtalálták azt a néhány alumí-
niumdobozt is, melyekben Conley fo-
nalférgei voltak. Mint kiderült, sérülés 
nélkül vészelték át a robbanást és a 
hatalmas zuhanást is.

A fonalférgeknél azonban jóval el-
lenállóbb fajok is élnek a Földön. Van-
nak olyan baktériumok, melyek váku-
umban, az ûr hidegének és sugár-
zásának kitéve is egész jól érzik ma-
gukat. Ha pedig nagyon zordra for-
dulnak a körülmények, védôburkot 
építenek maguk köré, melyben akár 
évezredekig életképesek maradnak.

Nem is csoda, hogy ezektôl a baktéri-
umoktól a NASA laboratóriumaiban 

sem könnyû megszabadulni, pedig ott 
mindent megtesznek az elpusztításuk 
érdekében. Az ûrhivatalnak többféle 
sterilizációs eljárásrendje van. Hogy 
milyen szigorú fertôtlenítésnek vet-
nek alá egy mûszert, attól függ, meny-
nyire valószínû, hogy idegen életfor-
mával találkozik. A Marsra vagy a 
Jupiter Európa nevû holdjára készülô 
eszközöknek különösen alapos bakté-
riumirtáson kell átesniük. A 2020-ban 
a Marsra küldendô tömegspektro-
métert például szkafanderszerû ruhá-
ba öltözött dolgozók szerelik össze 
kézzel, az alkatrészeket pedig folya-
matos légáramnak teszik ki, hogy 
semmi ne tapadhasson meg a felszí-
nükön. A helyiséget baktériumölô uv-c 
fénnyel világítják meg, és mindennap 
izopropil-alkohollal és hidrogén-per-
oxiddal fertôtlenítik. Végül a készü-
léket hatvan órán keresztül fôzik 110 
fokon. És még így sem sikerül meg-
szabadulniuk minden baktériumtól.

A vörös bolygóra sem tudunk vi-
gyázni

Ráadásul annak a megítélése is fo-
lyamatosan változik, hogy mekkora 
eséllyel találkoznak a mûszereink 
élettel a Marson. A Curiosity marsjáró 
esetében például viszonylag enyhe, 
négyzetméterenként 300 mikrobát en-
gedélyezô sterilizálást tartottak szük-
ségesnek a NASA szakemberei, mond-
ván az eszköz olyan helyen száll le, 
ahol szinte biztosan nincs nedvesség. 
Azóta azonban kiderült, hogy tévedtek, 
ugyanis a marsjárótól néhány méterre 
is megtalálták a vízmosások jeleit. 
Most tehát ott áll a Curiosity a Mars 
Gale-kráterében, felszínén több tíze-
zer földi baktériummal, és könnyen 
elôfordulhat, hogy a potyautasai már 
be is népesítették a környék talaját.

Hogy ez mekkora problémát jelent, 
arról megoszlanak a vélemények. 
Vannak olyan tudósok, akik szerint a 
vörös bolygót évmilliárdok óta bom-
bázzák a Földrôl származó meteoritok, 
és ezeken az élet már rég eljutott a 
Marsra. Ebbôl következik, hogy ha ott 
megfelelôek a körülmények, akkor a 
baktériumaink már belakták a bolygót. 
Szerintük a fertôzés megakadályo-
zására tett kísérlet szélmalomharc. 
Cassie Conley azonban nem ért egyet 
velük. Ô azt hangsúlyozza, hogy 
amennyiben a földi élôlények több 
millió évvel ezelôtt jutottak át a 
Marsra, és alkalmazkodtak az ottani 
körülményekhez, ma már idegen élet-
formának tekinthetôk, ezért az elpusz-
tításuk végzetes hiba. Mások egyene-
sen komédiának nevezik a bolygóvé-
delmet, mondván mindenki tudja, mit 
hoz a jövô: amikor az emberek ráteszik 
a lábukat a Marsra, a bolygóvédôk 
egész eddigi igyekezete füstbe megy. 
Az ûrhajósokat ugyanis nem lehet 
minden Marsra lépéskor sterilizálni, 
mint ahogy azokat a készülékeket 
sem, amelyekhez puszta kézzel hozzá-
érnek. Ezzel Conley is tisztában van. 
Mint elmondta, valószínû, hogy már a 
század közepén emberek fognak sé-
tálni a Marson. Szerinte épp ezért 
fontos, hogy legalább addig megvéd-
jük és minél alaposabban megismerjük 
a Mars lakóit –-- már ha léteznek –-, 
amíg a Földi életformák meg nem ti-
zedelik, vagy teljesen ki nem pusztít-
ják ôket.

