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Augusztus 13.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ipoly nevû kedves olvasóinkat.
Ipoly: a görög eredetû Hippolütosz 

név rövidülése. Fejlôdési sora: Ipolit, 
Ipol, Ipoly, jelentése: lovakat kifogó.

Köszönthetjük még Belinda, Bene-
detta, Emôd, Gertrúd, Hanna, Hi-
polit, Max nevû barátainkat.

Augusztus 14.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Marcell, Marcella nevû kedves olva-
sóinkat.

Marcell: A latin Marcellus család-
névbôl, ez pedig a Marcus továbbkép-
zése.

Marcella: a Marcell nôi párja.
Köszönthetjük még Anasztázia, 

Benô, Menyhért, Özséb nevû bará-
tainkat.

Augusztus 15.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Mária nevû olvasóinkat.
Mária: A héber Mirjam névnek a 

görög és latin biblifordításokban módo-
sult alakja. Jelentése ismeretlen. 
Köszönthetjük még Ali, Asszunta, 
Masa, Maja, Mária, Maja, Napóle-
on, Vladimir nevû barátainkat.

Augusztus 16.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ábrahám, nevû kedves olva-sóinkat.
Ábrahám: Héber eredetû név. Je-

lentése: elôtag apa, az utótag jelenté-
se ismeretlen.

Köszönthetjük még Ábris, Amelita, 
Joakhim, Rókus, Szeréna, Teodor 
nevû barátainkat.

Augusztus 17.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Jácint nevû kedves olvasóinkat.
Jácint: A latin eredetibôl alakult 

férfinév. Nôi megfelelôje a Jácinta.
Köszönthetjük még Anasztáz, Ari-

ka, Anasztázia, Emilia, Jácinta 
nevû barátainkat.

Augusztus 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon  

Ilona nevû olvasóinkat.
Ilona: A Heléna régi régi magyaro-

sított formája.
Köszönthetjük még Agenor, Ilma, 

Heléna, Helén, Lenke, Rajmund 
nevû barátainkat.

Augusztus 19.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Huba nevû olvasóinkat.
Huba: Régi magyar személynév-

bôl. Legismertebb viselôje a hét ve-
zér egyike volt, aki állítólag a Szeme-
re nemzetség ôse. Jentése bizonyta-
lan.

Köszönhetjük még János, Lajos, 
Tibold nevû barátainkat.

Augusztus 21.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

István nevû olvasóinkat.
István: A régi magyar Estefan 

vááltozatábôl. Jelentése: Isten meg-
hallgatott.

Köszönthetjük még: Stefánia, Ber-
nát, Éliás, Filibert, Vajk nevû 
barátainkat.

parancsolnak, akár a kutyát. Nem is 
szeretem ebben az összefüggésben a 
hagyományôrzés szót, mert szeret-
ném, ha a Kurultaj nem megôrzött, 
hanem megélt hagyomány lenne, és 
persze nem a soviniszta tudat, de nem 
is a kicsiség annyiszor hangoztatott 
szellemköre, mert azzal már torkig 
vagyunk. A magyarok pszichéjében 
egyébként ûr tátong. A vádaskodás 
szándéka nélkül írom, hogy továbbra 
is tartozik a tudomány ennek a népnek 
azzal, hogy megmutassa, honnan jött, 
honnan származik, miféle feladatokkal 
küldte a Földre a Teremtô. Valami ti-
toknak kell lennie itt, mert nem vélet-
len, hogy a magyarságot történelme 
során számtalanszor el akarták szakí-
tani a gyökereitôl. Még azt a magyar-
ságot is, vagyis a mait, sôt, még azt 
igazán, amely már alaposan elkevere-
dett más népekkel, de megdöbbentô 
módon így is továbbviszi az ôsi üzene-
tet. Viszi még akkor is, ha nem tudja 

Színes programok 
az idei Kurultájon

Az Atilla hun fejedelem nevét viselô, 300 négyzetméteres jurtában kiállítá-

sok, valamint harci bemutatók, lovas versenyek, íjászprogramok, koncertek és 
családi rendezvények is várják az érdeklôdôket Bugacon, a Kurultáj magyar 
törzsi gyûlés ünnepén.

A szervezôk meghívására mintegy 120 hagyományôrzô csapat érkezik Bu-
gacra, köztük Erdélybôl, Kárpátaljáról, Felvidékrôl és Délvidékrôl. A három-
napos eseményen csaknem 30 hun vagy türk tudatú nemzet képviselôi --- köztük 
avarok, azeriek, kirgizek, türkmének, bolgárok, tatárok és magyarok --- vesznek 
részt.

Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a rendezvény fôvédnöke a há-
romnapos programról tartott tájékoztatón kiemelte, hogy a Kurultáj Európa 
egyik legnagyobb hagyományôrzô ünnepe, amelyet immár ötödik alkalommal 
rendeznek meg.

„A mintegy 30 nemzet küldöttei érezni fogják az eseményen nem csak a 
hagyományos magyar, de azt a rokontudatú szeretetet is, amely áthatotta az 
elmúlt években is a magyar törzsi gyûlés eseményeit” --- hangoztatta Lezsák 
Sándor.

Bíró András Zsolt, a Magyar-Turán Alapítvány elnöke, a rendezvény fô-
szervezôje elmondta: „a találkozón a magyar ôsöknek és a Kárpát-medence 
történelmének azon szakaszait mutatják be, amely közösségé formálta a 
sztyeppei nomád-lovas kultúrákat”.

Hozzátette: a mintegy 30 hun vagy türk tudatú nemzetek képviselôi kon-
certekkel, kiállításokkal és ruhabemutatókkal készülnek, valamint lovas- és 
gyalogosbemutatókon vesznek részt.

Idén is megrendezik a Kárpát-medencei hagyományôrzôk seregszemléjét, 
amelyre eddig 340 lovas regisztrált. Emellett a világ legjobb lovas íjászai tar-
tanak bemutatókat az érdeklôdôknek.

A Keleti vihar elnevezésû, rekonstruált csatajelenetet bemutató programon 
keleti lovas nomádok harci taktikáit és a hadviselést ismerhetik meg a láto-
gatók, akik 52, fôként népzenei koncerten is részt vehetnek. A magyar zenei 
programok mellett a 27 nemzet képviselôi is önálló koncerteket adnak az érdek-
lôdôknek --- tette hozzá.

Mint elmondta, az elôadósátorban tudományos és ismeretterjesztô progra-
mokat tartanak régészeti, antropológiai és néprajzi témában. Az idei év külön-
legessége lesz az a több mint 20 méter átmérôjû, 300 négyzetméter alapterületû 
Atilla-sátor, amelyben kiállítják A hunok bejövetele címû, 20 méter hosszú és 
2,7 méter magas monumentális félkörképet, Kertai Zalán festômûvész alko-
tását.

A jurtában látható régészeti és antropológiai tárlatokon a Magyar Termé-
szettudományi Múzeum (MTTM), a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum, a kecs-
keméti Katona József Múzeum és a szegedi Herman Ottó Múzeum vesz részt. A 
tudományos tablókon a hun korról lesznek láthatók információk, az MTTM 
közremûködésével pedig eredeti, torzított hun koponyákat is bemutatnak.

Bíró András Zsolt az is elmondta, hogy az óriás jurta megnyitójára ellátogat 
Rétvári Bence, az Emberi Erôforrások Minisztériumának parlamenti államtit-
kára, Kazahsztán kulturális minisztere, Törökország és Azerbajdzsán magyar-
országi nagykövete, valamint a világ türk szövetségének vezetôi.

Vannak, akiknek a Kurultaj nem más, mint provokáció.
Vannak, akiknek a Kurultaj nem más, mint valami vad, féktelen, ôsi forgatag, 

a gyûlölet és az indulat megfeszített íja, s persze provokáció, provokáció, és 
megint csak provokáció… Felhevített magyarságtudat arcátlanul a mûvelt 
világ pofájába vágva, s Belsô-Ázsia kevély szelleme, mintha csak született 
volna minden, ami számít a Földön. És hát kedves gyerekek, innen már csak 
egy fél lépés a rasszizmus, meg a marhavagon, s így tovább, teszi hozzá a bel-
városi értelmiség, ez a híresen liberális rohamosztag, amelynek mostanság épp 
a munka átfogó fogalma miatt fáj a feje, s akkor itt van mindjárt ez a Kurultaj, 
mint afféle betetôzése az aljasságnak.Én személy szerint azok közé tartozom, 
akik nem akarják pacifikálni, de még csak lecsendesíteni sem a nagy Törzsi 
Gyûlést (ezt jelenti ugyanis eredetileg a Kurultaj szó), hiszen miért is legyünk 
mindig mi azok, akik folyton kussolnak, akiket kussoltatnak, meg a helyére 

megfejteni, és itt az ûr megint, és itt kellene jönnie újra a tudománynak, mert 
sokszor zavarodunk össze, s válunk bizonytalanná épp e megfejtés hiányában. 
Egyelôre csak találgatunk, hogy mi lehet ez, de valami olyasminek kell lennie, 
ami nem illeszkedik sehogy sem e túlzottan is materiális és haszonelvû világ 
elemeihez. Ez egy magasabb rezgésszámú spiritualitás lenne, ahogy az 
ezoterikusok mondják? Ez is egy válasz. A megoldás birtokában igazán érthetô 
lenne, mitôl ilyen fontos nekünk a Kurultaj az összes díszletével, múltat fele-
levenítô rendezvényei-vel, s az itt megjelenô rokonainkkal együtt. Rokonságban, 
népek családjában gondolkodik a Kurultaj, ez a felfogás azonban épp ellenke-
zôje az úgynevezett finnugor származáselméletnek. Sokan mondják, ez a tan a 
magyarság talán legintenzívebb eltérítési kísérlete volt, s az maradt mind a mai 
napig. Annyit mindenképp hozzá kell tenni, hogy a finnugor elmélet pártolói 
változtattak eredeti alapállásukon, s ma már csupán nyelvi rokonságról, s nem 
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eredetrokonságról beszélnek. A finnugoristák természetesen ezzel együtt is 
tudománytalannak, sôt, sarlatánságnak tartják mindazt, amirôl az ellentábor 
beszél. Kicsit igazságtalan ez a kapcsolat, mert a másik oldal szívesen asztalhoz 
ülne a finnugoristákkal, szívesen építene velük nagy kutatási programokat. 
Még akkor is, ha mindenki tudja, hogy az eredetkutatásban a nyelvészet mellé 
már más tudományágak is felzárkóztak, így például a genetika vagy a modern 
régészet. Még a mítoszokat kellene a helyükre tenni, de azok nemcsak nálunk 
számítanak a tudomány mostoha gyermekeinek, hanem a legtöbb fejlett kultú-
rában is. Már ha nem felejtették el ôket egyáltalán. Igencsak nehéz elvitatni azt, 
hogy ha ez a nemzet minden változása és formálódása mellett is hiánytalanul 
megtartja ôsi szellemét, akkor ma nem ott tartana, ahol tart. Mások azt mond-
ják, épp azért maradhatott fenn annyi megpróbáltatás közepette a magyarság, 
mert folyamatosan élt benne ôseinek üzenete. Egy biztos, amit a Kurultaj kép-
visel, azt újra a hivatalos kultúra részévé kellene tenni, persze ésszerû tem-
póban, s okos mértéket tartva. Lehet, hogy ostobaságnak tûnik elsô olvasatra, 
de talán napjainkban zajlik a magyarság legnagyobb, legagresszívabb eltérítési 
kísérlete. Méghozzá eszközök és fegyverek széles arzenáljával. Pártok es-
küsznek fel arra, hogy behódolva az új világrendnek, megszüntetik mindazt, 
amit még nemzetnek és nemzetinek lehet nevezni ebben az országban. És ezek 
a pártok, politikai erôk keményen nyomulnak, lassan és szívósan morzsolva 
mindent, ami a magyar nemzettudat része. Ilyen értelemben a Kurultaj egy-
fajta önvédelem is, már ha elfogadjuk, hogy az önvédelemre nekünk is jogunk 
van, nem csak másoknak.

Sinkovics Ferenc (Magyar Hírlap)

Körbemisézi a Balatont a székely 
gyerekkórussal Böjte Csaba

A marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkarral tart szentmiséket a Balaton 
körüli településeken Böjte Csaba ferences atya, az árva és nehéz sorsú 
gyerekek nevelésével foglalkozó Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke. 

Az ötven tagú gyermekkórust Siófok önkormányzata szállásolta el, és min-
den nap más, Balaton körüli egyházközösség biztosítja az ellátásukat. Az immár 
másodszor megrendezett Balatoni Csillagösvény célja, hogy támogatást gyûjt-
sön egy szovátai kórus és kultúrközpont megépítésére.

Barna Tamás beszámolója szerint a Boldogasszony Iskolanôvérek vezetik a 
gyermekkórust, akik a Szováta és Nyárád környéki hátrányos helyzetû gyer-
mekeket segítik zenei missziójukkal, mozgó ének- és zeneiskolai programjukkal. 
A gyûjtésbôl épülne számukra egy központ Marianum Tündérkert néven, 
amelynek alapjait sikerült már lerakni a tavaly gyûjtött támogatásokból. Az 
idei körúton összegyûlt pénzbôl szeretnék felhúzni a falakat.

„Ebben a kórusban az a legszebb, hogy nemcsak magyar, hanem román 
hátrányos helyzetû gyerekek és Böjte atya árvái is énekelnek benne, székely 
népviseletet hordanak és székelyeknek vallják magukat” –-- fogalmazott Barna 
Tamás.

Az idei balatoni körúton Szántódpusztán Csíksomlyó mintájára kisebb búcsút 
rendeztek, neves építészek tervezte szabadtéri oltárt emeltek márványból. A 
kórus ellátogatott a balatoni települések mellett a somogyvári történelmi 
emlékhelyre, a Szent László alapította bencés apátság romjaihoz is. A balatoni 
körút folytatását jövôre is tervezik.

Navracsics az unióban 
Magyarországot, 

itthon az EU-t képviselné
Az európai integráció nemzeti érdek, amiben részt kell vennie Magyarország-

nak --- hangoztatta a hivatalos jelöltségét bejelentô politikus. A miniszter a 
mûsorban azt mondta: „alapvetôen hiszek és teljes egészében elkötelezett va-
gyok az európai integráció felé”. Kifejtette: ez fôként nemzeti érdek, és ebben 
Magyarországnak részt kell vennie, mert ez olyan lehetôség, amit ha jól csi-
nálnak a tagállamok, valamint a brüsszeli központ, akkor egész Európa túlélését 
jelentheti egy ilyen nehéz gazdasági és világpolitikai helyzetben.

Hozzáfûzte: ugyanakkor nagyon sok minden „nincsen jól” az Európai Unió-
ban, éppen ezért tartja magát ars poeticájához, miszerint az unióban Magyaror-
szágot, hazájában pedig az uniót szeretné képviselni. „Hiszen csak úgy van ér-
telme az európai integrációnak, ha az nem a nemzetállamokkal szemben, hanem 
a nemzetállami érdekek mentén fogalmazódik meg” --- hangsúlyozta.

Kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy nagyon valószínû, lesznek viták a 
többi biztossal, esetleg a bizottság új elnökével, Jean-Claude Junckerrel, de 
azt nem lehet megkérdôjelezni, hogy Magyarországnak helye van az Európai 
Unióban. „Egy olyan Európai Uniót akarok, amely Magyarország számára is 
komfortos, nem csak más nemezetek számára” --- fûzte hozzá.

Szólt arról is: felkészült arra, hogy az Európai Parlamentben biztosan sokan 
lesznek, akik „leszavazzák”, vagy ellenvéleményt fogalmaznak meg vele szem-
ben magyarsága miatt, vagy mert nem szeretik a magyar kormányt, vagy nem 
értenek egyet annak politikájával, de „úgy gondolom, hogy Jean-Claude Junc-
ker nem lehet ilyen kicsinyes”.

Kérdésre válaszolva azt mondta, hogy augusztus 30-án dôl el véglegesen, 
pontosan milyen területet kap majd, a magyar félnek vannak ugyanakkor „ked-
venc témái”, ezek között megemlítette a szomszédságpolitikát, a bôvítéspolitikát 
és az innovációt is.

Navracsics Tibor szerdán rövid, angol nyelvû Twitter-üzenetben nehéz fela-
datnak és nagy megtiszteltetésnek nevezte a hivatalos jelöltést.

Az új összetételû biztosi testület kialakítása Jean-Claude Juncker július 15-i 
megválasztása után indult meg. Az Európai Bizottságba a 28 tagország kormá-
nyai egy-egy embert jelölhetnek. 

Háromszor annyiba kerül egy 
lakás Budapesten, mint vidéken
Nôtt tavaly a lakáspiac, több ingatlant értékesítettek, mint az elôzô évben. 

Fôleg a használt lakások mennek, újat alig vesz valaki. Az árak az elmúlt évek-
ben még tovább csökkentek.

Csaknem 89 ezer új és használt lakást értékesítettek tavaly Magyarországon, 
így a teljes lakáspiaci forgalom mintegy 3,2 százalékkal nôtt az elôzô évihez 
képest --- derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Statisztikai tükör címû 
friss kiadványából.

Túlnyomórészt használt lakások cseréltek gazdát 2013-ban, az új lakások 
részesedése a lakáspiaci forgalomból nem éri el a 3 százalékot --- írja a KSH. 
Használt lakásokból mintegy 86 400 kelt el, 3100 lakással több, mint az egy év-
vel korábbi adat, míg új lakásokból a 2012-es eladásoknál mintegy 300-zal 
kevesebbet, 2295-t értékesítettek.

Tavaly a használt lakások majdnem 30 százalékát Budapesten adták el, 
további 21,5 százalékát a megyeszékhelyeken, vagyis a teljes lakáspiaci for-
galom fele zajlott a nagyobb városokban --- állapítja meg a KSH. A többlakásos 
társasházi és panelépületek részesedése a használtlakás-piacon 55,9 százalékot 
tett ki, ebbôl 12,8 százalék lakótelepi lakás volt.

A jelentés szerint folytatódott a használtlakás-árak csökkenése, de üteme 
lassult: 2013-ban éves szinten 2,9 százalékkal voltak alacsonyabbak az árak, 
mint egy évvel korábban. A hivatal emlékeztet: 2008 óta 16,6 százalékkal csök-
kent a használt lakások nominális árszínvonala, míg az inflációt is figyelembe 
vevô reálértékük ennek közel kétszeresével, 31,7 százalékkal lett kevesebb.

Az új lakások piacán sem történt fordulat 2013-ban --- mutat rá a KSH, hoz-
zátéve: éves szinten 1 százalékkal emelkedtek az árak, az értékesített lakások 
száma azonban újabb mélypontot ért el, mindössze 2300 új lakás kelt el. 2008-
hoz viszonyítva a nominális árcsökkenés mértéke 10,3 százalékos az újlakás-
piacon, ami 26,5 százalékos reálérték-csökkenés.

Egy használt lakás átlagos ára 9,7 millió forint volt 2013-ban, 200 ezer forint-
tal kevesebb, mint a 2012-es átlagos ár. Budapesten egy használt lakás átlagos 
ára 13,6 millió forint volt, ugyanez az érték a megyeszékhelyeken 9,2, a váro-
sokban 8,8, míg a községekben 5,6 millió forintot tett ki ---- ismerteti a területi 
különbségeket a hivatal, hozzátéve: az agglomerációkon kívül esô községekben 
ugyanakkor csak 3,8 millió forintért kelt el egy átlagos ingatlan tavaly.

Budapesten a használt lakások négyzetméterára 226 ezer forintra csökkent a 
2012-es 236 ezerrôl. Az országos négyzetméterár-átlag 2013-ban 145 ezer fo-
rintot tett ki, ami 5 ezer forinttal kevesebb, mint az egy évvel korábbi --- írja a 
KSH Statisztikai tükör címû kiadványa.

Több mint 1200 milliárdot hagytak 
Magyarországon

Több pénzt költöttek a Magyarországra látogató külföldiek tavaly az egy 
évvel korábbihoz képest, és nôtt az országban eltöltött idô hossza is. A legtöbben 
Szlovákiából, Ausztriából és Romániából érkeztek --– derül ki a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) Jelentés a turizmus 2013. évi teljesítményérôl címû 
kiadványából.

A hivatal adatai szerint mintegy 44 millió külföldi látogató érkezett Ma-
gyarországra 2013-ban, ami 0,2 száza-lékkal haladta meg az egy évvel ko-rábbi 
adatot. Az idelátogatók túlnyomó többsége, mintegy háromnegyede egy napra 

érkezett. A hétvégi típusú, 1-3 napos 
tartózkodók száma azonban je-
lentôsen, 10 százalékkal nôtt a 2012-es 
adathoz képest, míg a 4 napnál hosz-
szabb idôre érkezôké mérséklôdött, 
3,8 százalékkal -– ismerteti a KSH.

A Magyarországra látogatók 97 szá-
zaléka európai országból, fôként a 
szomszédos államokból érkezett: ta-
valy a beutazók közel negyede szlovák, 
17 százaléka román, 16 százaléka oszt-
rák állampolgárságú volt. Továbbra is 
kiemelkedô a németek száma; 2,9 
millióan látogattak Magyarországra 
2013-ban (a beutazók 6,6 százaléka), 
azonban ez 10 százalékos csökkentés 
volt az egy évvel azelôttihez képest.

Tavaly a külföldi látogatók a KSH 
adatai szerint 102 millió napot töltöttek 
el Magyarországon, 1,9 százalékkal 
többet, mint az elôzô évben. Átlagos 
tartózkodási idejük nem változott, 2,3 
napot tett ki. A több napra érkezôk 
együttesen továbbra is átlagosan 6,4 
napot maradtak az országban.

A statisztikai hivatal jelentésébôl 
kiderül: a tavaly Magyarországra láto-
gató külföldiek kiadásainak összege 
1268 milliárd forint volt, ami 4,9 száza-
lékkal haladta meg az elôzô évben 
mértet. Az egy napra látogatók 345 
milliárd forintért vásároltak terméke-
ket, szolgáltatásokat. A több napra lá-
togatóktól befolyt bevételek összege 
éves szinten 923 milliárd forint volt. A 
szabadidôs célokra a külföldiek 750 
milliárd forintot fordítottak, amelynek 
20 százaléka Németországból, 9,5 szá-
zaléka az Ausztriából, 8,5 százaléka az 
Egyesült Államokból érkezôktôl szár-
mazott.Az egynapos utazások fô célja 
átutazás vagy vásárlás volt, azaz nem 
turisztikai motivációval (rokon- és 
barátlátogatás, városnézés, körutazás, 
üzleti út) jöttek az idelátogatók. Az egy 
napra érkezôk csaknem fele, 44 szá-
zaléka volt átutazó, míg 32 százalékuk 
vásárlási céllal jött. Az átutazók egy-
harmada román, 14 százaléka szerb, 7 
százaléka pedig lengyel, további 7 
százaléka bolgár állampolgár volt. A 
vásárlók esetében a szlovákok aránya 
kiugró, több mint 50 százalék, az 
osztrák vásárlóké 28, a románoké 8 
százalék – tájékoztat a statisztikai 
hivatal.

EGY ÚJ SZÍV, 
EGY ÚJ ÉLET KELL

„Szív küldi szívesen” 
A jó hírt!

Róm. 10 Mert szívvel hisz-
szünk megigazulásra, száj-
jal tesszünk megvallást az 
üdvösségre.
(1) Róm. 10:8) Közel hoz-

zád az ige a te szádban és 
szívedben, azaz a hitnek 
amaz igéje, amelyet mi hir-
detünk.
9.) Mert, ha száddal Úrnak 

vallod Jézust és szívedben, 
hogy az Isten feltámasztotta 
ôt, a halottak közül üdvö-
zülsz.
(2) 10.) Mert szívvel 

hiszünk az igazságban, száj-
jal teszünk megvallást az 
üdvösségre.
13.) Mindenki, aki segít-

ségül hívja az Úr nevét, üd-
vözül.

Horváth Teresa



4. oldal MAGYAR ÉLET 2014. augusztus 14.

(Folytatás az 1. oldalról)
amely a legversenyképesebb állam 
megteremtésének érdekében zajlik, 
azt várják el a magyar polgárok a 
magyar vezetŒktŒl, hogy találják meg, 
dolgozzák ki, kovácsolják ki azt az új 
magyar államszervezŒdést, amely a 
liberális állam és a liberális demokrá-
cia korszaka után – persze a keresz-
ténység, a szabadság, az emberi jogok 
értékeit tiszteletben tartva – ismét 
versenyképessé teszi a magyar közös-
séget, és azokat az el nem végzett 
munkákat, be nem tartott kötelezettsé-
geket, amelyeket fölsoroltam, elvégzi 
és tiszteletben tartja.

 – A magyar nemzet nem egyének 
puszta halmaza, hanem egy közösség, 
amelyet szervezni, erŒsíteni, sŒt 
építeni kell. Ilyen értelemben tehát az 
az új állam, amit Magyarországon 
építünk, illiberális állam, nem liberális 
állam. Nem tagadja a liberalizmus 
alapvetŒ értékeit, mint a szabadság, és 
hozhatnék még néhányat, de nem teszi 
ezt az ideológiát az államszervezŒdés 
központi elemévé, hanem egy attól 
eltérŒ sajátos, nemzeti megközelítést 
tartalmaz.

– Az államot nyilvánvalóan valakik-
nek, az erre fölhatalmazott és meg-
választott vezetŒknek kell megszervez-
ni és irányítani. Azonban mindig meg-
jelennek az államélet peremén civil 
szervezetek. Most a magyarországi 
civil világ egy nagyon sajátos képet 
mutat. Ugyanis a civil – ellentétben a 
hivatásos politikussal – egy olyan sze-
mély, illetve olyan közösség, amely 
alulról szervezŒdik, saját pénzügyi 
lábán áll, és önkéntes természetesen. 

– Ha megnézem a magyarországi 
civil világot, akkor azt látom, hogy itt 
fizetett politikai aktivistákkal van 
dolgunk. És ezek a fizetett politikai 
aktivisták ráadásul külföldiek által 
fizetett politikai aktivisták. Meg-
határozható külföldi érdekkörök által 
fizetett aktivisták, akikrŒl nehéz el-
képzelni, hogy ezt szociális beruházás-
nak tekintsék, sokkal inkább indokolt 
az a fölfogás, hogy ezen az eszközrend-
szeren keresztül befolyást kívánnak 
adott pillanatban és adott kérdésekben 
gyakorolni a magyar államéletre. 
Nagyon fontos tehát, ha újjá akarjuk 
szervezni a liberális állam helyett a 
nemzeti államunkat, akkor világossá 
kell tenni, hogy itt nem civilekkel ál-
lunk szemben, nem civilek jönnek ve-
lünk szemben, hanem fizetett politikai 
aktivisták, akik külföldi érdekeket pró-
bálnak Magyarországon érvényesíteni. 

 – Amikor az Európai Uniót szóba 
hozom, nem azért teszem meg, mert 
azt gondolnám, hogy az Európai Unión 
belül ne lehetne egy illiberális, nem-
zeti alapokon álló új államot fölépíteni. 
Szerintem ez lehetséges. Az európai 
uniós tagságunk ezt nem zárja ki. 

– Egy nemzeti érdekekbŒl kiinduló 
állami újjászervezés történik. A konf-
liktusok, amik elénk kerülnek, nem 
véletlenszerûek, nem butaságból fa-
kadnak – bár idŒnként ilyen is lehet 
közöttük –, hanem alapvetŒen egy 
állam újraépítésének, öndefiníciójának 
folyamatával szükségszerûen együtt 
járó viták.

– Végezetül azt szeretném mondani 
Önöknek, hogy a jövŒ lényege, hogy 
bármi megtörténhet. És a bármit elég 
nehéz definiálni. Megtörténhet az, 
tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy egy 
Magyarországgal szomszédos állam 
légterében lelŒnek egy utasszállító re-
pülŒgépet. Megtörténhet, hogy érthe-
tetlen okból több százan meghalnak, 
mondjuk ki, egy lényegében terror-
akció következtében. Megtörténhet az, 
tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy az 
Egyesült Államokban – tegnapi hírt 

láttam – az Egyesült Államoknak talán 
a szenátusa, az is lehet, hogy a szená-
tus és a képviselŒház együtt úgy dön-
tött, hogy beperli az amerikai elnököt 
folyamatos hatáskörtúllépés miatt. És 
amikor ezek mögé nézek, kiderül,  nem-
hogy beperlik, többször elítélték már 
az amerikai elnököt hatáskör túllépése 
miatt… Képzeljék el Magyarországon, 
amikor a parlament beperelné a ma-
gyar miniszterelnököt hatáskörtúllé-
pés miatt, és akkor a bíróság el is ítél-
ne. Meddig tudnék én hivatalban 
maradni, tisztelt Hölgyeim és Uraim? 
Ezeket a példákat csak azért hozom 
ide, mert olyan világban élünk, amikor 
bármi megtörténhet. Most már csak 
az a kérdés, de itt a válasz nem engem 
illet, hogy egy ilyen helyzettŒl, amikor 
bármi megtörténhet, félnünk kell-e, 
vagy inkább ez bizakodással kell, hogy 
eltöltsön bennünket? Miután a világ 
mostani rendje nem éppen a mi szá-
junk íze szerint való, ezért én azt gon-
dolom, hogy inkább gondoljuk azt, 
hogy a bármi megtörténhet korszaka, 
ami most elŒttünk áll, bár sokak sze-
rint bizonytalanságot hordoz, baj is 
lehet belŒle, de legalább ennyi lehetŒ-
séget és esélyt is tartogat a magyar 
nemzet számára. Tehát félelem, begu-
bózás és visszahúzódás helyett bátor-
ságot, elŒretekintŒ gondolkodást, ész-
szerû, de bátor cselekvést javaslok a 
Kárpát-medencei magyar közösség-
nek, sŒt a világban szétszóródott teljes 
magyar nemzeti közösségnek. Köny-
nyen lehet, miután bármi megtörtén-
het, hogy eljön a mi idŒnk. Köszönöm 
megtisztelŒ figyelmüket!

*
A miniszterelnök elŒadásából idéz-

tünk mindent, ami a liberalizmusra és 
a követendŒ magyar magatartásra 
vonatkozott. Ennyit mondott, nem töb-
bet, nem kevesebbet. Azt a többet, 
amivel riogatják a honi liberalisták a 
liberalista világot, azt Budapesten 
agyalják ki, és jó internacionalista 
elvtársi buzgalommal beöntik a közvé-
leménykeltetŒ gépezetbe, ahonnét 
szétáramlik a nagyvilágba. Úgy tûnik, 
az információ szándékos félremagya-
rázása, kommentációkkali meghamisí-
tása is liberalista mentalitás. Így ter-
jed Magyarország rossz híre, ami ha 
berögzül a tudatban a sûrû ismétlések 
során, ez az ország akár megtámadha-
tó lehet – felszabadítani a demokrácia 
részére.

Íme az Orbán-beszéd
liberalista átköltésben:
— A kormányfŒ most mondta ki 

elŒször nyilvánosan, hogy fel kívánja 
számolni a magyar demokráciát, és 
helyette egy oligarchikus államszer-
vezet kialakítását tûzi ki célul, mely-
nek példája a putyini Oroszország.

— ElŒbb vagy utóbb kilép a demok-
rácia keretei közül, az európai és a 
magyar polgári demokráciák érték-
rendszerébŒl.

— Orbán Viktor miniszterelnök mai 
beszédével azonban nem a liberális 
demokráciának áldozott le, hanem ma-
gának a demokráciának.

— Putyintól vette át azt az ötletet is, 
hogy arra hivatkozva üldözze a civil 
társadalmat, hogy azok külföldrŒl is 
kapnak támogatást.

— Orbán Viktor hivatalosan is beje-
lentette, hogy „vége hazánkban a de-
mokráciának”, azt a munkaalapú állam 
váltja fel.

A Die Zeit címû liberális német 
hetilap is a tusnádfürdŒi beszédrŒl 
közölt cikket online kiadásában, a ZDF 
országos közszolgálati tv hírportálja 

Olyan világban élünk, amikor bármi megtörténhet”
pedig az Oroszországgal szembeni 
uniós szankciókkal kapcsolatban kö-
zölt írást Magyarországról. A Die Zeit 
„Orbán Putyint játszik” címmel közöl-
te Michal Kokot írását, aki kiemelte: 
Orbán Viktor „befejezettnek nyilvání-
totta országában a nyugati liberális 
demokráciát”, s Oroszország, Kína és 
Törökország „példáját akarja követni”. 
A kormányfŒ TusnádfürdŒn „olyan 
nyíltsággal fogalmazott politikai elkép-
zeléseirŒl, mint még soha”. Világossá 
tette, hogy „az autoriter hatalomgya-
korlás prototípusaiként” számon tar-
tott országokat kíván követni, s „nem 
szeretne több külföldit megtûrni or-
szágában”, továbbá „nyílt támadást in-
tézett a civil szervezetek ellen, ame-
lyeket évekkel ezelŒtt még védelmébe 
vett” – tette hozzá a Die Zeit szerzŒje.

„Elég” címû kommentárjában a 
müncheni Süddeutsche Zeitung azt 
írja, hogy a magyar politikus igazából 
már régóta nem tud senkit sem meg-
lepni, ahhoz túlságosan is ismert a 
jobboldali-nacionalista miniszterelnök 
provokációinak kiapadhatatlan tárhá-
za. De most még saját magán is túl-
tett: túlhaladottnak nyilvánította a li-
berális demokrácia korát, elŒnytelen-
nek minŒsítette országa függŒségét az 
uniós partnerektŒl, Kínát, Oroszorszá-
got és Törökországot viszont dicsérte. 
A sikerek pedig fontosabbak, mint az 
emberi jogok. Ezek után jogos a kér-
dés: tényleg el kell viselni Orbánt az 
EU-ban? De mit kell még tennie, hogy 
végre azt mondják neki: Elég! SürgŒ-
sen és komolyan fel kell tenni a kér-
dést Orbánnak, hogy Magyarország az 
EU része akar-e lenni, vagy sem.

A Wall Street Journal (WSJ) emlé-
keztet, hogy Orbán Viktor a nyolcva-
nas években a szó XIX. századi értel-
mében vett liberális politikusként vált 
ismertté, de 2010-es ismételt hatalom-
ra kerülése óta apránként leépítette az 
alkotmányos fékeket és ellensúlyokat. 
„Magyarország lassított felvételben 
történŒ átalakulása puha autoriter 
állammá provinciális problémának 
tûnhet Washington vagy Brüsszel szá-
mára Európa perifériáján, de Orbán 
Viktor csodálattal tekint Vlagyimir 
Putyinra és hozzá hasonló vágyakat 
dédelget” – írja a lap, amely szerint a 
„nacionalista” sok tagja számára nem 
pusztán fantázia a határokon átnyúló 
Nagy-Magyarország feltámasztása. 
„Orbán Viktor illiberális Œszintesége 
figyelmeztetés, hogy a szabad piacok 
és a szabad társadalmak erŒteljesebb 
védelmet igényelnek” – írja a WSJ.

– Magyarország az elsŒ európai or-
szág, amely elítéli a liberális demokrá-
ciát, és elhatárolódik tŒle. Olyan új 
rendszert vezet be, és olyan értékeket 
állít a középpontba, amelyekre példa-
ként Vlagyimir Putyin Oroszországát 
szokták felhozni, de amelyek vissz-
hangra találnak más országokban is – 
írta Fareed Zakaria publicista a The 
Washington Post címû amerikai napi-
lapban megjelent cikkében, utalva Or-
bán Viktor magyar miniszterelnök 
tusnádfürdŒi beszédére.

The New York Times internetes olda-
lán megjelent szerkesztŒségi állásfog-
lalásban azt írta: Magyarországon meg-
szûnt a demokrácia. A szerzŒ sürgette 
az Európai Uniót, hogy csökkentse a 
Magyarországnak szánt infrastruktu-
rális támogatásokat, valamint függesz-
sze fel Budapest szavazati jogát.

*
The New York Times cikkét különö-

sen az teszi veszélyessé és, hogy szer-
kesztŒségi állásfoglalásként jelent 
meg, s aligha tévedünk nagyot, ha azt 

mondjuk, hogy a lap szerkesztŒségi 
állásfoglalásai nem állnak távol az 
amerikai kormányzati körök vélemé-
nyétŒl. Nemkülönben döbbenetes az, 
hogy – mint az EU-tól teljesen függet-
len ország mértékadó „mainstream” 
lapja – egészen konkrét büntetŒlépése-
ket javasol. EgyfelŒl azt követelik, hogy 
az EU a Kohéziós Alapban a Magyar-
ország számára 2014–2020 közötti idŒ-
szakra biztosított 22 milliárd eurós 
infrastrukturális fejlesztésekre szánt 
keretét csökkentse, nyilván addig, míg 
a magyar kormány ismét „jó útra” 
nem tér. MásfelŒl javasolják, hogy 
Magyarország ellen eljárást kellene 
kezdeményezni az Európai Unióról 
szóló szerzŒdés 7. cikkelyére hivatkoz-
va, amely lehetŒvé teszi, hogy meg-
vonják a szavazati jogot attól a tag-
államtól, amelyben komolyan felmerül 
a 2. cikkelyben felsorolt értékek meg-
sértése, beleértve ebbe a  jogállamisá-
got, a szabadságot, a demokráciát és 
az emberi jogokat. Ismerve at Egye-
sült Államok hatalmi struktúráját, a 
nagytŒke alkalmazásában álló sajtóban 
kifejezett véleményt a kormányzat 
rendszerint magáévá teszi, így törté-
nik meg, hogy az amerikai nagykövet-
(asszony) figyelmezteti a magyar 
kormányt „helytelen” politikai maga-
tartása miatt. Ilyen a budapesti politi-
kai civil ellenzéki akció körbejárása 
nagyhatalmi nyomatékkal. 

The New York Times cikke bújtatott 
támadás – állapította meg Lentner 
Csaba közgazdász, a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem közpénzügyi tanszék-
vezetŒje a Híradónak. Szerinte nem-
zetközi jogot is sérthet, hogy Ameriká-
ból próbálnak nyomást gyakorolni az 
unióra Magyarországgal szemben. „Én 
egy összehangolt támadást érzek. Itt a 
jéghegy csúcsa kétségtelenül egyes 
kereskedelmi médiumoknak a meg-
adóztatása, megadóztatási szándéka” – 
mondta a tanszékvezetŒ.

Lengyel újságíró, Górny szerint a 
tusnádfürdŒi beszédnek „arra az egyet-
len állításra való redukálása, hogy Bu-
dapestnek Moszkvát kell mintaképül 
venni, kirívó leegyszerûsítés, sŒt ma-
nipuláció”. A beszéd fŒ mondanivalója 
szerinte teljesen más. „Eljött az ideje 
egy új államformuláról való gondolko-
dásnak és keresésnek, Magyarország-
nak saját útján kell haladnia, nem 
gondolkodás nélkül követni azokat a 
módszereket, amelyek máshol nem 
váltak be” – írja.

Súlyos érvek szólnak a
liberalista támadások ellen
Nagyon sok, és sokfelé megjelent 

vélemény nyilvánult meg a fölháborító 
liberalista támadással szemben. A 
Magyar Nemzet Torkos Matild véle-
ményét kifejezŒ írását közli, amibŒl 
idézünk néhány bekezdést: 

— Bármennyire is fontos személy a 
jobboldalon Orbán Viktor, miniszter-
elnöki szerepét, hatáskörét erŒsen sza-
bályozzák törvényeink. Eddigi politikai 
pályáját, tetteit mérlegre téve pedig 
tényleg aljas inszinuáció kétségbe 
vonni, megkérdŒjelezni a demokrácia 
melletti elkötelezettségét.

— Orbán azzal háborította fel bal-
oldali és liberális kritikusait, hogy sze-
rinte szakítani kell a liberális társada-
lomszervezési módszerekkel. Ezzel 
egyébként egyáltalán nincs egyedül a 
kormányfŒ, egyre többen vonják ugyan-
is kétségbe annak a korábban ural-
kodó közgazdasági és általában társa-
dalomtudományi elméletnek a fenn-
tarthatóságát, miszerint a szabad piac-
gazdaság és a jogegyenlŒségen nyug-

vó politikai demokrácia – vagyis a 
nyugati liberális demokrácia – az em-
beri társadalom létezésének legtökéle-
tesebb formája. Ugyanis mennyire le-
het tökéletes az a modell, amely béké-
sen megtûri a demokratikus szegény-
séget, milliók mélynyomorát? 

Orbán elég nagyvonalúan summázta 
mindazt a keserûséget, amelyet a libe-
rális demokráciára hivatkozva okoztak 
az ország lakóinak. Emlékszünk még 
arra, hogy „az állam rossz tulajdonos” 
szöveget szajkózva ész nélkül kiárusí-
tottak mindent, ami mozdítható? Ami-
nek következtében milliók váltak jobb 
esetben bérrabszolgává, rosszabb eset-
ben földönfutó munkanélkülivé. A li-
berális demokrácia a tŒketulajdonossá 
emelt hazai holdudvari elitnek bizo-
nyára nagyon bejött, valóban a világon 
létezŒ társadalmi szervezŒdés legjob-
bika, ám nem biztos, hogy ugyanígy 
éreznek azok, akik csupán a munka-
erejüket képesek áruba bocsátani a 
mindennapi kenyérért.

Mostani bírálói úgy tesznek, mintha 
Orbán most beszélt volna életében 
elŒször a munkaalapú állam tervérŒl. 
Legalább öt éve errŒl beszél.

A baloldali fizetett vagy önkéntes 
aktivisták most örülhetnek egy pará-
nyit, sikerült megint rossz hírét kelte-
ni a világban Magyarország demokra-
tikusan választott miniszterelnökének 
a beszédébŒl kiragadott szövegfoszlá-
nyok félremagyarázásával, ám van 
egy rossz hírem számukra: a magyar 
nép már a demokrácia Œrzését se bíz-
ná rájuk, nem kér a viperáikból, uniós 
pénzen vett vízágyúikból, gumilövedé-
keikbŒl, amelyekkel nekik átmeneti 
ideig sikerült markukban tartani a ha-
talmat, miután leleplezŒdött a csalá-
suk, a hazugságaik özöne.