bukkan föl, nagyjából 6 hónapos ter-
hes lehet. A kisfiú azonnal anyjához 
fordul:

--- Anyu, miért nôtt meg a néni hasa?
--- Mert gyereket vár.
A következô pillanatban egy nagyon 

dagadt idôs urat lát meg a gyerek a 
villamosmegállóban.

--- A bácsi mit vár? 
--- A villamost.
--- Az meg is látszik!

* * *
Ül egy rendôr a pizzériában, és kér 

egy pizzát.
--- Négyfelé, vagy nyolcfelé vágjam? 

--- kérdi a pizzás.
--- Azt hiszem, elég lesz négyre, nyolc 

szeletet már biztos nem tudnék meg-
enni.

* * *
–- Ki az abszolult bombanô?
--- ???
--- Aki ha bemegy az éléskamrába, a 

kolbászok felállnak.
* * *

Az újdonsült úszómester lelkendezve 
meséli:

--- Milyen kedvesek ezen a strandon a 
fürdôzôk! Ma már vagy 8-an integettek 
nekem a vízbôl!

* * *
Egy frissen házasodott pár este 

megérkezik egy hotelbe. A férj 70 
éves, az ifjú feleség pedig csak 25. 
Reggel, az ebédlôben megjelenik a 
férj, dudorászva, frissen, fürgén, és 
egy hatalmas adag omlettet rendel. 
Nemsokára jön utána a felesége, kial-
vatlanul, rosszkedvûen, leül az asztal-
hoz és kér egy kávét. A férj hamarosan 
feláll, elnézést kér, és kimegy ciga-
rettázni. A pincérnô megszólítja a fia-
talasszonyt:

--- Ne haragudjon, de maga olyan csi-
nos és fiatal, miért ment hozzá egy 
ilyen öreg emberhez? Nem tûnik túl 
boldognak.

--- Ez a szélhámos átvert engem! Azt 
mondta, hogy 50 éven át spórolt. Azt 
hittem, hogy pénzrôl beszélt!

* * *
A csiga és a kecske sétálnak a par-

lament felé, és amint beszélgetnek, 
kiderül, hogy mindketten segédnek 
akarnak jelentkezni egy politikushoz. 
Mikor már kifelé jönnek, újra össze-
találkoznak, és a csiga örömmel me-
séli, hogy felvették.

--- Hát hogyhogy felvettek?
--- Figyelj kecske, itt csúszni-mászni 

kell tudni, nem mekegni!
* * *

Tanár a diákhoz:
--- Ha jól felelsz egy kérdésemre, 

akkor megkapod a jelest földrajzból. 
Hány csillag van az égen?

--- 2.316.524. 
--- feleli a diák.
--- Hát ezt meg honnan vetted?
--- Ez már egy második kérdés, tanár 

úr.
* * *

--- Hogy hívják a beteg hableányt?
--- ???
--- Hablehány.

* * *
Egy ember egyszer elmondta a fiá-

nak a hosszú élet titkát: minden reggel 
meg kell szórni egy kis puskaporral a 
kaját, amit reggelire eszik. A fiú ezt 
folyamatosan csinálta is, és 104 éves 
koráig élt.