És szóljon a nép is – Torkos Matild 
kitûnŒ írásához hozzászóló olvasók 
véleményébŒl válogatva:

— Az illiberális állam az nem anti-
libeláris. Megint fogalmi zavart kelte-
nek a hisztivel. És amúgy a ma libera-
lizmusnak nevezett káosz és anarchia 
az emberiség pusztulásába vezet. A 
legantidemokratikusabb felfogás ami 
létezik, hiszen az egyén érdekeit he-
lyezi a közösség érdekei elé, a ki-
sebbségek uralmát erŒszakolja a több-
ségre, és az egyéni szabadságjogok 
(ami a klasszikus liberalizmusban a 
gondolat- és véleményszabadság) he-
lyett megszabja, hogy mirŒl mit gon-
dolhatnak az emberek, mirŒl mi lehet 
a véleményük, bizonyos szavak hasz-
nálatát, elnevezéseket, számokat, tör-
ténelmi felfogást, másként gondolko-
dást büntetnek. Továbbá egyéni sza-
badságjogként kezelik és erŒszakolják 
a társadalomra a mindenféle devian-
ciákat, aberrációkat, droghasználatot, 
erŒszakot, antiszociális életformákat 
stb. Ezzel elérték a családok széthul-
lását, elmagányosodást, társtalanságot 
és gyermektelenséget, a mérhetetlen 
bûnözést, a felfoghatatlan aberrációk 
terjedését, és azt, hogy a liberális egyé-
ni szabadságjogok alapján a bûnözŒ-
nek legyen igaza az áldozattal szem-
ben, és egy-egy társadalmi együttélés-
re alkalmatlan egyén rettegésben tart-
son egsz közösségeket, büntetlenül. 

*
Európa soknemzetiségû földrész, 

viszonylag kis területen. Minden tö-
rekvés, ami amerikai példát követŒ 
lakossági egybeolvadást irányoz elŒ 
az európai egységesítés részére, érte-
metlen és káros. Épp úgy káros és ér-
telmetlen  elŒírni, hogy Európa min-
den országa a teljesen nyitott, szabad-
versenyes (neoliberalista) elveken 
alapuló gazdaságpolitikát folytasson. 

Csapó Endre



Aki arra számított, hogy nyáron po-
litikai uborkaszezon lesz, nagyot téve-
dett.

Nálunk „az érdeklôdés homlokteré-
ben” az októberi önkormányzati vá-
lasztás eredményeinek latolgatása áll, 
különös tekintettel Budapestre.

A jelöltek körüli vita kísértetiesen 
emlékeztet arra az idôre, amikor na-
ponta változott a baloldal lehetséges 
miniszterelnök-jelöltjének személye, 
de még jól emlékszünk arra is, amikor 
Gyurcsány lemondása után nagy ne-
hezen megtalálták Bajnait. Az ország-
gyûlési és az EP-választás ismert ki-
menetele után már csak ez a 
lehetôsége maradt a „megújulásnak”, 
az „összefogás” jelszava is kissé kínos 

emlékeket ébreszt talán még a legin-
kább elkötelezett baloldali szavazók-
ban is. Jelképes küzdelem ez is, té-
nyekrôl és számokról kevés szó esik, 
minél kisebb egy település, annál nyil-
vánvalóbb, meddig ér a takaró, mire 
lehet reálisan számítani. Az egyik leg-
kellemetlenebb fogalom demokráci-
ánk történetében a nehezen kimondha-
tó „megmérettetés”, vagyis a 
reménytelenek benevezése a verseny-
be, ehhez kell némi alázat és párthûség. 
Végeredményben ez is közvélemény-

kutatás, a szokásosnál nagyobb me-
rítéssel, nem annyira személyekrôl 
szól az egész, hanem pártszimpátiáról. 
Az érintett lakosság ebben a küzde-
lemben passzív szereplô, mert a prog-
ramok általában szép közhelyekre 
épülnek, hiszen mindenki híve annak, 
hogy egy-egy település biztonságos és 
gyarapodó legyen, minél több munka-
hellyel és jó szolgáltatással. Annak 
idején a Hazafias Népfront jelöltjei 
ugyanezeket a dolgokat ígérték, aztán 
szidták a tanácsot és a tanácselnököt, 
akár a régi maradt, akár új jött. Volt 
idô korábban, amikor az önkormány-
zatot elöljáróságnak nevezték, az is 
„polgárbarát” volt, sôt „ügyfélbarát”, 
bár akkor maguk a fogalmak még nem 
szerepeltek a szótárban. Mindig voltak 
népszerû és népszerûtlen polgármes-
terek, jó és rossz döntések és beru-
házások, de a közügyek mindig vi-
szonylag kevés embert foglalkoztattak, 
a település különbözô részei pedig ál-
landó harcban álltak egymással, hol 
mi épüljön vagy ne épüljön, hol legyen 
útfelújítás, és merre járjon a busz. 
Csaknem negyedszázados önkormány-
zati tapasztalatok alapján az emberek 
többsége realista lett, racionális ter-
vezést, tisztességes munkát várnak a 
helyi vezetôktôl, nem csodákat. A po-
litikai handabandázás ideje lejárt, 
akár a trükközéseké: a közigazgatás 
egyre inkább erre alkalmas szakem-
berek kezébe kell, hogy kerüljön. Leg-
alábbis kellene. A közérdek helyi szin-
ten ugyanolyan magától értetôdô, 
mint a nagypolitikában a nemzeti ér-
dek. Talán egyszer eljutunk ide.

* * *
Soha életemben összesen ennyit nem 

foglalkozott személyemmel a magyar 
sajtó, mint a napokban, ennek örülök, 
és ezúton is köszönöm a kedves sza-
vakat.

A balliberális sajtónak sosem voltam 
kedvence, és ez némi büszkeséggel 
tölt el, hiszen valóban megdolgoztam 
érte. Az pedig kitüntetô, hogy két szél-
sôbaloldali párt is közleményben em-
lékezett meg rólam, úgy általában pe-
dig szokás szerint megkaptam minden, 
egymással nem egészen összeférô mi-
nôsítést, a nácitól a kommunistáig. 
Tekintettel az egyre szûkülô olvasókö-
zönségre leginkább a hivatásos szûkö-
lôk fogyatkozó tábora fogékony a 
rágalmak és hazugságok meglehetôsen 
ügyetlenül összeállított listájára, de az 
ingyen reklámot köszönöm, ismertségi 
indexem és idézettségem nagyot nôtt 
néhány nap alatt. A céltábla nem lô 
vissza, legfeljebb azon érdemes eltû-
nôdni, miféle „jobboldali” sajtófölény 
miatt panaszkodnak a folytonosan „ül-
dözött” és kirekesztett sajtómunkások 
és hiénák. Hetven év felé csak az üres 
fejûek hiúk és sértôdôsek, egy hónap 
múlva megjelennek összegyûjtött ver-
seim Megmondtam elôre cím alatt, és 
tényleg elég sok mindent megmond-
tam elôre, ki-ki türelmesen szemezget-
het a versek közül, egyet sem hagytam 
ki, mindenre akad majd idézhetô példa 
és ellenpélda, jut bôven a galamboknak 
és a keselyûknek is. A politikusoknak, 
közszereplôknek többet kell tûrniük, 
és a bölcsesség is azt diktálja, nem 
szabad haragudni a számunkra kelle-
metlen élôlényekre, hiszen mind nél-
külözhetetlen szerepet játszanak a 
természet élôláncában, a szúnyogoktól 

a mezei poloskákig, a hörcsögöktôl a 
krokodilokig. Szerte a világon borzal-
mas dolgok történnek minden perc-
ben, melyeket a legtöbben apró elmé-
jükbe nem is képesek befogadni, még 
kevésbé értelmezni, látókörük a ba-
romfiudvar kerítéséig terjed ki. Az 
olthatatlan gyûlölet bármivel kapcso-
latban, amit a kormány tesz vagy tenni 
akar, nem egyeztethetô össze az 
állandó váddal, mely szerint a nemzeti 
oldal nem törekszik párbeszédre és 
egyetértésre. A mérsékelt és ténysze-
rû ellenzékiség hasznos, sôt üdvös 
korrekciót jelent, de az üldözötti és 
üldözôi póz állandó csereberéje talán 
még a leginkább elkötelezett híveket 
is elriasztja. Persze igen egyszerû 
megoldás, ha a balliberálisok abból az 
axiómából indulnak ki, hogy ôk min-
dent jobban tudnak, okosak és szépek, 
született demokraták, a kormányt pe-
dig kizárólag gazemberek és ostobák 
támogatják, de akkor fejezzük be itt a 
„párbeszédet”, mely 1990 óta el sem 
kezdôdött, 1990 elôtt pedig szó sem 
lehetett róla.

* * *
A politikai emlékezet igen rövid, ép-

pen elég valamelyest észben tartani az 
aktuális helyzet fontosabb személyisé-
geit.

Néhány év elég ahhoz, hogy az egy-
kor fontos és befolyásos emberek ké-
pe és rangja elhomályosuljon, mint a 
kiállított tárgyaké a múzeumi tárlók-
ban.

Ha a hatalomból, tisztségbôl, közfi-
gyelembôl kibukott politikusok nem 
írnának néha cikkeket, vagy jobb hí-
ján nem hívnák meg ôket témahiány-
ban szenvedô tévécsatornák, sorsuk a 
kegyetlen, de jótékony feledés lenne. 
A magam részérôl készséggel elhi-
szem Tóbiás Józsefnek, az MSZP új 
elnökének, hogy vissza akar térni az 
„igazi” baloldalisághoz, szélkakasok és 
szivárványkoalíció nélkül, mégis fel-
merülnek bennem a kisgazdák, az 
MDF és az SZDSZ utolsó, kínos évei, a 
„mindenki mindenki ellen” tragiko-
mikus korszaka. A sok, rettentôen fe-
lesleges és önismétlô elemzés helyett 
jó lenne egy tényszerû párttörténeti 
lexikon, az utóbbi negyedszázad párt-
jainak krónikájával és fôbb tisztség-
viselôi névsorával, kommentár nélkül. 
Ott lennének köztük a saját pártjukat 
elhagyók, szétverôk, még rosszabb 
pártot alapítók, a politika reménytelen 
szerelmesei, meg azok is, akik ide-
jében elhagyták a süllyedô hajót és 
bankárok, üzletemberek, földbirtoko-
sok lettek, távolról szemlélve a romo-
kat, melyek a többieket maguk alá te-
mették. A politikai és emberi 
ellenszenv elkerülhetetlen érzése mi-
att van, akit közmegvetés sújt, van, 
akit szánalom, a csökönyös visszaka-
paszkodókat sem lehet elítélni, „ülnek 
a semmi ágán”, vacogva is próbálnak 
dalolni, mint a hangjukat vesztett éne-
kesek. A régi, nagy emberek hatalmas 
szakértelmére a felszámolási fázisban 
már nincs szükség, így maradt sze-
gény Kovács László is sarzsi nélkül az 
MSZP-ben, pedig talán ô is el tudta 
volna mondani, hogy Ferenc pápával 
„egy az utunk”, és a jövôben az MSZP 
is a nemzet részeként kíván politizálni. 
A még távolabbi idôbôl idônként meg-
szólal Németh Miklós egykori minisz-
terelnök is, aki szerint az egyetlen 
hiteles magyar ügynöklistát Moszkvá-
ban ôrzik. Eddig túl nagy feltûnést 
nem keltett ez az állítás, végtére is 
minden lehetséges, csak az nem vilá-
gos, mitôl hiteles az a lista, és Németh 
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Szentmihályi Szabó Péter  (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
Miklós honnan tudja. Nem baj, egyszer 
mindenki megírja emlékezéseit, me-
lyekbôl nagyjából annyi derül ki, mint 
a Cölöpök címû memoárból, vagyis 
mindenki nagyszerû államférfi volt és 
jót akart, a baloldalon ez cáfolhatatlan 
evidencia. Egy azonban biztos, végre 
az MSZP mer kicsiny lenni, és erre 
minden esélye meg is van, a fontosabb 
ügyek intézése alól felmentést adtak 
maguknak, csak szegény Mesterházy 
nevét törlik ki telefonjukból a baloldali 
sajtómunkások, pedig annyira bíztak 
benne.

* * *
Jó néhány évvel ezelôtt, amikor még 

nem terjedt el az internet, komolyan 
„felmerült” az igénye annak, hogy Bu-
dapesten is legyen egy Szónokok sar-
ka, a londoni mintájára.

Itt aztán normális és bolond egyaránt 
kifejthetné véleményét bármirôl, 
„kulturált” körülmények között. Éppen 
negyven éve én is körbesétálhattam a 
híres londoni helyszínen, a közönség 
úgy sétált egyik szónoktól a másikhoz, 
ahogyan a mutatványosok produkciói 
elôtt megtorpan az ember, majd to-
vább-ballag. Ingyencirkusz volt, hol 
mulatságos, hol ijesztô, angol barátom 
arról is felvilágosított, hogy itt min-
dent szabad mondani, csak a királynôt 
nem szabad szidni. Akkoriban Ma-
gyarországon a happening és a per-
formance mûfajával csak lázadó, ifjú 
mûvészek kísérleteztek, a hatóságok 
gyanakvása és ellenôrzése mellett, 
többnyire zárt helyen. Tegnap felhí-
vott régi barátom, aki a Szabadság tér 
mellett lakik egy (eddig) csendes ut-
cácskában, és bosszúsan ecsetelte 
megpróbáltatásait és jámbor igyeke-
zetét, hogy elkerülje a tüntetôket és a 
bámészkodó turistákat. Azzal vigasz-
taltam, hogy immár nálunk is van Szó-
nokok sarka, ráadásul a fôváros kö-
zepén. Nem sikerült meggyôznöm, de 
mondott valamit, amin eltûnôdtem. 
„Ha Kádáréknak 1974-ben eszükbe 
jutott volna, hogy emlékmûvet emel-
tetnek a német megszállás áldozatai-
nak, vajon ez a társaság mert volna-e 
tiltakozni ellene?” -– tette fel a kérdést. 
Aligha, feleltem, sôt felváltva koszo-
rúztak volna ott és a szovjet hôsi em-
lékmûnél, bár az új emlékmûbe nyil-
ván nem komponálták volna bele a 
klerikális reakciót Gábriel arkangyal-
lal és a magyar államiságot az ország-
almával. Ha pedig valaki nemtetszését 
netán feliratokkal, szónoklatokkal és 
tojásdobálással óhajtotta volna 
kifejezni, az mint fasiszta, náci, nyilas, 
ellenforradalmár, imperialista ügynök 
stb. hosszú idôre börtönbe került 
volna. Így változnak az idôk, 1945 és 
1989 között szembenéztünk a történe-
lemmel, egyre virágzóbb gazdasági 
kapcsolatokat építettünk Nyugat --- 
Németországgal, és a nagy Szovjetu-
nióval vállvetve támogattuk az arab 
népeket Izraellel szemben. A „hatalmi 
dölyf”, a „sunyi” és „gyáva”, „az éj lep-
le alatt” kifejezések az akkori Nép-
szabadságban is használatosak voltak, 
fôleg Amerikával kapcsolatosan. Most 
élvezhetjük a demokrácia összes áldá-
sát, mindennap az ellenállás napja, a 
hordószónokok azonban már 1974-ben 
Londonban sem hordót vittek maguk-
kal, hanem sámlit. Mellesleg az új 
emlékmû szép, bár természetesen 
nem vetekszik a szovjet hôsi emlékmû 
megható, örökké modern egyszerû-
ségével, sem a vaskefe konszenzuális 
szimbolikájával.

```* * *

…egy európai
Szentmihályi Szabó Pétert, a szemünk láttára szedte szét a balliberális újságírói 

siserehad gyalázkodása.
Bár csaknem ötven könyve megjelent az írónak, költônek, tudományos-fantasz-

tikus könyvek szerzôjének, szerkesztôjének, újságírónak, az angol irodalom egye-
temi tanárának, de az elmúlt több mint negyven évben annyi becsmérlô cikk, 
gyalázkodás nem jelent meg Szentmihályi Szabó Péterrôl, mint az elmúlt hetek-
ben.
Történt az, hogy a magyar kormány úgy vélte, a több nyelven felsôfokon 

beszélô polihisztort, keresztény elkötelezettségû és a nemzetéhez, magyar-
ságához hû férfiút kéri fel római nagykövetnek. Természetes elképzelése volt 
ez a külügynek, s természetesen Orbán Viktornak, hogy olyanok legyenek lassan 
az ország követei, akik nem ellene dolgoznak, hanem méltóképpen képviselik hazá-
jukat. A balliberális médiahiénák azonban -– a szintén balliberális belföldi politikai 
erôk, Magyarország-ellenes külföldi üzleti-politikai körök támogatásával -– sziszte-
matikusan lejáratták a jelöltet. Valószínû, hogy nem Szentmihályi volt a végsô cél-
pont, hanem Orbán Viktor és kormánya. Eddig is több fideszes-keresztény-demok-
rata politikusnál próbálkoztak, de lukra futottak. Mégis, ahol csak egy szemernyi 
vétség, gyanú volt fellelhetô bármelyik kormánymegbízottban, kormányt képviselô 
politikusban, akkor azt megpróbálták, megpróbálják szétcincálni, mint kutya a 
lábtörlôt. Belsô szabályuk, hogy a kiszemelt áldozatot nem szabad elengedni, a meg-
semmisítésig kell gyalázni, üldözni ôt és családját. Nem számít erkölcs, tisztesség, 
igazság, újságírói objektivitás, legyen az akár hazugság is, akkor is csinálni kell. A 
hazugságból igazságot kell barkácsolni. Ez nem idegen tôlük, nem elôször mûvelik. 
Ez a balliberális média igazi arca. A brancs arcát sokszor nem is látjuk, de tudjuk, 
hogy volt ügynökökbôl, besúgókból, szt-tisztekbôl, a Kádár-rendszer leghûségesebb 
kiszolgálóiból vagy azok leszármazottaiból tevôdik össze. Mondhatni, a rendszer-
váltás kezdetétôl, 1990-tôl a munkájuk nem más, mint a valódi rendszerváltás 
akadályozása, a polgári, nemzeti erôk, a jobboldal lejáratása. Ennek a célnak a 
megvalósítása a mai napig tart. Ôk az ötödik hadoszlop, amely választási veresége 
ellenére mindig újjászervezôdik és támad. Most éppen Szentmihályi Szabó Péter 
került a látókörükbe.Kísértetiesen ugyanez történt húsz éve, 1994-ben, amikor egy 
forró júliusi napon az MSZP-SZDSZ hatalomra jutásakor, hatpárti egyeztetés nél-
kül, addig példátlan módon kirúgták, utcára tették, leváltották a Magyar Televízió 
egész vezetését, a Híradó és a Hét munkatársainak többségét rendelkezési állo-
mányba helyezték. Ez a fajta munkanélküliség több mint kétszáz embert érintett. 
De elôtte négy évig a Népszabadságban, a Népszavában, az akkor szadeszos Ma-
gyar Hírlapban, a Kurírban stb. valótlanságokat, hazugságokat, rágalmakat írtak 
rólunk. Miután abban az idôben alig létezett jobboldali sajtó (csak a Pest Megyei 
Hírlapról és az Új Demokratáról beszélhetünk), így védelem nélkül maradtunk. Ez 
a döbbenetes hallgatás kísértetiesen ugyanaz, mint Szentmihályi Szabó Péter 
esetében, akit a Fidesz-KDNP-vezetésû kormányzás alatt a szemünk láttára szedett 
szét a balliberális újságírói siserehad gyalázkodása. Állítólag nincs sajtójuk, és 
nincs sajtószabadság! Nekik legyen mondva.Mi is a bûne a már kinevezett római 
nagykövetnek? Dési János Népszavában megjelent cikke szerint „…harmadosz-
tályú, szélsôjobbos, antiszemita provokátor”. Más gyalázkodók szerint kommunista, 
fasiszta, Csurka István lapjába írt, rasszista…Mint annyiszor, a balliberális oldal 
külföldhöz fordult, hiszen hazai támogatása minimális. A feljelentésnek meg is lett 
az eredménye. A Rágalmazás Elleni Liga (ADL) után a Zsidó Világkongresszus 
(WJC) magyar származású elnöke, Ronald Lauder is felszólította az olasz államfôt 
és külügyminisztert, akadályozza meg, hogy Szentmihályi Szabó Péter római nagy-
követ lehessen. Elképzelem, hogy döntéskor az ôskommunista, jobboldalivá vált 
Napolitano elnök melyik énje szerint határozott volna. Nos, a lényeg, a magyar 
balliberálisok rágalmazása sikerrel járt. Egy nagy mûveltségû – olaszul is beszélô 
–-, moralista, polgári humanistát sikerült újra partvonalon túlra tenni. Ez ám a 
gyôzelem. Példátlan a magyar diplomácia kinevezési történetében, hogy egy szu-
verén állam döntésébe külföldi erôk is beavatkoztak. Szentmihályi feladta. A Cor-
riere della Sera olasz napilapban így nyilatkozott: ,,…Azért álltam félre, mert nem 
akartam megzavarni az Olaszország és Magyarország közötti kapcsolatokat… A 
támadások alaptalanok, elôítéletekre és felvetésekre épülnek. Nem tartom magam 
antiszemitának. Messze áll tôlem minden rasszista vagy idegengyûlölô érzelem…” 
Ilyen egy igazi úriember. Önmaga lépett. Megint egy áldozat kilôve. Rajta, kis kom-
munistáim, liberálisaim, hazátlanaim, jöhet egy újabb áldozat! József Attila 1936-
ban írott Világosítsd föl (gyermeked) címû verse jut eszembe: „…És vígasztald 
meg, ha vigasz/a gyermeknek, hogy így igaz./Talán dünnyögj egy új mesét,/fasiszta 
kommunizmusét –/mivelhogy rend kell a világba,/a rend pedig arravaló,/hogy ne 
legyen a gyerek hiába/s ne legyen szabad, ami jó.”

Stefka István (Magyar Hírlap)



A székelyföldi Kovászna megyei pre-
fektus megtámadta a bíróságon a kéz-
divásárhelyi székely zászlók felvoná-
sát –- törvénytelennek tartja.

A lobogókat még július 26-án vonták 
fel. Az ünnepi eseményen Semjén 
Zsolt magyar miniszterelnök-helyet-
tes is részt vett. A kormánymegbízotti 
intézmény közleményében Marius 
Popica prefektus kifejtette: nem ma-
gát a rendezvényt támadta meg, ha-
nem a székely zászlók felvonását, 
amely szerinte törvénytelen, mivel ezt 
januárban megállapította már a bras-
sói ítélôtábla egyik ítélete.

A kézdivásárhelyi önkormányzat elô-
ször 2013-ban Kézdivásárhely fôterén 
vont fel nagyméretû székely lobogó-

kat. A prefektus akkor is bírósághoz 
fordult, és annak nyomán született a 
brassói jogerôs ítélet.
Bokor Tibor, Kézdivásárhely pol-

gármestere a július 26-i, második zász-
lófelvonáson azt mondta, hogy „annyi-
szor vonnak fel újabb zászlókat, ahány 
szor szükség lesz rá”.

A közleményben Popica hangsúlyoz-
ta, az általa vezetett intézmény soha 
nem ellenzett olyan rendezvényt, 
amely a hagyományok ôrzésére, a 
nemzeti identitás ápolására irányul, de 
a prefektúrának közbe kell lépnie a 
törvények szerint akkor, amikor tör-
vénysértés történik

A prefektus az általa vezetett intéz-
mény álláspontjával elégedetleneknek 

is üzent. Az esetet a gyorshajtásért 
járó büntetéshez hasonlította. Mint 
mondta, ha valaki túllépi a megen-
gedett sebességet, akkor vállalnia kell 
ennek következményeit, és nem ildo-
mos mást kikiáltani bûnbaknak.

Semjén Zsolt a zászlófelvonási ün-
nepségen románul is megköszönte 
Kovászna megye prefektusának az or-
szágos reklámot, amit a zászlófelvonás 
ellenzésével csinál az ügynek. Kijelen-
tette: az Európai Unióban nincs prece-
dens arra, hogy egy nemzeti közössé-
get korlátozzanak szimbólumai hasz-
nálatában. Hozzátette, hogy Magyar-
országon a román közösség olyan 
szimbólumokat használ, amilyeneket 
akar, és oda tûzi ki azokat, ahová 
akarja.

* * *
Körülbelül egy hete kezdôdött Kár-

pátalja nôi lakosságának tiltakozása az 
országban tapasztalható mozgósítások 
miatt. A demonstrációhullám csütör-
tökön és pénteken már a beregszászi 
járás szinte minden települését elérte 
--- tudatja a Kárpátalja.ma hírportál.

A megmozdulás elérte Mezôkaszonyt, 
ahol pénteken az esti órákban spontán 
módon verôdött össze elôbb több tu-
cat, majd több mint száz asszony, le-
ány a település határában, hogy kife-
jezzék tiltakozásukat az esetleges ka-
tonai behívások ellen. A jelenlévôk es-
te 20.00 és 22.00 óra között teljes út-
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Megalakul 
a második 
kisantant?

Az antant kifejezés az Anglia és Fran-
ciaország között 1904 április 8-án Lon-
donban aláírt szerzôdés az Entente 
cordiale (szívélyes egyetértés) kifeje-
zésbôl származik.

A kisantant 1921 és 1938 között fenn-
álló katonai és politikai szövetség volt 
Csehszlovákia, Jugoszlávia és Romá-
nia között. Nevét a Pesti Hírlap egyik 
munkatársától kapta, aki 1920 áprilisá-
ban írt cikkében „Apró-Antant” néven 
utalt rá. A szövetség fôleg Magyaror-
szág és a magyar revíziós törekvések 
ellen jött létre. Itt megjegyezhetjük, 
hogy eddig még sehol nem kaphatunk 
magyarázatot arra, hogy hogyan volt 
lehetséges az, hogy az elsô világháború 
után gyorsan létre jöhetett egy katonai 
csoportosulás Európában, amikor a 
versaillesi béketeremtô nagyhatalmak 
létrehozták a Népszövetséget aminek 
egyik feladata az európai béke megôr-
zése volt.

A kisantant tevékenységéhez tarto-
zott Magyarország elszigetelése és 
amikor alkalom adódott ---- zsarolása. 
Ilyen volt a Magyarország népszövet-
ségi felvétele elleni tiltakozási akció-
juk 1921-ben, vagy a népszövetségi 
kölcsön megakadályozására tett kisér-
letek 1923-ban. A kisantant motorja 
Edvard Benes volt, aki Csehszlovákia 
állandó külügyminisztereként igen 
sok energiát fektetett a szövetség lét-
rehozásába és mûködtetésébe.

Hitler hatalomra jutása végzetes fo-
lyamatot indított el a kisantant számá-
ra. Németország kereskedelmi szerzô-
dései Romániával és Jugoszláviával 
meghiusitották Benes azon törekvé-
seit, hogy megóvja a kisantantot a né-
met gazdasági törekvésektôl. A német 
befolyás növekedésével lett a kisan-
tant egyre szétesettebb. Végül 1938-

ban Csehszlovákia teljesen egyedül 
maradt mert kisantanti „szövetségesei” 
cserben hagyták a benesi „motort”.

Az utóbbi években megfigyelhettük, 
hogy szoros államközti és diplomáciai 
kapcsolatok alakultak ki Románia és 
Szlovákia között ahol a tót és oláh ma-
gyarellenes politika egyeztetése is 
gyakran került a tárgalóasztalra. Így 
aztán nem meglepô, hogy most a lux-
embourgi EU bíróságon az egyik ol-
dalon Románia, Szlovákia és Görögor-
szág képviselôi ûlnek, amíg a m sik 
oldalon csak egy szuverén állam Ma-
gyarország ügyvédei foglalnak helyet.

Az ügy onnan ered, hogy a Székely 
Nemzeti Tanács (SZNT) és partnerei 
kezdeményezték, hogy az Európai 
Únió kezelje kiemelt figyelemmel azo-
kat a régiókat, amelyeket nemzeti, 
etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajá-
tosságuk különböztetnek meg az ôket 
körülvevô régióktól. A kezdeményezés 
elfogadása a székelyföldi autonómiatö-
rekvéseket erôsítette volna. A kezde-
ményezôk azért perelték be az Európai 
Bizottságot, mert a testület úgy itélte 
meg: a kezdeményezés nem tartozik a 
hatáskörébe. Magyarország a kezde-
ményezôk, Szlovákia Görögország és 
Románia pedig az EB oldalán lépett be 
a perbe.

Görögország részvétele szintén nem 
meglepô, mert a „hellenizációs” politi-
ka célja nem más mint a kisebbs égek 
asszimilációja.
Izsák Balázs a Székely Nemzeti Ta-

nács elnöke érintett félként megkapta 
az EU luxembourgi bíróságától azokat 
a dokumentumokat amelyeket az Eu-
rópai Bizottság ellen beindított perben 
az EB oldalán beszálló államok ---- 
közöttük Románia  --- nyújtottak be. Ez 
azt taglalja, hogy az SZNT érveinek 
elfogadása esetén az „eklávizálódás 
veszélye” fenyegetné a székelységet. 
Izsák Balázs rámutatott, hogy „Az 
enklávé az országon belüli területet 
jelent, amely nem tartozik az ôt körül-
vevô állam joghatósága alá. Ha a ro-

mán kormány a Székelyföldben egy 
esetleges enklávét lát az azt jelenti, 
hogy még mindig nincsen tisztában az 
autonómia fogalmával.” Persze az 
sincs kizárva, hogy az oláhok szán-
dékosan összekeverik a fazont a sze-
zonnal és megpróbálnak zavarosban 
halászni.

Szerencsénkre a tót és oláh nacio-
nalisták már nem nagyon hivatkozhat-
nak a francia példára, mert a volt kis-
antant legnagyobb támogatója is már 
túllépett a merev nemzetállam beállí-
tottságon és Korzika sziget olyan te-
rületi autonómiát élvez, amirôl Szé-
kelyföld  ma még csak álmodni tud. A 
szigetnek van egy 1982-ben létrehozott 
tanácsa (helyi nyelven Assemblea di 
Corsica).

A korzikai helyi önkormányzat hatás-
körébe tartozik:

gazdasági fejlesztés / adózás / energia 
/ környezet védelem / lakásépités / 
közoktatás és egyéb képzés / nyelvi 
ügyek / közlekedés / erdôk és mezô-
gazdaság / kultúra / idegenforgalom / 
sport és ifjúsági ügyek 

Bizony manapság már nehéz a mo-
dern kisantatosoknak Gallia asszony 
szoknyájába kapaszkodni, (és Benes 
kabátja mögé elbújni). 

Sok minden változott 1920 óta, s ma 
már nincs a kisantant gyûrûjében egy 
lefegyverzett zsarolható Csonka-Ma-
gyarország. Ausztriával, Szlovéniával 
és Horvátországgal nincs vitánk. Szer-
bia sem nagyon érvelhet a területi au-
tómia ellen, mert Koszovóban szerb 
etnikai területi autonómiát hoztak lét-
re az albán-lakta államban. Kárpátalja 
sorsa a jelenlegi nagyhatalmakat fog-
lalkoztató problémák megoldásától (és 
a magyar diplomácia sikerétôl) függ.

Egy újabb kisantant, így nem valószí-
nû, de a benesi kisantantot nem szabad 
elfelejteni.

TERÜLETI AUTONÓMIÁT 
SZÉKELYFÖLDNEK!!!

Kroyherr Frigyes
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lezárással adtak hangot a mozgósítás-
sal kapcsolatos elégedetlenségüknek. 
A lakosok szombaton reggel is elzárták 
a forgalmat, s jelezték, hogy ameny-
nyiben arról értesülnek, hogy katonai 
behívók érkezhetnek a községbe, foly-
tatni fogják a demonstrációt és aláí-
rásgyûjtéssel támasztják alá közös 
akaratukat.

A falvakban futótûzként terjedt a hír, 
miszerint az éjszakai órákban is kéz-
besíthetik a behívókat, s ez volt a leg-
nagyobb gyújtópontja a pénteki és 
szombati demonstrációknak.

Csonkapapiban is összegyûltek pén-
teken este a nôk: több mint kétszáz 
asszony és lány vonult ki a település 
határaiba, minden lehetséges bejövô 
utat elzárva, részlegesen korlátozva a 
forgalmat. A demonstrálók petíciót ír-
tak alá, melyben kijelentették, hogy 
bojkottálni fogják a település férfi la-
kosságának besorozását. Pénteken 
22.00 óra után széledt szét a tömeg, de 
a hajnali órákban már ismét a falu-
határoknál álltak és elhatározták, hogy 
folyamatosan ôrködni fognak és nem 
engedik be a behívók kézbesítôit.

Nagybégány központjában is spontán 
szervezôdtek a lányok, asszonyok, 
akik augusztus 1-jén élô korlátot alkot-
va zárták el az autóutat. Az egybe-
gyûltek haragját Hanka Zoltán pol-

gármester igyekezett csillapítani. A 
helyiek szombat délelôtt is korlátozták 
a forgalmat, hétfôre terveznek újbóli 
megmozdulást.

Védték falvaik bejáratát Beregdédá-
ban, Kisbégányban, Haranglábon, 
Zápszonyban, Nagybaktán, Bótrágyon 
és Hetyenben is.

Makkosjánosiban pénteken a helyi 
középiskola elôtt szerveztek kisebb 
tüntetést, szombaton délelôtt mintegy 
háromszázan zárták le a forgalmat a 
település központjában, a Beregszász 
és Munkács felé vezetô fôúton. A je-
lenlévôk aláírásgyûjtésbe fogtak, me-
lyet az ungvári hadkiegészítô parancs-
nokságra kívánnak eljuttatni. 

* * *
A magyar külpolitika az ukrán válság 

kitörése óta kiáll a független, demok-
ratikus, a jogállamiságot tiszteletben 
tartó Ukrajna mellett, amely figye-
lembe veszi az Európa Tanács nem-
zetiségi jogi szabályozását --– mondta 
Navracsics Tibor külgazdasági és 
külügyminiszter Budapesten.

A tárcavezetô a Brenzovics László-
val, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség (KMKSZ) elnökével, a Kár-
pátaljai Megyei Tanács (közgyûlés) 
elsô elnökhelyettesével folytatott 
megbeszélését követô sajtótájékozta-
tón kiemelte: Petro Porosenko ukrán 
elnök politikájának jelenleg nincs al-
ternatívája, az ukrán belpolitikai hely-
zet stabilizálása és konszolidációja az 
államfôtôl várható, ezért Budapest ôt 
támogatja, ahogyan a kárpátaljai ma-
gyarok is.

Navracsics Tibor emlékeztetett: Po-
rosenko még elnökjelöltként olyan 
megállapodást kötött, amelyben köte-
lezettséget vállalt a magyarság jogai-
nak tiszteletben tartására. Az elkövet-
kezô idôszakban, ahogyan a helyzet 
stabilizálódik Ukrajnában, e megálla-