Mikor meghalt, 14 gyermeket, 28 
unokát, 35 dédunokát hagyott hátra, 
valamint egy 10 méter átmérôjû lyu-
kat a krematórium falában...



05:25 Öt kontinens
05:50 Család-barát
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
07:30 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek 
08:30 Kínai nyelvû hírek 
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Öt kontinens
09:20 Világ
09:45 Summa 
10:05 Isten kezében
Rendezte: Marossy Géza
10:35 Önkéntesek
11:10 Angol nyelvû hírek
11:30 Ének a búzamezôkrôl 

(1947) Magyar film
Rendezte: Szôts István
Szereplôk: Szellay Alice 

(Etel), Görbe János (Fe-
renc), Simon Mari (Szüle), 
Gárday Lajos (Pap), Bihari 
József (Öreg), Bánhidi Lász-
ló (Messzi Gyurka), Simon 
Marcsa (Szüle), Bihary Jó-
zsef (Öreg), Orbán Viola
A háború a falvak életét is 

feldúlta.  Ferenc és Rókus 
özvegye, Etel lassan, sze-
mérmes tartózkodással 
összemelegszenek. Boldog-
ságuk azonban nem lehet 
tartós, mert a férfi szörnyû 
titkot ôriz a szívében...
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Médiaklikk 
13:40 Ízôrzôk (2012)
Liptód a Dél-Baranya 

dombságai között fekvô kis 
zsákfalu. Lakói hetven-
nyolcvan százalékban ma is 
német ajkúak, akik ôrzik 
hagyományaikat.
14:20 Öt kontinens 
14:50 Itthon vagy! 
15:15 Roma Magazin 
15:45 Domovina 
Szlovák nyelvû nemzetiségi 

magazin
16:20 Hogy volt?! (2015)
Osztálytalálkozó: „Hatvan-

hatosok” Mûsorvezetô: Rad-
ványi Dorottya, Nagy 
György
17:15 Az én ’56-om (2016)

 17:25 Család-barát
 19:05    Kívánságkosár - vá-
logatás kedvenc 
elôadójával.
20:05 Hogy volt?! (2016)

Rendezte: Varga Zs. Csaba
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

 22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

23:55MindenkiAkadémiája   
  00:25 Fapad   Csapatösz-
szeszedés Magyar tévéfilm  
A légi személyzet két nôi és 

egy férfi pilótával gyarap-
szik. Kiderül, hogy anyagi 
nehézségek sújtják a céget, 
ezért befektetôk bevonására 
van szükség. A rejtélyes 
tôkések, a „fiúk” Szemlô ré-
gi ismerôsei, kétes hírû fi-
gurák. Megismerjük Tömô 
Krisztián reptéri solymászt. 
Az epizód során elkészül 
egy vitatható minôségû rek-
lámfilm is.
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2015)
Osztálytalálkozó: „Hatvan-
hatosok”
02:30Ének a búzamezôkrôl 

1947 Magyar film
 04:05 Hogy volt?! (2016)

’ 05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

2016. december 1. MAGYAR ÉLET 15. oldal
December 5. hétfô December 6. kedd December 7.  szerda

December 8.  csütörtök

December 9. péntek December 10.  szombat December 11.  vasárnap 

05:25 Kulturális Híradó      
Rendezte: Dányi Lajos
05:55 Család-barát 
07:30 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30  Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Térkép 
09:20 Család és otthon
09:45 Minden tudás
10:10 Református magazin
10:35 Református ifjúsági 

mûsor
10:45 Evangélikus ifjúsági 

mûsor
10:55 Úton-útfélen
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Az én ’56-om (2016)
Lányi Zsolt
11:35 Az én ’56-om (2016
Válóczy István
11:45 Kalandok és figurák 

(1974)  Magyar tévéjáték  
Rendezte: Horváth Tibor
Szereplôk: Almási Éva 

(Asszony), Bara Margit 
(Emma), Benkô Gyula (Ma-
ár Péter), Borbás Gabi (Er-
zsi), Esztergályos Cecília 
(Jeanette) Párizsba, egy lon-
doni úri szalonba, lelep-lez-
ve egy nôi szélhámost, tanúi 
lehetünk egy különleges 
találkozásnak a híres író és 
a kanizsai úrilány történe-
tében.
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Magyar gazda 
13:40 Térkép
14:15 Életkor 
14:45 Srpski Ekran
Szerb nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:15 Unser Bildschirm
Német nyelvû nemzetiségi 

magazin
15:55 Útravaló 
16:10 Hogy volt?! (2015)
Straub Dezsôt köszöntjük
17:10 Az én ’56-om (2016)

 17:20 Család-barát
 19:00 Kívánságkosár - válo-
gatás  kedvenc elôadójával.
20:00 Dallamról dallamra 

(1997)  A legendás szubrett 
- primadonna, Bársony 
Rózsira emlékezünk
20:25 Dallamról dallamra 

(1997)  Összeállítás Novák 
János zeneszerzôi és ren-
dezôi munkásságaiból.
  21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

23:55Mindenki Akadémiája
00:25 Fapad Tesztrepülés
Magyar tévéfilm  Megis-

merjük az új pénzügyi ve-
zetôt, Csalog Szilárdot, aki a 
rejtélyes „fiúknak” dolgozik, 
és nem kíván szerepelni a 
sorozatban. Arcát kiblurö-
zik, hangját eltorzítják. 
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35 Hogy volt?! (2015)
Straub Dezsôt köszöntjük
02:3 Kalandok és figurák 

(1974)  Magyar tévéjáték 
 03:35        Világörökség Por-

tugáliában Évora Az egyik 
legszebb portugál város,  
2000 éves múltja van 
04:05 Dallamról dallamra    

Alegendás szubrett -  Bár-
sony Rózsira emlékezünk
  04:30 Dallamról dallamra 

(1997)     
05:00 HÍRADÓ
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó 
Rendezte: Dányi Lajos
05:55 Család-barát
07:30 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Magyar Krónika 
Beszédes Képek
„Ma beszédes képeket 

faggatunk, s a vászon napos 
oldalán kalandozunk! Bol-
dog festôk nyomába ere-
dünk a Magyar Krónikával.”
09:20 Médiaklikk 
09:45 Tessék! 
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:35 Kereszt-Tények
10:40 Így szól az Úr! 
10:50 Biblia és irodalom
11:10 Angol nyelvû hírek
11:25 Az én ’56-om (2016
Baranyi László
11:40 Vidám vasárnap 

(1966)  Magyar tévéfilm
Rendezte: Zsurzs Éva
Szereplôk: Agárdy Gábor, 

Benkô Gyula, Bod Teréz, 
Böröndi Katalin, Bulla 
Elma, Deák Sándor, Domján 
Edit, Egy „vidám vasárnap” 
króniká-jában olyan emberi 
érzések jelennek meg vil-
lanásnyira, mint a félté-
kenység, a lelkiismeretes-
ség, igazságosság, ôszinte-
ség, fásultság, csalódottság. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Kék bolygó
13:40 Hazajáró (2016)
Vág-Garam köze
14:10 Magyar Krónika
Beszédes Képek „Ma be-

szédes képeket faggatunk, s 
a vászon napos oldalán ka-
landozunk Boldog festôk 
nyomába eredünk a Magyar 
Krónikával.”
14:40 Család és otthon
15:05 Rondó
15:35 Kvartett

  16:10 Hogy volt?!(2015)
Színházról színházra - a 
Gyôri Nemzeti Színház
17:10 Az én ’56-om (2016)

  17:20 Család-barát
 19:00   Kívánságkosár - vá-
logatás    
20:00 Szenes Iván írta 