podás végrehajtását várják --– közölte.

A miniszter hangoztatta azt is, hogy a 
nemzetközi jogban is szabályozott ki-
sebbségi jogok nem sérülhetnek Uk-
rajnában. Amint a helyzet stabilizáló-
dik, és megkezdôdik a közigazgatási 
decentralizáció az országban, a ma-
gyarok is élhetnek a jogaikkal, aho-
gyan azt eddig is tehették --– véleke-
dett.

Mint mondta, Magyarországnak 
nemcsak azért fontos, hogy Ukrajna 
független, stabil ország legyen, mert 
egy szomszédos országról, a térség 
egy meghatározó államáról van szó, 
hanem a kárpátaljai magyarok miatt 
is.

Brenzovics László hangsúlyozta: 
Ukrajna súlyos válságban van, amely-
bôl nehéz a kiút, de remélhetôen eu-
rópai, demokratikus irányba mozdul 
az ország, ahol tiszteletben tartják a 
kisebbségek jogait.

Kérdésre válaszolva közölte: a me-
gyei tanács állásfoglalást fogadott el 
és küldött el az ország vezetôinek ar-
ról, hogy a március óta Ukrajna keleti 
részén lévô kárpátaljai zászlóaljat 
küldjék haza, hogy pihenhessenek a 
katonák, de ez eddig még nem történt 
meg. Ebben a zászlóaljban 250 hivatá-
sos katona van, közülük öten meghal-
tak, az áldozatok egyike magyar szár-
mazású volt --– mondta.

Arról beszélt, hogy voltak ugyan be-
hívások, amikor bizonyos speciális ka-
tonai szakmával rendelkezô tartaléko-
sakat hívtak be és küldtek keletre, de 
nem tudnak arról, hogy bárkit akarata 
ellenére vittek volna el, hozzájuk senki 

sem fordult segítségért ilyen ügyben. 
Véleménye szerint olyan embert, aki 
kiképzetlen, nincs megfelelôen felsze-
relve, nem visznek el --– mondta.

Navracsics ezzel kapcsolatban kije-
lentette: ha egy magyar állampolgárt 
vagy a magyar kisebbséghez tartozó 
más állampolgárságú embert meg kell 
védeni, megteszik a szükséges lépése-
ket.

Brenzovics úgy látja, elfogadhatatlan, 
ha visszalépés történik a nemzetiségi 
jogokban. Bár vannak olyan ukrajnai 
politikai erôk, amelyeknek a feszültség 
gerjesztése az érdekük, fontos, hogy 
Ukrajna olyan demokratikus jogállam 
legyen, ahol tiszteletben tartják a nem-
zeti kisebbségek jogait, mert „másfajta 
Ukrajnának nincs jövôje” --– jelentette 
ki.

Arra is kitért, hogy jelenleg a korábbi 
nyelvtörvény van érvényben. Létrejött 
ugyan egy bizottság az új nyelvtör-
vénytervezet kidolgozására, de nem 
ju-tott elôre a munkájában, ami „nem 
is baj”, mivel a jelenlegi jogszabály 
megfelel a magyarság elvárásainak -– 
mondta.

A KMKSZ elnöke kijelentette: Ukraj-
nában új parlamenti választásra van 
szükség, olyan parlament kell, amely 
tükrözi a jelenlegi társadalmi igénye-
ket. Ha lesznek egyéni körzetek, el-
várják, hogy legyen köztük olyan, ahol 
a magyarság többségben van, ha nem, 
akkor másfajta megoldásra van szük-
ség, hogy biztosítsák a magyarság és 
más kisebbségek parlamenti képvise-
letét --– magyarázta.

* * *
2013-ban az azt megelôzô évnél 3 szá-

zalékkal több, összesen 36 161 külföldi 
állampolgár kapott svájci útlevelet.

A honosítottak többsége a korábbi 
évekhez hasonlóan Olaszországból, 
Németországból, Koszovóból, Szerbi-
ából, Franciaországból, Portugáliából 
és Törökországból érkezett Svájcba.

A listát az olaszok (4665) vezetik, ôket 
a németek (3965), a koszovóiak (2641) 
és a szerbek (2553) követik. A portugál 
honosítottak száma (2197) enyhén nôtt, 
a törököké (1638) pedig stagnált.

A hivatalos adatok szerint a múlt év 
végén több mint 1,88 millió külföldi élt 
Svájcban, ez a lakosság 23 százalékát 
teszi ki.

* * *
Udvariasak, de túl sokat isznak a 

britek, és az éghajlat is fekete pont a 
külföldiek szemében --– derült ki a 
British Council friss felmérésébôl.

A fiatal külföldieket leginkább az 
ország kultúrája vonzza, 46 százalékuk 
szerint a legjobb brit tulajdonság az 
udvariasság és a jó modor, ezt követi a 
mûveltség, a hozzáértés, a barátsá-
gosság és a humorérzék --– ez lett az 
eredménye annak a felmérésnek, 
amelynek során mintegy 5000 embert 
kérdeztek meg Brazíliában, Kínában, 
Németországban, Indiában és Ameri-
kában.

A vizsgálatban részt vevô 18–34 év 
közötti fiatalok 27 százaléka úgy vélte, 
hogy a britek „túl sokat isznak”, 23 szá-
zalékuk pedig bírálta a „rossz étkezési 
szokásaikat”. A megkérdezettek sze-
rint --– ezúttal már britek is voltak 
köztük --– az Egyesült Királyság a 
második legvonzóbb ország a világon, 
az elsô az Egyesült Államok és Auszt-
rália, a negyedik Franciaország, az 
ötödik pedig Olaszország.

A fiatalok fagyosnak találják az angol 
klímát, mégis vonzza ôket az ország 

történelme és kultúrája, amelynek 
ikonjai a szemükben William Sha-
kespeare, II. Erzsébet királynô és 
David Beckham futballista. „Bár 
büszkének kell lennünk kultúránk és 
mûveltségünk jó hírére a világban, 
bizonyos rossz tulajdonságaink még 
mindig léteznek” --– mondta John 
Worne, a brit kultúrát és nyelvet 
népszerûsítô British Council stratégiai 
igazgatója.

* * *
Bizonyítékokkal és csatolt dokumen-

tumokkal együtt közel nyolcszáz olda-
las iratcsomót tett le a bíróság aszta-
lára a múlt héten Santa Cruzban Tóásó 
Elôd, aki immár öt év és három hónap 
ítélet nélküli elôzetes fogva tartás után 
újra kérte a szabadlábra helyezését a 
bolíviai hatóságoktól. A periratban 
nemzetközi és helyi jogi precedensek 
sorakoztak arról, hogy más, hasonló 
esetekben is szabadlábra helyzeték a 
vádlottakat. Helyet kapott benne az az 
ENSZ-határozat, amely a magyar fia-
talember azonnali szabadlábra helye-
zésére szólítja fel Bolíviát, de volt a La 
Paz-i San Pedro-börtönbôl származó jó 
magaviseleti igazolás is. Sôt az a bolí-
viai alkotmánybírósági határozat --– ez 
a 827/2013-as számot viseli --–, amely 

kimondja, hogy három év elôzetes 
után kötelezô a szabadlábra helyezés. 
Tóásó Elôd kiszámította azt is, hogy 
még matematikailag sem lehetséges a 
bíróság állítása, amely szerint éppen 
ômiatta késett meg az ítélethozatal. A 
magyar férfi meghívta a tárgyalásra 
az EU bolíviai fôképviseletének tag-
jait, az ENSZ képviselôjét és a magyar 
külügyminisztérium embereit, hogy a 
bíróság lássa: nemzetközi figyelem kí-
séri a sorsát.

A szerdán Santa Cruzban megtartott 
tárgyalásra az ENSZ és a EU képvi-
selôi megjelentek, de a magyar külügy 
delegáltja elkésett --– információink 
szerint a Buenos Aires-i magyar nagy-
követségrôl utazó diplomatát Argentí-
nában nem engedték fel a repülôgépre, 
mert a jegyével kapcsolatban csalás 
gyanúja merült fel. Úgy tûnik, a Kü-
lügyminisztériumban gondot okoz egy 
jegy megvásárlása --– egyébként egy 
barcelonai ügynökségen keresztül 
rendelték meg a Buenos Aires–Santa 
Cruz-jegyet --–, így a magyar diplo-
mata csak a tárgyalást követô napon 
ért a bolíviai városba. Ezek után nem 
meglepô, hogy a magyar férfi szabad-
lábra helyezési kérelmét a bíró ismét 
elutasította.

A Queensland-i  Magyarok Kulturális 
Szövetségének  Színtársulata bemutatja
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PILISVÖRÖSVÁR
Érdekes módon, lánykoromban sem 

olyankor „hódítottam”, amikor szépen 
föl voltam öltözve, frissen érkeztem a 
fodrásztól. A tánciskolában és más 
mulatságokon gyakran „árultam pet-
rezselymet”. Nem kellettem magam, 
nem tudtam kacérkodni a fiúkkal. Eh-
hez járult --- amit azóta már tudok --- 
hogy nem vagyok esti típus. Számomra 
a nappal jelenti az éberséget, az életet. 
Dolgozni is legjobban reggel tudok, 
nem úgy, mint más írók, akiknek alko-

kérjek.
Az íróasztalnál jóvágású, divatosan 

öltözött fiatalember ült. Természete-
sen, hozzá fordultam, aki rövid kérde-
zôsködés után, ki is állította számomra 
a szükséges papírt.

 --- Majd én elkalauzolom! --- szólalt 
meg ekkor a hátam mögött egy kelle-
mes, bariton hang.

Megfordultam. A ládán, maszatos 
overálban, feje búbjára tolt sisakkal, 
kezében karbidlámpát lógázva, 30 kö-
rüli, borostás állú férfi ült.

Mit tehettem volna mást, elfogadtam 
az ajánlatát; annál is inkább, mert az 
elôbbi, elegáns ifjú is ajánlotta.

Sokáig bolyongtunk a föld alatt, vize-
nyôs, sötét alagutakban, ahol helyen-
ként úgy elvékonyodott a szénér, hogy 
csak térdelô, hasalô helyzetben lehe-
tett fejteni. Szegény bányászok! (Ak-
kor még nem ismertem közelrôl eze-
ket a kemény, konok embereket, akik-
nek ellenállását a Rákosi-rendszer 
erôszakos módszerei sem tudták meg-
törni!)

Kopácsolgattam, vakargattam, néhol 
nagyítóval is szemügyre vettem a fa-
lakat, de közben bôven maradt idônk 
diskurálásra is.

Meglepett kísérôm széleskörû mû-
veltsége, fanyar humora. Azok közé a 
kifejezetten férfias férfiak közé tar-
tozott, akik mindig nagy hatással 
voltak rám. Ez azonban akkor egy 
pillanatra sem tudatosodott bennem.

 --- Köszönöm az idegenvezetést! --- 
mondtam tréfásan, mikor kiszálltunk 
a bányaliftbôl, s elôkotorva pénztárcá-

mat, borravalót akartam neki adni.
 --- No, ne vicceljen! --- tört ki belôle a 

nevetés. --- Én vagyok a fômérnök!
Így kezdôdött rövid életû, de mindig 

szép emlékként megmaradó ismeret-
ségem Csanádi Lacival. „Ismeret-
séget” mondtam, bár inkább „flörtrôl” 
kellett volna beszélnem.

Nem történt köztünk soha semmi, 
már csak azért sem, mert újdonsült 
asszony lévén, ezt a tényállást tiszte-
letben tartotta. Valahányszor azonban 
kint jártam Pilisvörösváron, együtt 
ebédeltünk, együtt kóboroltunk a rü-
gyezô fák között.

23-ik évemben jártam, Ô túl a har-
mincon. Mitagadás, „öregnek” is talál-
tam egy kicsit magamhoz. Némely 
lejtôn szuszogva kapaszkodott utánam, 
míg én --- hajjaj! --- mint a zerge.

Aztán pontot tettem a szakdolgozat 
végére, s a kormányzat (logika, óh!) 
szén helyett, olajkutatáshoz kénysze-
ríttet, a göcseji MASZOLAJ (Magyar-
Szovjet Olaj) nagylengyeli telepére.

Néhányszor még találkoztunk, váltot-
tunk egypár levelet, aztán... elhalvá-
nyodott, meghalt a kapcsolatunk.

Jellemezhetném utólag a korabeli 
slágerrel: „Valami kis szerelem... Félig 
legyen komoly, félig lehet mosolygó 
vágy...”

A nagy svájci író, John Knittel pedig 
ezt mondja:

„Csak az marad meg igazán a szá-
munkra, ami sohasem volt a miénk;

s amit a magunkénak hiszünk --- 
elmúlik.”
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Saáry Éva jegyzeteibôl
tómunkája gyakran a késô éjszakába 
nyúlik.

Szerelmeim majdnem mind barátsá-
gokként kezdôdtek, méghozzá olyan 
pillanatokban, amikor valóban nem 
számítottam arra, hogy megtetszhetem 
valakinek: sáros munkaruhában, 
övemben az elmaradhatatlan, hosszú 
nyelû geológuskalapáccsal, csizmásan, 
borzosan, minden festék és púder nél-
kül. Egyéniségem, viselkedésem, sza-
vaim estek a latba.

Sok életre szóló kötôdésem kezdôdött 
pusztán szellemi vonalon, leveleken 
keresztül. Személyesen nem ismertük 
egymást. Elôfordult, hogy „beleszeret-
tek” --- mondanivalómtól függetlenül 
is ---- a kézírásomba! A Francia 
Egyenlítôi Afrika-i olajvállalat fôgeo-
lógusa, Monsieur Reyre, elsô találko-
zásunk alkalmával, 1957 tavaszán, be 
is vallotta: „Az írása miatt jöttem!”

Más alkalommal, fényképész barát-
nômnek segítettem az álláskeresô le-
velek kör≠mölésében. Munkahelyi 
bemutatkozásánál azonban fejcsóvá-
lással fogadták:

 --- Ezt a levelet nem Maga írta. Ez 
nem a Maga írása!

Na, de elkanyarodtam tervezett té-
mámtól. Nem különös „távkapcsolata-
imról”, hanem életemnek egy nagyon 
is valóságos, kedves epizódjáról aka-

rok beszámolni, mely csupán annyiban 
függ össze a bevezetôben mondottak-
kal, hogy akkor is terepöltözetben ta-
láltattam.

* * *
1952-t írtak, s én, mint végzôs geo-

lógus, szénkôzettani témát választot-
tam szakdolgozatom tárgyául. (Ez a 
téma egyébként, nem túlságosan ked-
velt professzorom, Szádeczky-Kar-
dos Elemér óhaja volt. Noha „a halot-
takról jót vagy semmit” --- tartja a 
kegyelet, mégis meg kell mondanom, 
hogy tudását sokunk szemében beár-
nyékolta öntelt, törtetô egyénisége, s 
az a mód, ahogyan a magyar ásványtan 
„nagy öregjét”, Mauritz Bélát --- 
politikai „elmaradottságára” hivatkoz-
va! --- kitúrta az állásából, hogy Ô ke-
rülhessen a helyére. (Mi, diákok, egy 
darabig nem is akartunk vizsgázni 
nála.)

A szénkôzettanos dolgozathoz termé-
szetesen helyszíni fölméréseket, min-
tagyûjtést kellett végeznem. A fôváros 
közelsége miatt, Pilisvörösvárra esett 
a választásom. „A pilisvörösvári lelô-
hely szénkôzettani viszonyai” lett a 
zengzetes cím, mely alá megfelelô, 
tudós szöveget kellett kanyarítanom.

Egy derûs, föld- és virágillatú tavaszi 
délelôttön jelentkeztem a bányairo-
dában, hogy „leszállási engedélyt” 
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 A KORONA
Pápai ajándék István királynak,
Hogy országát kereszténnyé tette,
Megôrizve a századok során,
A Korona, a magyarok hite és ereje.

Uralkodott ármány, csaták dúltak,
Nem számított méreg, vagy tôr,
Királyok és papok, kik elhúlltak
Mind egymás életére tört!

Vitézek és árulók váltották egymást
Ahogy fordult az idô sora,
Hívôk után hitetlenek jöttek
Tagadva a Koronát, hazugságba buj-

va,

De a Korona tiszta maradt,
Szenny nem tapadt hozzá,
Névtelen hôsök bújtatták
S a Nemzete féltve óvta.

Rendszerek, amelyek elbuktak
Mind erôszakkal uralkodva,
Elmerültek a történelem útján
Jeltelenül az utókorra!

Sokáig tartott míg Hazatért
S népe sovárogva várta,
Ma is tiszteli a Koronát
És kegyelettel tekint rája.

Jönnek még új Nemzedékek,
A Korona marad régi,
Büszkén tekinthet mindaz rá,
Ki magát Magyarnak érzi!

Szabó István

 „Minden magyar századon ke-
resztül töretlen fénnyel világít az ô 
bölcsessége, erélyessége és élet-
szentsége.” 

(Radó Polikárp: 
Az egyház szentjei)

Ezen az ünnepen engedjék meg, hogy 
Önök elé állítsam az elsô magyar és 
egyben szent királyunk, István alakját, 
személyiségét, hogy jobban megismer-
hessük ki is volt az Államalapítónk. 

Elôször egy kicsit helyezzük el ôt a 
történelmi korban. Édesapja, Géza 
fejedelem idejében, Vajk születésekor 
(975 körül) a magyarságot nem ne-
vezhettük egységesnek, mindenkivel 

Szent István király
szemben helytállni tudó népnek. 
Szomszédságunkban a német biro-
dalom megerôsödött, egységes veze-
tés alá került az Ottó császárok alatt. A 
környezô szláv népek keresztények 
voltak már és az a veszély fenyegetett, 
hogy elûzik innen a pogány és barbár 
magyarságot. A stratégiai döntést 
még Géza fejedelem hozta meg: utat 
nyitott a keresztény vallásnak, be-
engedte a Nyugat mûveltségét és dip-
lomáciai házasságot kötött: elvette az 
erdélyi Gyula lányát, Saroltot. 
Mindezzel kijelölte azt a lehetséges 
utat, amely István által elvezethetett a 
magyarság felemelkedéséhez.

Most néhány szempontból szeretném 
megvilágítani István tevékenységét 
és ezen keresztül szellemi, emberi 
nagyságát.

István nagy király volt. Ural-
kodásának kezdetén is már sokféle 
nemzetiség élt a Kárpát-medencében, 
a társadalom az egymás ellen is har-
coló törzsszervezetekbôl állt. Ebbôl 
próbált egységes nemzetet faragni: 
megszervezte a közigazgatást (kiala-
kította a vármegyerendszert), igazság-
szolgáltatást, mindenkire egyaránt 
vonatkozó törvényeket alkotott. A nép 
megélhetési forrása ekkor az állat-
tenyésztés volt, melyhez nomád, ván-
dorló életmód tartozott. Népét szer-
zetesek segítségével megtanította a 
földmûvelésre és az ipargyakorlására, 
és ezáltal a letelepedett életformára. 
Politikai ars poétikája is lehetne a 
fiához, Szent Imre herceghez írt In-
telmek következô néhány sora: 

 „Ha békességestürô leszesz, ki-
rálynak mondatol és király fiának, és 
szeretni fognak minden vitézeid; ha 
haragos, kevély, gyûlölködô, békélet-
len, ispánok és fôemberek felett fen-
héjázó, bizony a vitézek ereje király-
ságod romlására válik és idegen 
nemzetnek árulják el a te országodat.”

Szent István Elsô Magyar Király 
Dekrétomainak Elsô Könyve, 4. fe-
jezet 4.§.)

István nagy hadvezér is volt. A ma-
gyar törzsek Európában hírhedtek 
voltak a portyázásaikról, nyilaiktól 
mindenki rettegett. István ennek meg-
szüntetésére törekedett, hiszen ez a 
létforma már nem volt elfogadott, bar-
bárnak és pogánynak számított 
Nyugat-Európában, valamint 950-ben 
lesújtó vereséget szenvedtek a por-
tyázó ôseink. A korábbi rendet, a 
hagyományokat védelmezô Kop-
pánnyal is megküzdött. Koppány mel-
lett még több lázadást is le kellett 
vernie. Mivel a harcokban Szent Már-
tonhoz fohászkodott, fogadalmat tett, 
hogy ha meg tudja erôsíteni az új 
rendet és leverni a lázadásokat, a 
Szent tiszteletére (aki magyar földön 
született) monostort építettet. Meg is 
tartotta ígéretét, Szent Márton hegyén 
emelt monostort, melyet ma Pannon-
halmaként ismerünk.

Nagy térítô is volt. Amellett, hogy a 
keresztény hitet a törvényeivel is 
erôsítette és terjesztette nagyon tak-
tikusan szervezte meg a magyar 
egyházat is. Nem német térítôket hí-
vott, hanem messzi földrôl franciákat. 
Így tudta elkerülni, hogy a német 
egyházhoz tartozzanak a magyar te-
rületek és így idôvel német kulturális, 
majd politikai - hatalmi befolyás alá 
kerüljön az ország. Itt állítanám el-
lenpéldaként a morvákat térítô szent 

Cirill és Metódot is, akik szintén erre 
törekedtek, viszont az ô tervük nem 
sikerült és látható a történelembôl, 
hogy évszázadokig nem is tudtak sza-
badulni a csehek és morvák a német 
befolyástól.

István nagy szent is volt, mélyen hívô 
és imádságos lelkülete volt, naponta 
járt misére. Sajnos manapság erre 
könnyen azt mondjuk, hogy magán-
emberként jellemez minket a hitünk, 
és nem látjuk azt, hogy mélyen kap-
csolódik ehhez, mélyen gyökerezhet 
ebben a közéleti megjelenésünk, sze-
replésünk, a közösségekben való je-
lenlétünk. Pedig István erre is példa. 
Mélyen tisztelte a szenteket, tanult a 
példájukból, követte ôket. Bôkezû 
adakozó volt, számos monostort ala-
pított. Személyesen is gyakorolta a 
felebaráti szeretetet, szegények lábát 
mosta Krisztus követéseként, vala-
mint személyesen vett rész alamizs-
naosztogatásban is. Alázatosságáról 
van egy történet, miszerint egyszer, 
amikor a szegényeknek alamizsnát 
osztott, összevesztek az ételen, meg-
haragudtak az alamizsna osztogatójára 
(nem ismerték fel természetesen 
Istvánt) és nekiestek, a szakállát tép-
desték. István eltávozott közülük és a 
Szent Szûz elé borulva imádkozott 
ért ük. Híres volt a vendégszeretete is. 
A Szentföldre igyekvô zarándokokat 
bôségesen vendégül látta, így el-
terjedt, hogy Európa nyugati or-
szágaiból nem a szokott útvonalon, a 
tengerparton vonultak a zarándokok, 
hanem István országán, hazánkon 
keresztül. 

Bizonyára mindenki számára isme-
retes, hogy halálakor István (utóda 
nem lévén, Imre herceg fájdalmasan 
fiatalon elhunyt) a Szûzanya oltalmába 
ajánlotta az országát. 