(2014)  Zenés filmsorozat
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon
22.30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó 
23:55MindenkiAkadémiája    

  00:25 Fapad A törölt járat
Magyar tévéfilm  Az Air-

Horse légitársaság megkap-
ja a mûködési engedélyt. 
00:55 Himnusz
01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

 01:35 Hogy volt?! (2015)
Színházról színházra - a 
Gyôri Nemzeti Színház
02:25 Vidám vasárnap 

(1966)  Magyartévéfilm
03:40 Nyitott stúdió (1992)   

  A Téka együttes
04:10 Szenes Iván írta

 legjátszottabb szerzô.
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó 
05:50 Család-barát
07:25 Ridikül 
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2016)
A XX. század meghatározó 

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
09:20 Iskolapad
09:40 Élô egyház 
10:05 Katolikus krónika 
10:30 Isten kezében
11:00 Angol nyelvû hírek
11:20 A farkas (1980) 
Magyar tévéjáték
Rendezte: Horváth Ádám
Szereplôk: Almási Éva 

(Vilma, Kelemen felesége), 
Bánki Zsuzsa (Ritterné, Vil-
ma anyja), Huszti Péter 
(Szabó György), Jancsó Sa-
rolta (Kisasszony), Kertész 
Péter (Zágon hadnagy),  
Tolnay Klári (A kegyelmes 
asszony), Viktor Gedeon 
(Fôpincér)Kelemen ügyvéd 
betegesen féltékeny a fele-
ségére. Az asszony álmában 
megjelenik a hajdani udvar-
ló mind a négy alakban. 
Ébredés után valóban talál-
koznak...
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Tessék!
13:45 Rúzs és selyem
14:15 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2016)
14:45 Kosár 
15:10 P’amende
15:40 Öt kontinens 
16:10 Hogy volt?! (2015)
Andorai Péter születésnap-

jára szórakoztató mûsor
17:10 Az én ’56-om (2016) 
17:20 Család-barát
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
19:00 Kívánságkosár - 

válogatás
20:00 Önök kérték

  21:00 HÍRADÓ 
21:30 Van képünk hozzá 

(2011)
22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó 

(2016)
23:55MindenkiAkadémiája     

  00:25 Fapad   A beugró
Magyar tévéfilm
Széphalmi Róza örmény 

nyelvi szigorlata miatt 
Paczolányi kénytelen egy 
napra légi utaskísérôvé 
avanzsálni. A fedélzeten 
pánikrohamot kap, ami 
lassan átterjed az utasokra 
is. A gépet vissza kell 
fordítani a kiindulópontra, 
ám Paczolányi a leszállás 
elôtt visszanyeri lélekjelen-
létét, így a gépet újra 
visszafordítják a célállomás 
felé. Félúton azonban újra 
felüti fejét a pánik, és egy 
ismételt visszafordítás után 
már jelentôs üzemanyag 
problémák merülnek fel. 
00:55 Himnusz     
01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

 01:35 Hogy volt?! (2015)
Andorai Péter születésnap-
jára
02:30 A farkas (1980)

Kelemen ügyvéd betegesen 
féltékeny a feleségére.
04:05 Önök kérték

  05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát
07:00 Kulturális Híradó 
07:30 Legenda - válogatás    

Rendezte: Koós György
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek 
08:45 Unió28
09:10 Kosár
09:35 Itthon vagy!
10:00 Szeretettel Holly-

woodból
Szerkesztô: Návai Anikó;
10:30 Rúzs és selyem
11:00 Öt kontinens 
11:30 Angol nyelvû hírek
11:45 Egy lány elindul 

(1937)Magyarfilmdráma 
Szereplôk: Csortos Gyula 
(Lomb földbirtokos), Víz-
váry Mariska (Lombné), 
Páger Antal (Lomb Brigi), 
Janka, az elszegényedett 
úrilány száz pengôs fize-
tésébôl tartja el a családot, 
de titokban nagyvilági élet-
re vágyik. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 A MAGYAR MÛVÉ-

SZETI AKADÉMIA PORT-
RÉSOROZATAVálaszúti 
hegy aljába’ - Portré Kallós 
Zoltán néprajzkutatóról  
(2016)
14:15 Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek (2016) 
14:45 Hangvilla A kedves 

gyermekünnephez, Miku-
láshoz közeledve foglako-
zunk azokkal a kis remek-
mûvekkel, amelyeket gye-
rekeknek komponáltak 
15:15 Új idôk, új dalai

 15:45 Hogy volt?! (2016)
Rendezte: Varga Zs. Csaba
16:40 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL A Z”hipotézis
A Román Királyság, dacá-

ra annak, hogy 1883 óta szö-
vetség kötötte a Központi 
Hatalmakhoz, titokbanmeg-
egyezett az ANTANT orszá-
gaival és 1916. augusztus 
27-én fegyveres erôvel, 
megtámadta az akkor az 
Osztrák-Magyar Monarchia 
részét képezô Erdélyt. 
17:35 Család-barát

  19:10 Szabadság tér ’56
20:00 Mindenbôl egy van 
(2015)  A lebukásÚgy tûnik, 
a Fifó családba beköszöntött 
a nyugalom, a magánéleti 
viharok elcsitultak, teljes az 
egyetértés és a harmónia.     
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Fábry (2016)

  22:45     Munkaügyek - Ir-
Reality Show (2016)
  Terhesség   Timi a terhes-
sége részleteivel zsibbasztja 
a munkatársait 
23:20 Opera Café (2016)

  23:50 Hazajáró (2016)
  Torjai-hegység
00:25Értsünk hozzá! (2016)    

  00:55 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35Gasztroangyal - Eszik, 
iszik, sosem alszik... (2014)
Mikulás Bonyhádra és kör-
nyékére látogat, hogy kide-
rítse, hogyan készítik az 
ottani székelyek és svábok a 
klasszikus ünnepi sütemé-
nyeket.
02:30 Fölszállott a páva - 

2016 Középdöntô
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Család-barát 
07:00 Térkép
07:30 Gasztroangyal 
08:25 Német nyelvû hírek
08:35 Kínai nyelvû hírek
08:40 Orosz nyelvû hírek
08:50 Élô örökség (2016)
09:20 Novum 
09:50 Térkép
10:20 Angol nyelvû hírek
10:35 Fölszállott a páva - 

2016     Középdöntô
13:00 HÍRADÓ
13:20 Nagyok Marton Éva
Ugron Zsolna író Marton 

Éva Kossuth-díjas, a Nem-
zet Mûvésze címmel, s a 
Magyar Szent István rend-
del kitüntetett operaéne-
kesnôvel beszélget. 
13:50 Szabadság tér ’56 
14:40 Rejtélyes XX. század 

- Kun Miklós mûsora (2016)
A XX. század meghatározó 

történelmi eseményeinek 
kevésbé ismert részletei, 
sok-sok dokumentummal.
15:10 Rúzs és selyem
15:40 Önök kérték
16:35 A MAGYAR MÉDIA 

MECENATÚRA TÁMOGA-
TÁSÁVAL Békebeli Buda-
pest (2016)  Ha külföldrôl 
jött barátainknak mutatjuk 
Budapestet és legszebb 
épületeit, csakhamar rádöb-
benünk, hogy majd mind-
egyik az Osztrák-Magyar 
Monarchia idején épült. 52 
perces dokumentumfil-
münk Budapest világváros-
sá fejlôdését mutatja be 
1867-tôl 1916-ig.
 17:30 Család-barát
19:05 Öt kontinens 
19:35 Az én ’56-om (2016)
Callmeyer Ferenc
19:45 Az én ’56-om (2016)
Hegedûs László Jenô
20:00 Gasztroangyal 
 (2014)  Mikulás Zserbó, 

gyümölcskenyér és még 
sok édes falat receptjét be-
mutatjuk, hogy segítsünk az 
ünnepi készülôdésben.
21:00 HÍRADÓ 