István politikai programját a már 
említett Intelmekben hagyta örök-
ségül Fia és minden magyar számára. 
Több ez, mint egy program, magába 
foglalja mindazt, hogyan élte meg és 
hogyan gyakorolta István azt a ha-
talmat, amelyet egy nép fölé rendelte, 
azt a hatalmat, amellyel megalapozta 
azt, hogy országunk a mai napig jelen 
van Európa térképén. 10 parancsot 
foglalt össze benne, amelyek ékességei 
a királyi koronának, a hatalom-
gyakorlásnak. Ezek pedig a követke-
zôk:

1. a keresztény hit megtartása,
2. az egyház megtartása,
3. fôpapok illetô tisztelet magadása,
4. fôemberek, országnagyok, ispánok, 

vitézek, nemesek hûsége, ereje, se-
rénysége, emberségtudása, bizodalma 
(politikusok, közéleti szereplôk),

5. türelem gyakorlása és igaz ítélet 
(igazságszolgáltatás),

6. a vendég és jövevény népek tiszte-
lete,

7. tanács nagyságos volta (tanácsadó 
testület), „Mert ha jársz a bölcsekkel, 
bölcs leszesz; ha forgódol a bolon-
dokkal, társúl adod magadat azokhoz”,

8. ôsök követése (hagyománytisz-
telet),

9. az imádság gyakorlása fô eszköz a 
királyok idvességéhez, és azért a ki-
rályi méltóság rendtartásában,

10. jóságos cselekedetek.
Talán néhány pontról gondolhatjuk 

azt, hogy túlhaladott, hogy a fejlôdés 
már elsöpörte és eltûnt a modern tör-
ténelem süllyesztôjében, elavult és 

idejétmúlt. Én csak azért világítanék 
rá mégis erre a „10 parancsolatra”, 
mert az idô igazolta. Ezekre az 
alapokra építette fel Istv án a mûvét, 
amely még ma is áll. Ez képezi az 
alapját a magyar államiságnak. S mint 
ilyen, példaként állhat elôttünk.

István alakját szintén példaként sze-
retném mindenki elé állítani. A fel-
vázolt néhány cselekedet, jellemvonás, 
gondolat talán elegendô arra, hogy fel-
keltsem tiszteletüket szent Királyunk 
iránt. Különösen példa lehet Ô mind-
azok számára, akik kiválasztódnak 
arra, hogy formálói, alakítói, vezetôi 
lehessenek ha nem is egy egész nép-

nek, de akár egy kisebb közösségnek 
is. Figyeljünk rá, tanuljunk tôle, 
kövessük Ôt. Zárásként szerepeljen itt 
egy másik Nagy Magyarnak, 
mindannyiunkra vonatkozó böl-
csessége:

 „Nem, mi nem születtünk reformá-
toroknak, elôbb mi magunkat kell 
megreformálnunk.

Látogatnunk kell az alázat, az 
önmegtagadás iskoláját.”

(gróf Széchenyi István)
Á ldott, mélyen megélt szép ünnepet 

kívánok mindenkinek!

Laczkó Mihály atya
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2014. augusztus 17-én vasárnap de. 11 órától 

Új kenyér ünnepe ISTENTISZTELET Úrvacsora Közösség
 Igét hirdet: Nt. Dézsi Csaba

121 St. Georges Rd. North Fitzroy. 
(112-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

 az Edinburgh Parkkal szemben)
Istentisztelet után 12 órától  DISZNÓTOROS ebéd, a Bocskai 

Nagyteremben (Watkins St. bejárat), 
elsô és harmadik vasárnap iskola és ovóda 9.30-tól --12.00 óráig 
Minden kedden 12 órától Bibliaóra, 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.hungarianreformedchurch.com
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 

N. S. W. SYDNEY 2014. augusztus 17-én vasárnap 11.30 
órakor 

 ISTENTISZTELET 
Minden vasárnap az Istentisztelet ideje alatt, gyermek Istentiszteletet is 
tartunk. Szeretettel kérjük a szülôket, nagyszülôket, hogy hozzák el 

kicsinyeiket
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund
Uniting Church, Carrington Ave.

ADELAIDE (SA) 
2014. augusztus 17-én vasárnap de. 11 órakor 

   ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)
Minden szerda este  6 órától BIBLIAÓRA, a Templom 

társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk
 BRISBANE (QLD) 

2014.augusztus 17-én vasárnap de.11. órakor  
ISTENTISZTELET

 a Marsdeni Magyar Házban 
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

150 Fourth Avenue, Marsden, a marsdeni Magyar Házban,
Istentisztelet után minden vasárnap ebédelni lehet

minden hónap negyedik vasárnapján du. 2 órakor Istentisztelet
 és magyar nyelvû játszócsoport, gyermekeink számára 

Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz
Brisbane St. Paul’s Presyterian Church  23 St. Paul’s Terrace 

Spring Hill  Szerettel hívunk mindenkit, Ige hirdetés után 
szeretetvendégség

GOLD COAST — ROBINA 2014.
Minden hónap elsô vasárnapján du. 2 órakor Bibliaóra

Minden hónap harmadik vasárnapján du 2. órakor 
ISTENTISZTELET

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

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

Augusztus 17-én, 11 órakor

Istentisztelet  és Úrvacsora Közösség 
Igét hírdet Nt. Dézsi Csaba

121 St.Georges Road North Fitzroy
az Edinburgh Parkkal szemben

112 es villamos a Collin st.-rôl 20 megálló
Mindenkit szeretettel hivunk

12 óratól ebéd a templom melleti Bocskai Nagyteremben.



Egyelôre kizárólag hivatásos katonákat 
és önkénteseket vetettek be ukrán rés-
zrôl a szeparatisták ellen vívott fegyve-
res akcióban – tudhatjuk meg a hírekbôl. 
A Beregszászi járásból is csak önkén-
tesek és hivatásos katonák kerültek a 
veszélyes zónába a járás hadkiegészítô 
parancsnokának sajtónyilatkozatai sze-
rint. Régóta foglalkoztat a kérdés, miért 
jelentkezik valaki magyarként frontszol-
gálatra ma ebben a helyzetben. A három 
hónap után tíz napra családjához haza-
engedett, Guton élô Király Istvánnal 
beszélgett ünk.

István áprilisban múlt 30 éves, felesé-
gével, Renátával két kislányt nevelnek. 
Rendes katonai szolgálatát már tíz évvel 
ezelôtt letöltötte. A beregszászi Flext-
ronix gyárban dolgozott korábban, de a 
Gutra közlekedô munkásbuszjárat meg-
szüntetése miatt visszament korábbi 
munkahelyére, a guti varrodába dolgoz-
ni. Arról, hogy hogyan lett újra katona, a 
következôket mesélte.

–-- Pont szabadságon voltam otthon, azt 
terveztem, hogy felújítjuk a házat, kime-
szelek. Elvittem a nagyobbik lányomat, 
Rékát óvodába, visszafelé a boltnál ta-
lálkoztam a községháza takarítónôjével, 
aki beküldött a polgármesterhez. Mind-
ketten azt mondták, hogy be kell men-
nem Beregszászba a „vojenkomátra” 
(hadkiegészítô parancsnokságra), ahol 
csak valamilyen ellenôrzés lesz, semmi-
lyen írásos beh vót nem adtak. Azt mond-
ták, hogy nem egyedül megyek, jön ve-
lem a faluból egy másik fiú is, aki velem 
ellentétben továbbszolgáló katona. De ô 
nem jött, állítólag azóta is külföldön van. 
Nyolcan mentünk be az egész járásból 
meg a városból, onnan a klinikára irá-
nyítottak, ahol kivizsgálás helyett gyor-
san aláírattuk az orvosokkal a „papí-
runkat”, még vért sem vettek. Én szív-
beteg vagyok, de azt mondták, hogy az 
most nem baj. Az úgymond „orvosi vizs-
gálat” után azt közölték, hogy másnap 
reggel 6-ra megint menjünk vissza a 
„vojenkomátra”. Visszamentem, és töb-
bet már nem mehettem haza. Július 10-
én lesz három hónapja, hogy katona 
lettem hét társammal együtt, hárman 
voltunk magyarok. Mi máig semmit 
nem írtunk alá, nem lehetünk önkén-
tesek.

--- Hová vitték önöket Beregszászból?
–-- Elôbb Rivnébe vittek, ahol 25 napot 

töltöttünk a gyakorlótéren. Kaptunk egy 
velem egyidôs önjáró löveget, de semmi 
újat nem mutattak. Tíz évvel ezelôtt 
Volodimir Volinszkban tüzérként szol-
gáltam egy pontosan olyan önjáró löve-
gen, mint a mostani. A tisztjeim közül 
kettô ugyanaz, aki akkor, igaz, az egyik 
már nem „kapitány”, hanem „polkovnik”, 
de a másik még mindig ugyanúgy 
„sztársina”.

Rivnébôl több helyen megállva a Dnyi-
propetrovszki terület Donyecki terület-
tel szomszédos részére vittek tovább, 
majd elôre mentünk Novoukrajinkáig, 
ami állítólag már nincs messze Do-
nyecktôl. Nem volt elôttünk elôvéd, 
annak ellenére, hogy megígérték. Pedig 
ha az én önjáró lövegem felrobban, az 
egy kisebb falut is elpusztíthat, 3,5 tonna 
robbanóanyag van benne. Normális vi-
szonyok között az ilyen lövegnek mindig 
hátul kell maradnia, mert én húsz kilo-
méterrôl el tudok találni vele bármit. 
Ottani férfiakat egyet sem látni a váro-
sokban, csak nôket. Mi, a Nyugat-Uk-
rajnából odavitt katonák állunk és vár-
juk a szeparatisták támadását. Idáig 
szerencsére nem kellett harcolnunk, 
mert nem támadtak meg minket. De két 
esetben érte találat az ellenôrzô poszt-
jainkat. Egyszer a helyiek kimentek az 
ellenôrzô posztra Novaukrajinka közelé-
ben, megvendégelték a katonáinkat. 
Amíg azok ettek, ittak, addig az út túl-
oldalán az ellenség elfoglalta a pozí-
cióját. Késôbb vállról indítható rakétával 

Nem fizetjük, lesz ami lesz. Úgy tapasz-
talom, hogy ebben az országban min-
denki hazudik, minden szinten rendet-
lenség van, és aki teheti, az lop.

–-- Hányan vannak együtt magyarok?
–-- Hárman mentünk Beregszászból, de 

csak ketten kerültünk egy helyre egy 
beregszászi sráccal, illetve van velünk 
az Ungvári járásból egy fiú, Tiszaás-
ványból. Június 26-án, hármunkat egy 
hónapi könyörgés után engedtek tíz nap-
ra haza. De vasárnap már telefonáltak, 
hogy menjünk vissza, mert megy az ala-
kulatunk más helyre. Úgy döntöttünk, 
hogy nem megyünk, csak pénteken, 
ahogy az okmányon szerepel. Egyébként 
az ukránokat jobban elengedik, mint 
minket, jobban ki tudják magukat ma-
gyarázni.

–-- Mit tenne, ha ma szólítaná meg a 
községháza takarítónôje?

–-- Akinek esze volt, az nem ment. Hi-
ába mondták a községházán, hogy ez 
csak adatpontosítás, nem visznek seho-
va.

Az egyik kislányom most megy isko-
lába, a másik hároméves. Nem tudom, 
mit csináljak most. Azt mondják a falu-
ban, hogy ne menjek vissza, de ott azzal 
fenyegettek, hogy az öttôl tíz évig ter-
jedô börtön, mert dezertálásnak számít. 
Lehet, hogy ott meg lelônek. Melyik a 
jobb? Én csak a lányaimat, meg a fele-
ségemet sajnálom, nem szeretnék nekik 
problémát okozni. Egyébként nem men-
nék vissza, mert ami ott van, az nem 
embernek való.

A két másik magyar fiú is visszamegy, 
úgy döntöttem, pénteken megyek velük 
én is. Bízom benne, hogy a Jóisten nem 
akarja, hogy meghaljak. Valaki azt is 
mondta, hogy pénzzel el lehet intézni, 
hogy ne kelljen visszamennem. Ponto-
sabban az egyik embert, akit velünk 
együtt vittek el Beregszászból, már Riv-
nébôl hazaengedték, állítólag itthon a 
családja elintézte. Nekünk banki hitele-
ink vannak, nincs annyi pénzünk.

Találkoztam késôbb Király István be-
regszászi katonatársával is, aki szintén 
nem hivatásos katona, családos ember, 
egy gyermek édesapja. Elmondta, hogy 
ô sem önként jelentkezett katonának, 
hasonlóan járt, mint István. De ô nem 
adja a nevét az interjúhoz. Azt ígérte, 
szívesen nyilatkozik, ha egyszer végleg 
hazajöhet.

Badó Zsolt
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Becsapott magyar 
családapák a keleti fronton 

Nem önkéntesek a beregszászi 
önkéntesek

tüzet nyitottak rájuk, tizenhárman vol-
tak a poszton, mind meghaltak. Egyszó-
val vigyázni kell a helyi lakossággal, és 
mindenki mással is. Ha valami veszélyt 
szimatolnak a tisztjeink, egy hétre is 
eltûnnek. Egyébként ott a tisztek mindig 
hazudnak, soha nem mondanak igazat. 
Veszélyesek a katonatársaink is, akik 
gyakran és sokat isznak, majd részegen 
összevissza lövöldöznek. Van egy, aki 
kézigránáttal és kalasnyikovval a kezé-
ben sorakoztat éjjel mindenkit, pedig 
ugyanolyan katona az illetô, mint mi. 
Akad olyan, valószínûleg tényleg önkén-
tes, aki legalább hatvanévesnek néz ki.

Egyébként szinte mindenki azt mondta 
nekem ott, akivel beszélgettem errôl, 
hogy ô nem önkéntes, ôt is behívták.

–-- Milyen az élelem? Van tisztálkodási 
lehetôség?

–-- Az ennivaló nem embernek való. 
Reggelizni nem járunk mostanában 
már, inkább fôzünk magunknak egy ká-
vét, az ebédet nem mindig tudjuk meg-
enni. Tizenöt literes vedérben fôzünk 
magunknak vacsorát, és le van tudva az 
egész nap. 2000 és 2200 hrivnyás zsoldot 
kapunk beosztástól függôen, amibôl fô-
leg élelmet és minden mást veszünk, 
ami szükséges. Állítólag az amerikaiak 
küldtek nekünk golyóálló mellényeket, 
meg szárazélelem-csomagokat. Mi ab-
ból még semmit nem láttunk. Ötezer 
hrivnyáért vehetünk magunknak olyan 
golyóálló mellényt, amely 50 méterrôl 
átlôhetô kalasnyikovval, nem ér semmit. 
Az amerikai szárazélelem-csomagokat 
220 hrivnyáért lehet megvenni a bol-
tokban. A körülmények embertelenek, 
nincs tisztálkodási lehetôség. Csak ebéd-
kor lehet az étkezdénél vizet szerezni a 
lajtoskocsiból, ami inni is kevés, nem 
megmosdani. Van ott egy folyó, de csak 
ritkán engednek le fürödni. Hónapok óta 
vagyunk életveszélyben és embertelen 
körülmények között. Közben egyszer 
voltunk a mikolajivi gyakorlótéren is, na 
ott volt meleg víz, volt fürdési lehetôség. 
Lassan az egyenruha is elrongyolódott 
rajtam. A katonakönyvünkbe csak azu-
tán pecsételték be, hogy hol vagyunk, 
miután emiatt fellázadtunk.

Nincs villanyáram, a mobiltelefonjain-
kat csak generátorról tudjuk tölteni, de 
ahhoz csak ritkán kapunk benzint.

Az ország vezetôinek ígérete ellenére 
rendszeresen kapom a harctéren az 
értesítô SMS-eket a banktól, hogy fizes-
sem be a részleteket, mert különben…

A MAGYAR HIMNUSZRÓL
Amit minden magyarnak illik tudni.

Himnusznak nevezzük azokat a fennkölt hangú, dicsôitô vagy imaszerû 

verseket, ódákat, amelyeket legtöbbször egyházi énekként énekeltek templo-

mokban, nagyobb vallási összejöveteleken. Eredetük pontos meghatározását a 

homály fedi. A legismertebb néphimnusza a magyarságnak a Boldogasszony 

Anyánk kezdetû ének, amelynek legkorábbi lejegyzett szövege egy 1715-ös 

énekeskönyvben található, dallama pedig egy 1774-ben kiadott könyvben. 1793-

ban már NEMZETI ÉNEKKÉNT említik, nemcsak katolikus körökben. Így a 

történészek hivatalosan is ezt az éneket az ôsi, helyesebben a RÉGI MAGYAR 

HIMNUSZNAK.

A BOLDOGASSZONY megnevezés a régi, a kereszténység elôtti magyar 

vallásból ismeretes. Már Géza fejedelem idején a hittérítô papok használták a 

Boldogasszony nevet Szûz Máriára. (Valószínülg a keresztény vallás gyorsabb 

népszerûsítése végett.) S amikor István király halála elött felajánlotta a koronát 

Máriának, védelmébe helyezvén az országot, a Boldogasszony-kultusz kiegé-

szûlt a Magyarország Királynôje, Magyarország Patrónája megnevezésekkel 

is. A középkorban Európa-szerte említik országunkat Regnum Mariánumnak, 

ami latinul Mária Országát jelenti.

Összefoglalva: A Boldogasszony Anyánk kezdetû népénekre helyes és 

helytálló az ôsi (régi) magyar himnusz kifejezés.

A „zivataros századok” egyikeként a tizennyolcadik században a Rákóczi-nóta 

is népszerûvé vált a Habsburg elnyomás miatt.

A tizenkilencedik század elején hivatalos alkalmakkor az osztrák császár-

himnusz volt már az országot jelképezô közösségi dal. Nem csoda hát, hogy a 

Reformkor nemzeti öntudatának felerôsödésével Kölcsey Ferenc 1823. január 

22.-i keltezéssel adta közre magasztos hangú gyönyörû versét: “HYMNUS a’ 

Magyar nép zivataros századaiból.” (Ma Magyarországon ez a nap a Magyar 

Kultúra Napja.)

1844-ig kellett várni, hogy a Nemzeti Színház pályázata kapcsán Erkel Ferenc 

zenét írjon Kölcsey versére. Mint nyertes pályamû, 1844 júniusában csendûlt 

fel elôször a Nemzetiben a szerzô vezényletével. A Himnusz igen gyorsan vált 

népszerûvé országszerte. Hivatalosan az országgyülés 1903-ban ismerte el az 

„egységes magyar nemzet himnuszának” Ferenc József császár és király 

jóváhagyásával.

A HIMNUSZ A MAGYAR NEMZET IMÁDSÁGA. Kárpáthaza szerte, 

szentmisék, istentiszteletek végén felállva énekli a gyülekezet. (Sajnos ez 

Melbourneben a katolikusoknál már évekkel ezelôtt „kiment a divatból”.) A 

kommunizmus éveiben sokszor félô volt a Himnuszt énekelni. 1956 október 27.-

én, amikor „kisütött a napsugár”, Budapesten majd’ minden utcasarkon kisebb-

nagyobb csoportok, könnyes szemekkel a Himnuszt énekelték. Talán ezer 

alkalommal is aznap, --- mesélte egy szabadságharcos.

ISTEN ÁLDD MEG A MAGYART! Így kezdôdik az új magyar Alkotmány 

is. És hihetetlen, de így van, ma is vannak olyan szervezetek az országban, akik 

ünnepélyes összejöveteleiken nem a magyar Himnuszt, hanem az Intenationale-

t éneklik!

Éltessük tovább más régi himnuszainkat is! Mert a székely himnusz, a régi 

székely himnusz, a csángó himnusz ma is sokat mondanak nekünk! Elgon-

dolkoztató az is, hogy himnuszaink, újabbak és régiek, igazán nem választhatók 

el templomainktól, a Jóistentôl. Mert mindegyik egy-egy imádság.

Magyarok a nagyvilágban! Legyünk büszkék a világ egyik legszebb nemzeti 

himnuszára!

ISTEN ÁLDD MEG A MAGYART!
Pálos Enikô

* * *
Válasz Horváth Lászlónak a M. É. 2014 július 31-i számának 3. oldalán 

megjelent írására:

Fent nevezett kifogásolta, hogy a trianoni megemlékezésrôl irott beszámo-

lómban (idézet a beszámolóból): „…ôsi Magyar himnuszunk Boldogasszony 

Anyánk…” kifejezést használtam, mert a Boldogasszony Anyánk --– Horváth 

szerint –-- „templomi ének…, amit ne keverjük be az állami életbe”. Efelôl 

jónéhány magyar ismerôsömet megkérdeztem s egyöntetüen állították, hogy 

igenis a Boldogasszony Anyánk ôsi, régi, népi himnuszunk, volt. A megkér-

dezettek közt volt fôtisztelendô Laczkó Mihály atya is, a jelenlegi melbournei 

katolikus lelkész, aki volt szíves elküldeni nekem e-mailben az alábbiakat, ami 

magáert beszél:

Magyarország himnusza

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából:

A nemzeti himnusz története

Kölcsey mûve elôtt a katolikus magyarság néphimnusza a Boldogasszony 

Anyánk és az Ah, hol vagy, magyarok tündöklô csillaga kezdetû ének, míg a 

református magyarságé a Tebenned bíztunk, elejétôl fogva (90. Zsoltár) volt.

Boldogasszony Anyánk

(Régi magyar himnusz)

Ezekután válaszom Horváth Lászlónak:

Aki nem tud egészen arabusul, ne tanítson arabusul, mert esetleg arrabúsul.

Maradok éppolyan tisztelettel, mint eddig,
Dankó Ferenc



Ötvenedik Cserkészbál 
Melbourneben

Az Anna-bál egy fontos hagyomány a 
magyar kultúrában, amelyet mi cser-
készek büszkén ápolunk és örömmel 
készülünk erre az estére minden év-
ben. Július 19-én a nagy cserkész 
családunkkal, barátainkkal és a támo-
gatóinkkal együtt megünnepeltük az 
ötvenedik Anna-bálunkat. Ötven éves 
hagyománnyá vált nemcsak a mi éle-
tünkben, de a Melbourne-i magyarság 
életében is és a támogatóink nélkül az 
elmúlt ötven év sikerét sem élvezhet-
tük volna.
Nagy élmény volt, a múlt bálanyák 

meg lettek híva mint vendégek, 24-
en ünnepeltek velünk. 

A cserkészek bevonultak a virágzó  
botokkal és az idei bálanyát KOCSIS 
JÚLIÁT bevezette PÁLOS ISTVÁN 
a IV Kerület Elnöke, mögöttük a csa-
patok vezetôi. A Himnusz eléneklése 
után Weber Melanie és Kovássy 
András köszöntôje következett. Üdvö-
zölték a vendégeket és díszvendé-