  21:30 1956-60 A FILMMÛ-
VÉSZET TÜKRÉBEN 
Az otthonmaradottak (2006)  
Magyar-román dokumen-

tumfilm  Az 1956-os forra-
dalom erdélyi vetületeit és 
annak következményeit 
mutatja be a film. 
23:00 Bábel - Hesnával a 

világ (2013) Rendszeren 
kívül, kitaszítva - Egy föld 
alatti kolónia titkos világa
23:55 Hangvilla   A mû-

sorban a zenei alkotó zseni 
tüneményes jelenségérôl 
lesz szó. 
00:25Tôkéczki és Takaró: 

történelem és irodalom 
mindenkinek (2016)
  00:55 Himnusz
  01:00 HÍRADÓ 
01:20 Angol nyelvû hírek

  01:35Hogy volt?! (2016)
Kautzky Armand születés-
napjára
02:30 Süt a nap (1938)

Magyar játékfilm   Sámson 
Mihály vitézzé avatására 
ünnepséggel készül a falu. 
Nagy vetélkedés folyik a 
mûkedvelô színielôadássze-
repeiért, gyakorol a dalárda.    
03:45 Az én ’56-om (2016)
 Klem Ervin
04:05 Slágertévé (2000)
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

05:25 Kulturális Híradó  
Rendezte: Dányi Lajos
05:50 Család-barát
Felelôs szerkesztô: Gáspár 

Monika;
07:25 Ridikül
08:25 Német nyelvû hírek
08:30 Kínai nyelvû hírek
08:35 Orosz nyelvû hírek
08:50 Nagyok
Ugron Zsolna író Vizi E. 

Szilveszter Széchenyi-nagy-
díjas orvossal, farmakoló-
gussal, az MTA rendes tag-
jával, korábbi elnökével be-
szélget. Reál és humán 
tudományokról. Sejtekôl és 
a végtelenrôl. Hitrôl.
09:20 Esély
09:40 Kék bolygó 
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:30 A sokszínû vallás 
10:45Kérdések a Bibliában
11:05 Angol nyelvû hírek
11:20 Az én ’56-om (2016)
Kiss Imre  Rendezte: 

Kázsmér Kálmán
11:35 Fenn az ernyô, nin-

csen kas (1988)
Magyar tévéfilm
Az események szálait egy 

uralkodni vágyó, a társa-
dalmi ranglétrán felfelé tö-
rekvô feleség, Donátfiné 
mozgatja. Eladósorba került 
lányainak, a külsôségekre 
sokat adó Gizellának és a 
szolid, mély érzésû Etelká-
nak gazdag, elôkelô férjet 
próbál fogni a bálszezon 
alatt, bármi áron. A lányok 
körül ólálkodik Rejtei, a hi-
telezôi elôl menekülô ifjú is. 
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Magyar gazda

  13:40 Noé barátai
  14:10 Nagyok
Ugron Zsolna író Vizi E. 
Szilveszter Széchenyi-nagy-
díjas orvossal, farmakoló-
gussal, az MTA rendes 
tagjával, korábbi elnökével 
beszélget.
14:40 Kárpát expressz

 15:05 Hrvatska Kronika
 Horvát nyelvû nemzetiségi 
magazin
15:35 Ecranul Nostru

Román nyelvû nemzetiségi 
magazin
16:05 Hogy volt?! (2015)

A Neoton-sztori
17:05 Az én ’56-om (2016)

  17:15 Család-barát
  18:55           Kívánságkosár 
- válogatás
19:25 Magyarország, sze-

retlek! (2016)     
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!