geinket Világos István urat a tiszte-
letbeli konzult és feleségét Esztert, 
magyarországi vendégeinket Bakonyi 
Péter vezetô konzul urat és kedves 
feleségét Zsófiát, dr. Domaniczky 
Endre konzul urat, majd az egyhá-
zak képviselôit és végül a mi szere-
tette Markovics Feri bánkat. 

Az est fénypontja a kilenc díszma-
gyarba öltözött pár volt, akik hagyo-
mányos palotással nyitották a bált.

Nagyszerû látványos élmény volt, 
köszönet Kovássy Andrásnak és 
Kovássy Iminek, hogy betanították a 
táncot. 

Büszkék voltunk, hogy a kilenc pár 
között tizenöten cserkészek voltak. 

Végül is a bálanya és Pálos István 
csárdással nyitották a mulatságot.

Meg kell említeni és gratulálni, hogy 
Kocsis Júlia az idei bálanyánk férjével 
Kocsis Endrével köztünk ünnepelték 
50 éves házassági évfordulójukat.

Öröm volt látni a fiatalokat, ahogy 
egymást átölelve, nevetve körcsárdá-
soztak. Az apraja sem maradt le ôk is 
kört alkottak a nélkül, hogy valaki is 
biztatta volna ôket, és akkor rádöbben-
tünk, hogy így fog fennmaradni ma-
gyarságunk, ha mi példát mutatunk 
megadva a lehetôséget gyerme-
keinknek, hogy követhessék azt.

A tombola után egy pár vendégünk  
búcsúszkodni kezdett baráti körüktôl, 
tudva azt, hogy némelyikkel csak 
jövôre itt fognak újra találkozni.

De azért nem sietett mindenki, folyt a 
tánc és vigadalom jóval éjfél utánig.

Most is mint mindég a szeretet körrel 

zártuk mulatságunkat. De utána még 
az eltakarítás is vidáman folyt, a 
viccelôdés és nevetés nem szünt meg 
bár már hajnal felé járt az idô.
Jó volt a hangulat, finom volt a 

vacsora!
Szeretném megköszönni a cserkész 

szülôknek, és cserkészeknek a hosszú 
hónapok tervezgetését és munkáját 
aminek megvolt az eredménye. 

Egy kis pihenés után kezdhetjük ter-
vezni a 2015 Anna Bálunkat, ahol szí-
vesen fogadjuk Elsô Bálra való lányo-
kat.
Kérdésekkel forduljatok hozzám.
Jó munkát!

Kocsis Márti cst.cspk.
0409134422

Ezt a kedves levelet kaptuk a bál 
után egy volt bálanyánktól, aki 
cserkészmama és felnôttcserkész.
Igazán megérte a rettenetes sok 

munka!
Kedves cserkésztestvérek,
Ahogy megérkeztünk, szombat este, 

és beléptünk a Központba már az 
elôcsarnokba, áthatott bennünket egy 
különleges, ünnepi hangulat. A höl-
gyek, szebbnél-szebb estélyi ruháik-
ban, az urak öltöny, nyakkendô és 
fényezett cipôikben, szeretetteljes 
mosolyal az arcán mely megoldott 
minden belsô feszültséget (ha netalán 
valakiben volt) A bálteremben már 
úgy éreztük magunkat akár egy mese-
országban. Ízléses asztalteríték égô 
gyertyákkal, kellemesen fûtött terem, 
sok régi és új ismerôs arc; ínycsik-
landozó illatok a konyha részlegbôl, 
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KRÓNIKA

Ennek a képnek az lehetne a címe: Abszulút bizalom és szeretet
Kedves mindenkori adakozóink, mindenkinek sok szeretettel köszönöm 

adómányait a Szent Ferenc Alapítvány részére, és a Jóisten áldását kér-ve 
rátok.

Most beérkezett adómányok küldôit szeretném most köszönteni: Galcsik 
Victoria, Hegedûs Silvi-Anne, Hase Zsuzsa, Kiss Olga keresztszülôk, 
Papp Béla, Fülöp Sándor, Maria Babic, Krepler Antal, Hanna J.Prekop, 
Dr G.Nagy, Gerecs Isti és Bridget, Losonski Feri és Claudia keresztszülôk, 
Viszneki István.
Hálás köszönettel és szeretettel, Eszter
Dr Kalotay Eszter  Tel: (02) 9906 6886, Email: drkalotay@gmail.com

Szent István királyunkról
a megemlékezés ünnepélyes 

Szentmise keretében,
a Szent Colman templomban

lesz megtartva,

2014. augusztus 17-én 12 órakor.
Kérjük, hogy az egyesületek, szervezetek, 

hozzák el zászlójukat és a hölgyek, akiknek van, 
népi viseletben jelenjenek meg.

A szentmise keretében kenyérszentelés is lesz!
A mise után ünnepi ebéd.

Jelentkezés lehet:
Fazekas Jolánnál a (03) 9707-3645 telefonon.
Mindenkit szeretettel várunk.

St. Colman templom:
293 Carlisle Street, Balaclava

szemet kápráztató finomságok a süte-
ményes asztalon, hát ez nevezhetô 
„recept”-nek egy szép és emlékezetes 
esthez. És ha mind ez lenne a „torta” 
akkor a volt bálanyák köszöntése és 
megajándékozása, valamint a felkö-
szöntés a nevemnapjára lenne a “hab” 

rajta. Kellemesen meglepôdtem de 
még jobban meghatódtam! Köszönöm 
a rendezôknek, szervezôknek és nem 
kevésbé a kivitelezôknek minden fára-
dozásukat, megérte!
Szeretettel kívánok: Jó Munkát!

Bakos Anikó



Irány Nanking!
Letette az esküt a nankingi II. nyári 

ifjúsági olimpiára utazó ötvenhét ma-
gyar sportoló. Az augusztus 16-a és 
28- között megrendezendô ifjúsági öt-
karikás játékokon 204 ország vesz 
részt. Versenyzôink tizenhat sportág-
ban méretik meg magukat a 15–18 
éves fiatalok világeseményén.

„Egy sportoló életében vannak kie-
melkedô és csodálatos pillanatok, és 
annak az ötvenhét fiatalnak a mai nap 
is ilyen, akik kivívták a részvételt a 
nankingi ifjúsági olimpiára. Ezúton is 
szeretnék gratulálni és köszönetet 
mondani nektek, hiszen nem egyszerû 
feladatot oldottatok meg, és valóra 
váltották az elsô álmotokat. Biztos va-
gyok benne, hogy ezután még sok 
nagy álom jön majd” --– fogalmazott a 
Larus Rendezvényközpontban meg-
tartott ünnepségen Borkai Zsolt, a 
Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, aki 
köszönetet mondott a felkészítô edzôk-
nek, a szakmai mûhelyeknek, ahonnan 
a versenyzôk kikerültek, és a kor-
mánynak is, utalva arra, hogy kiemelt 
ágazatként kezeli a sportot. „A magyar 
sportban mindig volt erô, most is van, 
és hiszem, hogy hittel és lelkesedéssel 
képesek leszünk megoldani az elôttünk 
álló feladatokat, és sikeresek leszünk 
az olimpiákon, világbajnokságokon” -– 
tette hozzá az 1988-as szöuli ötkarikás 
játékok lólengôbajnoka.

az összes nankingi magyar résztvevôt 
egyenként mutatták be, a versenyzôket 
a magyar sport korábbi nagy bajnokai 
és jelenlegi kiválóságai kísérték fel a 
színpadra, többek között Kovács An-
tal, Kovács István, Vörös Zsuzsan-
na, Fábián László, Hammerl Lász-
ló, Klampár Tibor, Szabó Bence, 
Horváth Gábor, Kovács Katalin, 
Berki Krisztián, Gyurta Dániel, 
Csernoviczki Éva. A fogadalom szö-
vegét két úszó, a négy évvel ezelôtti, 
szingapúri ifjúsági olimpián aranyér-
mes Kapás Boglárka, valamint 
Gyurta Dániel mondta elô. Az olim-
piai bajnokok nemzeti színû zászlóját 
az egyik nankingi éremesélyes, Halász 
Bence kalapácsvetô vette át Gergely 
István vízilabdázótól.Az augusztus 16-
a és 28-a között Kínában megrende-
zendô ifjúsági ötkarikás játékokon 204 
ország sportolói vesznek részt. Ma-
gyarországot 16 sportágban 26 fiú és 
31 lány sportoló képviseli a 15–18 éves 
fiatalok világeseményén. A legnépe-
sebb csapattal az atléták állnak rajt-
hoz, tíz fôvel. Utánuk az úszók és a 
kosárlabdázók következnek, egyaránt 
nyolc versenyzôvel. Nankingban a 
Magyar Olimpiai Bizottság célkitûzése 
az, hogy csapatunk a nemzetek rang-
sorában kerüljön be a legjobb tízbe. 

„A játék alapján a döntetlen reálisabb 
lett volna, nem érdemeltünk veresé-
get, de ilyen a futball – mondta az 
MTK elleni mérkôzés után a DVSC 
vezetôedzôje. –– Ugyanakkor tény, 
hogy jobban kellett volna koncentrál-
nunk. Sajnos ezúttal nem voltak száz-
százalékos helyzeteink, mint a korábbi 
mérkôzéseken, ettôl még megszerez-
hettük volna a három pontot, de lega-
lább egyet. Van még hátra huszonnyolc 
mérkôzés, tudunk javítani, de most a 
keddi, BATE Boriszov elleni vissza-
vágóra koncentrálunk.” A magyar 
bajnok egygólos elônnyel utazik a fe-
héroroszokhoz, és ha összejön neki a 
továbbjutás, akkor már biztosan ott 
lesz ôsszel a Bajnokok Ligájában vagy 
az Európa-ligában. Ez az utolsó se-
lejtezôkör eredményétôl függ. Jól 
kezdte a bajnokságot az MTK mellett 
a Videoton, amely egész jó meccsen 
gyôzte le hazai pályán 3-0-ra az újonc 
Dunaújvárost. Amúgy tizenegy év 
után került sor újra megyei rangadóra 
a Sóstói Stadionban, ahol a második 
meccsét is megnyerte csapatával az új 
edzô, Joan Carrillo. „Elégedett va-
gyok a hat ponttal és a hat góllal, de azt 
meg kell jegyezni, hogy az elsô két 
bajnoki egymástól két teljesen külön-
bözô meccs volt –– mondta a Vidi 
edzôje. –– A Pápa ellen hetvenkét 
százalékban birtokoltuk a labdát, tíz 
emberrel is sok helyzetet dolgoztunk 
ki. Most a Dunaújváros mellett két el-
lenfelünk is volt, a hôség és az ebbôl 
fakadó lassabb játék. Az elsô félidôben 
több technikai hibát is vétettünk, úgy-
hogy van még munkánk, ugyanakkor 
százszázalékosan elégedett vagyok a 
játékosok hozzáállással.„Persze két 
meccs után nem szabad messzemenô 
következtetést levonni, de a Paks száz-
százalékos szereplése eddig a legna-
gyobb meglepetés. A három gólukon 
kívül egy szurkoló pályára rohanása 
jelentette a mérkôzésen a látványos-
ságot. A fiatal drukkert elkapták, és 
bilincsben vitték el a helyszínrôl a 
rendôrök. A klub megteszi a megfelelô 
jogi lépéseket, ugyanakkor tisztában 
vannak vele Nyíregyházán, hogy vél-
hetôen az egyesületet is megbünteti 
majd a Magyar Labdarúgó-szövetség 
az eset miatt.Meglehetôsen lagymatag 
mérkôzést játszott egymással a vasár-
nap délutáni nagy melegben a Pápa és 
a Ferencváros. Az elsô félidôben szin-
te csak a vendégeknek voltak helyzete-
ik, de gólt nem láthattak a szurkolók. 
Aztán a második félidôben az egyetlen 
épkézláb hazai támadásból váratlanul 
megszerezte a vezetést a Pápa. Egy 
kontra végén Csizmadia adott be lapo-
san jobbról, Popin estében célozta meg 
a kaput, és a labda Dibusz testén meg-
perdülve szédült a kapu jobb oldalába, 
1-0. Ez elég volt a vaskos meglepetés-
hez, hiszen hiába támadott a zöld-fehér 
csapat, nem tudta bevenni a hôsiesen 
védekezô pápaiak kapuját. A Fradi 
tizenegy meccs után kapott ki ismét az 
NB I.-ben.

NB I., 2. forduló: 
Puskás-Pécs 2-2, 
MTK–DVSC 1-0 (0-0), 
Videoton–Dunaújváros 3-0 (1-0), 
Nyíregyháza–Paks 0-3 (0-2), 
Kecskeméti-Szombathelyi 0-1 (0-1),
Pápa-Ferencváros 1-0 (0-0), 
Gyôri ETO–Honvéd 3-1 (1-1), 
Újpest–DVTK 1–1
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SPORT
Bombameglepetés: a Lombard le-

gyôzte a tanácstalan FTC-t
A Lombard nagy meglepetésre 1–0-

ra legyôzte hazai pályán a Ferencvá-
rost a labdarúgó NB I 2. fordulójában. 
Az elsô félidô nem hozott gólt, a for-
dulás után a debütáló Szasa Popin 
juttatta elônyhöz a pápai csapatot, és 
ezzel el is döntötte a három pont 
sorsát. A Ferencváros 10 bajnoki gyô-
zelem és 12 veretlen mérkôzés után 
kapott ki ismét, a Lombard hazai pá-
lyán elôször tudott nyerni és pontot 
szerezni a Fradi ellen.

Nagy reményekkel várhatta a Fe-
rencváros a találkozót, hiszen az elsô 
fordulóban Böde Dániel triplájával 
gyôzött Kecskeméten, ráadásul a 
Lombard (amely a nyitányon simán 
kikapott a Videoton otthonában) ellen 
pazar mérleggel rendelkezik a fôvá-
rosi csapat. Ennek megfelelôen magá-
hoz is ragadta a kezdeményezést 
Thomas Doll együttese, s már az elsô 
percekben mezônyfölénybe került.

A 6. percben Kukuruzovic szabadrú-
gását Böde csúsztatta meg középen, a 
labda épp Gera elé került, aki a hálóba 
pofozta a labdát, de szabálytalankodott 
elôtte, így maradt a gól nélküli döntet-
len. A 15. percben a nagyon aktívan 
játszó Gera lövését blokkolták, a szög-
let után David Mateos fejelt fölé.

A 26. percben Gera hozta volna játék-
ba Bödét egy laposan belôtt labdával, 
de Csizmadia Csaba jól helyezkedett 
és megszerezte a labdát. Két perccel 
késôbb Mateos végzett el szabadrúgást 
középrôl, 22 méterrôl, de a sorfalba 
bombázott. A 34. percben Busai Attila 

térült-fordult a pápai tizenhatoson 
belül, majd a bal oldalról, éles szögbôl 
lôtt nyolc méterrôl, Szcs biztos kézzel 
hárított.

A hajrában a Lombard elôtt adódott 
nagy lehetôség, Kenesei végzett el 
szabadrúgást 25 méterrôl, a jobb 
oldalról, de nem találta el Dibusz 
Dénes kapuját. Az elsô félidôben a 
Lombard beszorult saját térfelére, a 
Ferencváros akarata érvényesült, de 
mindkét csapat csak helyzetekig ju-
tott.

A második félidôben ott folytatódott 
minden, ahol az elsôben abbamaradt: a 
Ferencváros uralta a játékot, a Lom-
bard pedig kontrákra rendezkedett be. 
Az 51. percben Gera lövését blokkolták 
a hazaiak, majd két perccel késôbb 
Gera beívelése után Lauth ollózott a 
tizenhatoson belül, de ezt a próbálko-
zást is blokkolták a házigazdák.

A 63. percben jött a hideg zuhany a 
Ferencvárosnak: egy pápai kontra vé-
gén a felfutó Csizmadia Csaba adott 
be a jobb oldalról, a középen érkezô és 
az NB I-ben debütáló Szasa Popin 
estében bekotorta a labdát Nalepa 
mellett, Dibusz tehetetlen volt (1–0).

A Ferencváros kapujához szegezte a 
hajrában a Lombardot, ám az átlövé-
sek többnyire elkerülték Szûcs Lajos 
kapuját, a beadásokat pedig vagy ki-
fejelték a pápaiak, vagy a lövések csak 
Szcsig jutottak. A Lombard így óriási 
meglepetésre legyôzte a Ferencvárost, 
ezzel története során elôször szerzett 
pontot hazai pályán a zöld-fehér együt-
tes ellen. A Fradi nagy gyôzelmi és 
veretlenségi sorozata megszakadt.

Kínai kapcsolatok
Csatlakozva hozzá, Hsziao Csien, a 

Kínai Népköztársaság hazánkba ak-
kreditált nagykövete méltatta a ma-
gyar sportot, megjegyezve, hogy kis 
országként is sportnagyhatalom va-
gyunk, és a hallgatóságból általános 
derültséget váltott ki, amikor a kínai 
nyelvrôl magyarra váltva mondta, 
hogy „kicsi a bors, de erôs”.  Kon-
statálhattuk, hogy a nagykövet a 
sporttörténelemben is otthon van, fel-
idézte és köszönetet mondott, hogy az 
50-es években magyar segítséggel 
rakták le a labdarúgás alapjait, és a 
kínai válogatott elsô külföldi szakve-
zetôje Ember József volt. Hsziao 
Csien hangsúlyozta, Kínának rendkí-
vül fontos, hogy Nanking sikeresen 
megrendezze az ifjúsági olimpiát, sok 
szerencsét kívánt a magyar verseny-
zôknek, akik a jóvoltából a kínai gaszt-
ronómiába is betekintést nyerhettek, 
tudniillik a nagykövet az eskütételt 
követô állófogadásra húsz pekingi ka-
csát is hozott magával.

Átvették az olimpiai 
bajnokok zászlóját

Az ünnepélyes fogadalomtétel elôtt 

Négy éve Szingapúrban a magyar 
küldöttség hét arany-, négy ezüst- és 
hat bronzéremmel a nyolcadik lege-
redményesebb ország lett.

NB 1
Repülôrajtot vett a Videoton, az 

MTK és a Paks --– miközben A 
DVsc a bajnokok ligájára koncent-
rált, pontokat veszített

Az NB I. 2. fordulója után a százszá-
zalékosok klubjában meglepetésre ott 
van a Paks is, amelynek nyíregyházi 
meccsén beszaladt a pályára egy szur-
koló. A bajnok DVSC egyelôre csupán 
egy ponttal szerénykedik. A forduló 
meglepetéseként a Pápa 1-0-ra legyôz-
te otthon a Ferencvárost.

Rendesen beragadt a rajtnál a baj-
nok, a DVSC csupán egy pontot szer-
zett a két idegenbeli mérkôzésén. Az 
igazsághoz tartozik ugyanakkor, hogy 
a debreceniek az MTK ellen jóformán 
a második csapatukkal léptek pályára. 
A Loki holnap fontos Bajnokok Ligája-
selejtezôt játszik Fehéroroszország-
ban, és Kondás Elemér arra a mér-
kôzésre tartalékolta csapatát. 

Századik születésnapja alkalmából 
Kecskeméten köszöntötte Szeme-
reyné Tôrös Olga ötkarikás bronz-
érmes tornászt Magyar Zoltán, a 
hazai sportági szövetség (MATSZ) 
olimpiai bajnok elnöke.

A MATSZ beszámolója szerint az 
ünnepségen Altorjai Sándor fôtitkár 
és Lukács József, a sportági Hal-
hatatlanok Klubjának elnöke is részt 
vett, utóbbi átadta azt az oklevelet, 
amellyel az ünnepelt bekerült a halha-
tatlanok közé.

Születésnapja alkalmából a családta-
gok, valamint több egykori és jelenlegi 
kiváló sportoló és sportvezetô társasá-
gában köszöntötték Tôrös Olgát kecs-
keméti otthonában. 

Tôrös Olga az 1936-os berlini olim-
pián a nôi csapat tagjaként nyert 
bronzérmet. Kedvence a talajtorna és 
a gerenda volt, legjobb egyéni eredmé-

nyeit mégis korláton érte el.
Forrás: MTI

Százéves olimpiai bronzérmest ünnepel Kecskemét



Mozartot megmérgezték vagy re-
umás láz végzett vele? Ki szúrta le a 
francia barokk sztárját? Miért fa-
gyasztotta halálra Purcellt a felesége? 
A zenetörténet tíz különös halálesete.
Jean-Baptiste Lully (1632–1687)
Lullynek nemcsak a halála, de az 

egész élete hollywoodi filmvászonra 
illô. Szegény olasz molnár fiaként ke-
rült egy elôkelô francia családhoz, 
ahol azért fogadták fel inasnak és 
konyhai kisegítônek, hogy a családfô 
unokahúgának mellesleg legyen kivel 
olaszul társalognia. De Giovanni Bat-
tista Lullinak merészebb álmai voltak, 
amelyeket meg is valósított: XIV. 
Lajos kedvenc zeneszerzôje lett, ne-
mesi rangra emelkedett, és jelentôs 
vagyont hagyott hátra feleségének és 
gyermekeinek, amikor 1687-ben hiva-
tása és mûvészete áldozata lett.

A Te Deumot próbálta éppen, és szo-
kása szerint egy nehéz bottal ütötte a 
ritmust a zenészeknek (a karmesteri 
pálca mint olyan még nem létezett). A 
bot egy erôteljesebb ütésnél szeren-
csétlen módon Lully lábába fúródott, a 
seb elfertôzôdött, és a zeneszerzô há-
rom hónappal késôbb belehalt sérü-
lésébe. Gérard Corbiau Le roi danse 
címû filmje hatásosan eleveníti fel a 
tragikus pillanatot.

Henry Purcell (1659–1695)
London, 21. November 1695. Az alig 

36 éves, karrierje zenitjén lévô zene-

szerzô, a Dido és Aeneas, a Tün-
dérkirálynô, az Artúr király kompo-
nistája, az Orpheus Britannicus, akinél 
szebben senki nem tudta az angol 
nyelvet zenévé olvasztani, megfagyott 
a saját lakása elôtt a lépcsôn. Késôn 
ért haza a próbáról, rosszabb nyelvek 
szerint a kocsmából, és felesége, Fran-
ces nem nyitott ajtót neki. A West-
minster apátságban azzal a misével 
búcsúztatták, amelyet Purcell nem 
sokkal korábban II. Mária királynô 
temetésére írt. Frances 11 évvel élte 
túl a férjét.

Jean-Marie Leclair (1697-1764)
A francia barokk egyik legünnepel-

tebb zeneszerzôjét és hegedûvirtuózát 
1764. október 23-án holtan találták 
párizsi otthonában. Három késszúrás 
végzett vele. Az ügyben eredmény 
nél-kül nyomozott a hatóság, a gyil-
kosság feltáratlan maradt. A gyanúsí-
tottak között volt a zeneszerzô bátyja 
és unokaöccse, mindketten hegedû-
mûvészek, a volt feleség, akinek nem 
éppen hízelgô portréját Leclair a Scyl-
la et Glaucus címû opera ôrjöngô 
Kirkéjében rajzolta meg, valamint fél-
tékeny vetélytársa, Jean-Pierre Guig-
non hegedûvirtuóz, aki úgy érezte, 
Leclair árnyékában nem érvényesül-
het a mûvészete. A legfôbb gyanúsított 
azonban Leclair kertésze volt, akivel a 
zeneszerzô élete utolsó éveiben együtt 
élt.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 
– 1791)

1791. november 20-án Mozart váratla-
nul ágynak esett. Magas láz gyötörte, 
sajgott minden tagja, keze-lába meg-
dagadt, de nem veszítette el az eszmé-
letét. Fájdalmai az elviselhetetlenségig 
fokozódhattak, mert azt kérte, vigyék 