  22:30 Ridikül
23:25 Kulturális Híradó

23:55Mindenki Akadémiája     
00:25 Fapad   A kiképzés
Magyar tévéfilm  A piló-

táknak és a személyzetnek 
komoly kiképzésen kell 
részt venniük, hogy megfe-
leljenek a magas szintû 
elvárásoknak.   baleset éri.
00:55 Himnusz

  01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvû hírek

  01:25 Hogy volt?! (2015)
  A Neoton-sztori
02:20Fennazernyô, nincsen 

kas (1988) Magyar tévéfilm  
  03:35 Magyarország, 

szeretlek! (2016)
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvû hírek

A mûsoridôt magyarországi idôzónában 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.

71 ÉVES FÉRFI keresi Melbourne 

keleti oldalán élô, korban kizárólag 

hozzáillô, káros szenvedély nélküli 

hölgy barátságát. Ha kedvel kirándulni 

a természetben, kérem hivjon. 9792-

0913. 8-tól 8-ig.

KERESEM, 70-75 éves féfi tár-

saságát, akivel a szabadidômet kel-

lemesen el tudom tölteni. Elérhe-

tôségem: /03/ 9773-5239, vagy 0402 

844-971 

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

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

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

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

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

Félévre (25 szám), GST-vel együtt $ 100.-
Külföld egy évre $ 300.-, NZ $ 250.-

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

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

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

......................................................... Postcode..................
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük ne felejtse el a 
postán kapott nyugtát a fenti címre, hozzánk elküldeni.

A nevet és címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.
Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

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

52 ÉVES TANULT, intelligens nô 

vállal eladói, kereskedôi, könnyû 

fizikai munkát, gyermekfelügyeletet, 

nyelvoktatást, bedolgozást.

Tel.: 0457 317-315 Annamaria

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

KIADÓ budapesti lakás –– 3 percre 

a Nyugatitól. Mérsékelt bér. Hívja a 

(03) 9578-4640 számot.

30 ÉVE Sydneyben élô magyar kül-
kereskedelmi diplomás nô forditást, 
tolmácsolást, hivatalos ügyek intézéset 
vállalja.

phoenix347@gmail.com”

Sonkavásár
GRÜNER HENTESÜZLET

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

Telefon/Fax: 9534-2715.
Grüner Péter és munkatársai

várják önöket 
az új évben is

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô
Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével

* Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

* Örökség ügyek

* Ingatlan adás-vétele és bérlése

* Ingatlan vétel finanszírozása

* Válóperek és családi ügyek

*Pereskedés

* Követségi hitelesítés

Fogadok ügyfeleket CAULFIELDI irodámban
Bambra Rd. Caulfield Victoria 3162

Telefon: (03) 9505-4999 Fax: (03) 9505-4899
E.Mail: marina@bellalawyers.com.au

INGATLANÜGYNÖKSÉG
Ingatlan adás-vétel Melbourne területén

Hívja Kocsis Oszkárt
Mob: 0415 870 972 

Email: okocsis@rtedgar.com.au
Webodal: www.rtedgar.com.au

Licensed Estate Agent, Auctioneer and Property Manager. Member REIV

Villanyszerelés

Hivja Barnát

0406 875-097

BENTLAKÓ ÁLLÁS 
SYDNEY KELETI VÁROSRÉSZÉBEN 

EGYDÜLÁLLÓ NÖNEK VAGY PÁRNAK, 
esetleg részidôs bentlakással.

HÁZVEZETÔNÔ / GONDOZÓT 
keresünk  idôs, törékeny magyar 
özvegyasszonynak saját házában. 

Megosztott gondozás. 
Feladatok között étel készítése, takarítás, mosás. 

Gyakorlat idôsgondozásban és referencia lényeges. 
Hajtási jogosítvány elônyös. 

Különálló, összkomfortos lakás. 
Ha a fentieknek eleget tesz 

hívja a 0410 604430 telefonszámot.

Magyar
állampolgársági

és útlevélkérelmek,
ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

gh@grapevine.com.au