ki a szobájából szeretett kanáriját, 
nem bírja hallgatni a trillázását. A má-
sodik héten Mozart hányással és has-
menéssel küszködött, szervezete iszo-
nyúan legyengült. Nem sokkal a halála 
elôtt kómába esett, majd december 5-
én elhunyt.

A 35 éves zseni halála megmozgatta 
rajongói fantáziáját. Az egyik kevésbé 
közkeletû legenda szerint a zeneszer-
zôt a szabadkômûvesek mérgezték 
meg higannyal, amiért nyilvánosságra 
hozta titkos tanításaikat a Varázsfuvola 
címû operájában.

Egy másik híresztelés szerint Mozart 
egyik páholytársa, Franz Hofdemel 
gyilkolta meg a zeneszerzôt féltékeny-
ségbôl, mivel Mozartnak viszonya volt 
fiatal feleségével, Magdalenával, aki-
nek zongoraleckéket adott.

A legelterjedtebb romantikus teória 
Antonio Salierire tereli a gyanút, a kö-
zépszerû zeneszerzôre, aki isteni igaz-
ságtalanságot lát Mozart zsenijében, 
és inkább elpusztítja, mintsem hogy 
elviselje felsôbbrendûségét. Puskin, 
Rimszkij-Korszakov, Milos Forman, 
akik ezt a történetet elmesélték, mû-
vészetrôl és életrôl akartak mondani 
valamit, nem pedig szegény Salierirôl, 
akinek valószínûleg meg sem fordult a 
fejében, hogy eltegye láb alól zene-
szerzôtársát.

2000-ben orvoskonferenciát hívtak 
össze Baltimore-ban, ahol a szakértôk 
elé tárták Mozart valamennyi tünetét. 
Anélkül, hogy elárulták volna az orvo-
soknak, kirôl van szó, meg kellett álla-
pítaniuk a halál legvalószínûbb okát. 
Az eredmény: legtöbben arra jutottak, 
hogy reumás láz okozhatta a halált, 

amely ízületi gyulladással, idegrend-
szeri problémákkal és szívgyulladással 
járhat.

Az utóbbi években újabb teória ütötte 
fel a fejét, mely szerint Mozart halálát 
a trichina nevû élôsködô bélféreg 
okozta, amely a nem kellôen hôkezelt 
sertéshúsból kerülhet az emberbe. 
Márpedig Mozart kedvenc étele a ser-
tésszelet volt.

Pjotr Csajkovszkij (1840–1893)
Csajkovszkij halála a mai napig fel-

derítetlen. Néhány nappal a 6. szim-
fónia (h-moll, Patetikus) premierje 
után, amelyen ô maga vezényelt, ágy-
nak esett, és 53 évesen meghalt. Ál-
lítólag fel nem forralt vizet ivott egy 
étteremben, és kolera áldozata lett. 
Gyanúra ad okot azonban, hogy ba-
rátai a végsôkig látogathatták, nem 
rendeltek el járványügyi zárlatot. 
Másrészt az is furcsa körülmény, mi-
ért ivott csapvizet egy elegáns étte-
remben.

Csajkovszkij nem tudott megbirkózni 
homoszexualitásával, ami a 19. század-
ban nemcsak istentelenségnek, de 
bûncselekménynek is számított. Az 
egyik szóbeszéd szerint Csajkovszkijt 
egy szentpétervári joghallgatókból ál-
ló becsületbíróság szólította fel öngyil-
kosságra szexuális irányultsága miatt. 
Ugyanakkor az sem kizárt, hogy ön-
szántából vetett véget életének, hiszen 
nagyon komoly depresszióval küszkö-
dött.

Ernst Chausson (1855-1899)
A kevésbé közismert francia zene-

szerzô szülei kívánságára elôbb jogot 
végzett, és csak aztán adta át magát 
igazi szenvedélyének, a zenének. Mas-
senet-nál és César Francknál tanult, 
de nem fejezte be a konzervatóriumot, 
ezzel fejezve ki tiltakozását a Prix de 
Rome díj szerinte méltatlan odaíté-
lésével szemben. A díjat még 14. Lajos 
hívta életre 1666-ban, azóta minden 
évben tehetségesnek tartott mûvészek, 
többek között zeneszerzôk kapták 
meg.

Chausson Wagner-ôrült volt, még a 
nászútját is Bayreuthban töltötte, pe-
dig már akkoriban sem volt könnyû 
jegyet szerezni az ünnepi játékokra. 
Egyetlen befejezett operáját, az Artúr 
királyt a Trisztán és Izolda ihlette, de 
szinte minden Wagner-operából tartal-
maz egy-egy idézetet.

Chausson kedvelte a testmozgás mo-
dern formáját, amely a 19. század vé-
gén még inkább csak a tehetôsebb ré-
tegek számára volt elérhetô: a 
velocipédet, azaz biciklit. A kétkerekû 
okozta a halálát, mindössze 44 éves 
korában. Falnak ütközött, és olyan ko-
moly koponyasérülést szenvedett, 
hogy már nem lehetett megmenteni.

Enrique Granados (1867–1916)
A kubai apától, katalán anyától szár-

mazó Granados zenei alkata leginkább 
Chopinhez és Liszthez hasonlítható. 
Legjelentôsebbek zongoradarabjai, 
amelyeket elôszeretettel játszanak gi-
tárátiratokban is. Grandados karrier-
jének csúcspontján a New York-i 
Metropolitantôl kapott megbízást egy 
opera megírására. Bár nem szívesen 
utazott, mégis rászánta magát, hogy a 
bemutatóra a tengeren túlra utazzon a 
feleségével együtt.

Az amerikaiak körülrajongták a ze-
neszerzôt, maga az elnök, Woodrow 
Wilson is felkérte, adjon koncertet a 
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Ki ölte meg Mozartot?

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Ringasd magad és pörögj! 
1950-es évek elején egy disc jockey 
Alan Freed használta elôször, 2. Íny 
rákban, 3. Egy mindenkiért – minden-
ki egyért!, 4. Latinul, 5. A Korán feje-
zeteit, 6. Tegucigalpa, 7. A fehér fejû 
rétisas, 8. Alpesi sízésben és kajako-
zásban, 9. Jiri Menzel, 10. Móricz 
Zsigmondét.

E heti kérdéseink:
1. Svájcnak négy hivatalos nyelve is 

van. Melyek ezek?
2. Melyik keresztény felekezet temp-

lomának felirata: Egy az Isten?
3. Ki volt a magyar király Amerika 

felfedezésekor?
4. Mikor lépett elôször ember a holdra?
5. Melyik ország tengerentúli megyé-

je a Karib-teng. fekvô Martinique?
6. Mi a szent állata Thaiföldnek?
7. Kinek a nevét viseli a budapesti 

Keletázsiai Múzeum?
8. Melyik híres filmgyártó cég emb-

lémája egy bömbölô oroszlán?
9. Melyik mirigyünk hormonjai az 

oxitocin és a vazopresszín?
10. Mirôl nevezetes a dániai Helsin-

gör?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...

Agglegénység --- Nônkívületi állapot
Udvarlás --- Testi mese
Szalonnasütés (k)éjjel --- Parázsnálko-

dás
Kikapós férj --- Csalárd apa
Aki két nô között ingázik --- Bicsajo-

zik
Elnyomott férjek lázadása --- Papuccs
Elfajzott jövendô ---Utókorcs
Ledorongolás --- Érvverés
Bérgyilkos elôre felvett fizetsége --- 

Lelôleg

Felütéssel kezdôdô énekeskönyv --- 
Dalbumm

Siratóének --- Keservers
Klarinétos szökése --- Flótás-futás
Énekesek dicsôítése --- Sztárnyaló 

dallamok
Népi mosószer --- Foltklór
Öregek, ha eláznak --- Vének az esô-

ben
Öreg zseni --- Ôsztehetség
Humorista --- Élcsportoló
Trehányság filozófiája --- Hanyagel-

vûség
Kábítószeresek orvosa --- Drogtor úr
Divat felett álló --- Trendkívüli
Szó nélkül lebukó csatasor --- Kuss-

had
Rossz törvény beiktatása --- Hatály-

ballépés
Mozdulatlasággal teli szeretet ---Csu-

passzív
Harakiri --- Köldöklés
Szimbolizmus --- Jelképzelés
Megtalált okosság --- Bölcslelet
A nagy körút eszmeisége --- Lélekbul-

vár
Bádogos munkát végzô szomorkás 

pap --- Pléhbános
Vonzó kerékpár-alkatrész --- Sárm-

hányó
Latrinatisztító --- Büzletember
Wc-pletyka --- Klotyogás
Újkeletû ruhaanyag --- Posztómo-

dern
Önálló törpék jármûve --- Autógnó-

mia
Törpe szakács --- Gasztrognóm
Étlap --- Kajánlat
Befôttelrendezés --- Kompótzíció
Vérszopók jobbról is, balról is ---- 

Kétkullancsos politika
Problémát megoldó spanyol nemes --

-- Áthidalgó
Útépítôk tízóraija --- Aszfalatozás
Kövérség eltemetôje --- Zsírásó
Elfagyasztás --- Hideggyógyászat
Téli vendéglátás --- Hidegenforga-

lom
Ostobácska szomszéd a vonaton --- 

Butitárs
Ronda írás, amivel nem mehetünk 

sehova --- Rútlevél
Örökös trónörökösviszály --- Herceg-

hurca
Jó célra összekoldult pénzösszeg ~ 

Kalapítvány
Egy tucat sík irón --- 12lapostol
Poéta ruhája --- Költôny
Titokban költött vers --- Íróasztal 

fióka
Rendszeres újságolvasó --- Sajtóku-

kac
Fôhumorista --- Élcmunkás
Hogyan tárolják a péksüteményt? --- 

Zsömlesztve
Kertész --- Rügyvéd
Elnöki lakosztály --- Prezidencia

* * *
--- Fogadni mernék, hogy kétszer is 

meggondolod, mielôtt magára hagyod 
a feleségedet éjszakára --- mondja az 
egy férfi a barátjának.

---- Igen, elôször azon gondolkozom, 
hogy mit mondjak, hova megyek, az-
tán pedig azon, hogy miért nem jöhet 
velem.

* * *
A pap hittanórán a gyerekeknek a 

hitrôl beszél, és arról hogy aki Jézus-
banhisz és becsületesen él, az majd a 
Mennybe jut.Végül felteszi a kérdést:

--- Tehát, gyerekek, hová fogunk 
majd kerülni? -- A Mennyországba.

--- És milyennek kell lennünk, hogy 
odajussunk?

--- Halottnak.

Fehér Házban. Az elnöki invitálás 
miatt Granadosék lekésték a közvetlen 
hajójáratot Spanyolországba, Anglián, 
majd Franciaországon keresztül kel-
lett hazajutniuk. 1916. március 24-én 
azonban Sussexnél torpedótalálat érte 
a hajójukat. Granados felesége a vízbe 
zuhant, ô pedig utánaugrott, hogy ki-
mentse. Hat gyermekük maradt ár-
ván.

Alban Berg (1885–1935)
Alban Berg a harmincas évek elején 

egy karintiai erdei házban élt felesé-
gével. Kertészkedett, nagyokat sétált, 
és kirándulásokat tett kedves Ford-
jával, melyre a Wozzeck bevételébôl 
tett szert. A vezetést általában Hele-
nére, a feleségére hagyta, ô pedig 
jegyzetfüzettel a térdén nézelôdött 
vagy komponált. 1935 augusztusában 
Berget megcsípte egy rovar a hátán. A 
csípés keléssé dagadt, ám Berg nem 
hívott orvost, talán spórolásból, talán 
nemtörôdömségbôl. Mindenesetre a 
felesége vágta fel a furunkulust, fel-
tehetôleg nem steril körülmények kö-
zött. Berg vérmérgezést kapott, és 
hónapokig tartó betegeskedés után 50 
évesen, éppen karácsony estéjén 
hunyt el.

Anton Webern (1883–1945)
Az emberiségnek még nem sikerült 

megfejtenie a kérdést, vajon a halál 
értelmes vagy értelmetlen megoldás-e 
az élet befejezésére. Anton Webern 
mindenesetre olyan halált halt, ame-
lyikre azt szoktuk mondani: értelmet-
len. A gyönyörû fekvésû Mittersillben 
várta ki családjával együtt a második 
világháború végét. A településre be-
vonultak a szövetségesek, kijárási 
tilalom volt érvényben. 1945. szeptem-
ber 15-én este Webern, hogy ne za-
varja alvó unokáit, kiállt a ház ajtaja 
elé, hogy elszívjon egy szivart. Egy 
amerikai katona, aki eredetileg sza-
kácsként szolgált a seregben, felfigyelt 
a felvillanó fényre, és lelôtte a 62 éves 
zeneszerzôt.

Claude Vivier (1948–1983)
Az apátlan-anyátlan Vivier-t három-

éves korában adoptálja egy katolikus 
család. A kisfiú egy éjféli misén rá-
ébred zenei tehetségére, mégis pap-
neveldébe iratkozik. Éretlenségére 
hivatkozva hamarosan eltanácsolják. 
Ezután zeneszerzést tanul, és hamaro-
san Kanada nagy reménységeként te-
kintenek rá. Párizsba utazik, hogy 
operát írjon Csajkovszkij haláláról. 
Felszed egy bárban egy fiú prostitu-
áltat, aki késsel brutálisan meggyil-
kolja. A holttest mellett ott hever 
befejezetlenül maradt mûvének kézi-
rata: Glaubst du an die Unsterblichkeit 
der Seele? (Hiszel a lélek halhatatlan-
ságában?) A mû egy metróutazás 
történetét meséli el, melynek során a 
narrátort megtámadja egy fiatalem-
ber, majd halálra sebzi egy késsel.



0:10 Új nemzedék  
00:40 Szentföldi szent he-
lyek üzenete: Kumrán
01:00 Híradó 
01:25 Sporthírek  
01:30 Himnusz  
01:35 Heti Hírmondó   
02:05  Székely kapu  
02:30 Lyukasóra 
03:00 Péntek Rézi (1938) 
Magyar játékfilm. Rendez-
te: Vajda László. Szereplők: 
Egry Mária, Medgyaszay 
Vilma, Turay Ida (Péntek 
Rézi), Vízváry Mariska, Pá-
ger Antal (Dr. Gerleszegi 
Gerle Géza), Juhász József 
(Dr. Megyeri József), Gó-
zon Gyula (Tóni, Gerle la-
kája), Erdélyi Mici (Lelemé-
nyi Piri, táncosnő), Rajnai 
Gábor (Zsámbéki Hugó)
04:10 Amiről a kövek 
mesélnek: Veszprém. 
05:00 Duna anzix  
05:15 Hazajáró: Bucses-
hegység- Emléktúra az 
ezeréves határon
05:45 Gazdakör 
06:00 Híradó
06:15 Sporthírek
 06:25 Hagyaték: Balról a 
Hold, és jobbról a Nap - 
ébredő székelyek
07:00 Vannak vidékek: 
Kincses Kolozsvár - 1-2. 
08:00 Híradó
08:05 Sporthírek
08:15 Vízivárosi nyár 
(1964) 3/1.:Magyar tévé-
filmsorozat  (ff.)  Rendezte: 
Fábri Zoltán
09:10 Reguly Antal északi 
utazása. 
10:10 Kárpát expressz  
10:35 Térkép    
11:10 Ridikül - Női talk-
show:
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor
14:45 Századfordító ma-
gyarok: Pályarajz Nemes 
Nagy Ágnesről.
15:40 Engedjétek hozzám 
15:50 Így szól az Úr!  
16:00 Unitárius ifjúsági 
műsor  
16:10 Család-barát  
17:00 A hatalom cinizmu-
sa - Papp Lajos professzor 
szív-útja 1992-2010 2/1.
19:00 Híradó
19:20 Dunasport
19:30 Zegzugos történe-
tek: Tabán
20:00 Legenda a vonaton 
(1962)  Magyar játékfilm . 
Rendezte: Rényi Tamás.Sze-
replők: Sinkovits Imre, Szir-
tes Ádám , Pécsi Ildikó , Ma-
daras József , Kautzky Jó-
zsef, György László , Sztan-
kay István , Bánhidi László , 
Lőte Attila , Suka Sándor , 
Garas Dezső, Koncz Gábor , 
Szendrő József
21:25 Janika (1949) Ma-
gyar játékfilm  (ff.)  Rendez-
te: Keleti Márton. Szereplők: 
Turay Ida (Gizi és Janika), 
Szabó Sándor (Balla János), 
Mezey Mária (Daisy), Lata-
bár Kálmán (Fenek Jenő), 
Gobbi Hilda (Malvin), Raj-
nai Gábor, Fónay Márta
22:40 BOROS LAJOS 
EMLÉKÉRE: A világhír 
útján... - Bemutatjuk a 100 Ta-
gú Budapest Cigányzenekart  
23:00 Kívánságkosár  
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 01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:15 Határtalanul magyar. 
Cserkésztábor, Kanada, 2012. 
Ma már harmadgenerációs 
magyar cserkészek őrzik a 
magyar nyelvet, kultúrát és 
hagyományokat Észak-A-
merikában, több vegyes há-
zasságban született gyerek-
nek az egyetlen lehetősége a 
magyar nyelv használatára a 
cserkészet. 
02:45 Linda 18.: A piros 
dáma. Tévéfilmsorozat  
03:40 Ízőrzők: Bátya
04:15 Szabadság tér ́ 89  
04:55 Duna World News  
05:00 Duna anzix
05:15 Hazajáró: Középső-
Ipoly-völgy 
05:40 Gazdakör  
05:55 Duna World News   
 06:00 Híradó
06:15 Sporthírek
 06:25 Hagyaték: Magya-
rok törvénye - az Aranybulla
07:00 Vannak vidékek: Ba-
ja és környéke - 2/1-2. 
08:00 Híradó 
08:05 Sporthírek 
08:15 Vízivárosi nyár 
(1964) 2. Rész. Magyar 
tévéfilmsorozat  (ff.)  
Rendezte: Fábri Zoltán
09:15 Obi-ugorok (2010)  
Magyar dokumentumfilm. 
10:10 Kárpát expressz  
10:35 Térkép   
 11:05 Ridikül - Női talks-
how: Harc az elismerésért
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Bangó 
Margit, Kovács Apollónia, 
id. Sánta Ferenc, ifj. Sánta 
Ferenc és zenekara
14:50 Századfordító ma-
gyarok Rubik Ernő  (1910 
- 1997)
15:45 Élő egyház  
16:15 Család-barát  
17:05 A hatalom cinizmu-
sa - Papp Lajos professzor 
szív-útja 1992-2010 2/2.
19:00 Híradó
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: Margitsziget
20:00 Önök kérték  
21:00 Piknik a határon - 
szögesdrót nélkül. Idén 
ünnepeljük a Páneurópai 
Piknik 25. évfordulóját.
21:25 A KOR TÜKRE - 
ÍME, A SZOCIALIZ-
MUS. Viszlát, elvtársak! 
(2011) 6/3.: A remény 
1985-1987. Ddokumen-
tumfilm-sorozat. 1986 
februárja. Meghal Andro-
pov. Egy újabb "régi elv-
társ", Csernyenko kerül 
hatalomra, de ő sem marad 
sokáig a Szovjetunió élén.  
22:20 Hitvallók és ügynö-
kök - Az igazság szabaddá 
tesz benneteket... (2008) 
8/3.: Emberhalászok. A do-
kumentumfilm-sorozat  be-
mutatja a Magyar Katolikus 
Egyház és az Állambizton-
sági Hivatal 1945 utáni „tör-
ténetét”: a magyarországi 
szerzetesrendek feloszlatását, 
a szerzetesek és világi papság 
internálását, börtönbe zárását. 
23:00 Kívánságkosár  

01:25 Híradó  
02:00 Sporthírek  
02:00 Duna World News  
02:05 Himnusz  
02:10 Magyar szentek és 
boldogok - Az országegyesítő. 
Dokumentumfilm .
02:35 A Tenkes kapitánya 
13/11.: Fogságban, 13/12.: 
Nincs kegyelem. Magyar 
tévéfilmsorozat  
03:30 Álomkeringő (1942)  
Magyar játékfilm . Ren-
ezte: Podmaniczky Félix. 
Szereplők: ifj. Latabár Kál-
mán (Doretti), Makláry 
Zoltán (Sebestyén), Sárdy 
János (Turi Gábor), Csor-
tos Gyula (Bruckner), Zsil-
lei Margit (Turi Gábor), Er-
délyi Mici, id. Latabár Ár-
pád, Solthy György
05:00 Szent Jobb körme-
net - közvetítés felvételről 
07:20 Hazajáró. Keresztény-
havas - Brassótól a Tömösi-
szorosig
07:45 Gazdakör  
08:00 Híradó 
08:05 Sporthírek 
08:10 Duna World News   
08:15 A Szent Korona kál-
váriája. Dokumentumfilm  
08:50 Erdélyi kalandozá-
sok - Táncok és templomok 
09:40 Gábor diák (1955) 
Magyar játékfilm. Rendez-
te: Kalmár László. Szerep-
lők: Zenthe Ferenc, Kren-
csey Marianne, Andaházy 
Margit, Kőmíves Sándor, 
Sinkovits Imre, Tompa 
Sándor, Greguss Zoltán, 
Bárdy György, Mádi 
Szabó Gábor.
11:10 Ridikül - Női talks-
how. Szerelem korkülönb-
séggel
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor 
14:40 Századfordító ma-
gyarok: Dr. Pető András. 
15:30 Katolikus Krónika  
16:00 Mesélő cégtáblák. 
Az Uránia mozi története a 
múlt századtól napjainkig.
16:25 Család-barát 
válogatás  
17:20 Leányvásár (1941)  
Magyar játékfilm  (ff.) Ren-
dezte: Podmaniczky Félix. 
Szereplők: Sárdy János, 
Szeleczky Zita, Latabár 
Kálmán, Kiss Manyi, 
Mihályfi Béla, Vaszary Piri, 
Bilicsi Tivadar, Makláry 
Zoltán, Tompa Sándor
19:00 Híradó
19:20 Dunasport
19:30 Zegzugos történe-
tek: Tata - Fazekas utca
20:00 Barangolások öt 
kontinensen: Algéria lehet 
a következő dominó
20:25 Nemzeti nagyvizit: 
Álmos és Árpád
21:05 Szenes Turné  8/4. 
Békéscsaba
22:05 Velünk élő Trianon 
14/7.:Magyar dokumen-
tumfilm-sorozat. Rendez-
te: Koltay Gábor. Szervá-
tiusz Tibor szobrászmű-
vész mesél életéről, az er-
délyi magyarság sorsáról, s 
a trianoni döntés művésze-
tére gyakorolt hatásáról.
23:00 Kívánságkosár   

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Határtalanul magyar: 
Kisasszony-napi búcsú 
02:45 Angyalbőrben 
(1990) Frontszínház. 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:45 Öt kontinens  
04:10 Szabadság tér ́ 89  
04:50 Duna World News   
05:00 Duna anzix: Kőbe 
vésett bécsi történelem - 
második rész. 
05:15 Hazajáró: Nagykő-
havas - A hétfalusi csángók 
bércein
05:45 Gazdakör  
05:55 Duna World News  
06:00 Híradó 
06:15 Sporthírek 
06:25 Az ESTE  
07:00 Vannak vidékek: 
Kézdivásárhely - 2/1. 
07:25 Vannak vidékek: 
Kézdivásárhely - 2/2. rész
08:00 Híradó 
08:05 Sporthírek
08:15 Vízivárosi nyár 
(1964)  3. rész. Magyar 
tévéfilmsorozat  (ff.)  
Rendezte: Fábri Zoltán
09:10 Even sors: Magyar 
dokumentumfilm.  Kelet-
Szibéria őslakosai az utol-
só even rénpásztorok a 
Kolima vidékén.
10:10 Kárpát expressz  
10:35 Térkép   
11:05 Ridikül - Női talk-
show
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor: Szabó 
Zsuzsa, Szöllősi Emese, 
Puka Károly és zenekara
14:35 Századfordító ma-
gyarok: Ferenczi Sándor 
(1873-1933)
15:30 Kérdések a Bibli-
ában  
15:50 Biblia és irodalom  
16:05 Mesélő cégtáblák -A 
New York kávéház. 
16:30 Család-barát  
17:25 Szegény gazdagok 
(1959)  Magyar játékfilm . 
Jókai Mór regénye alapján.
Rendezte: Bán Frigyes. Sze-
replők: Benkő Gyula (Hát-
szegi báró), Krencsey Mari-
anne (Henriette), Láng József 
(Vámhidy Szilárd), Bara 
Margit (Anica), Kemény 
László (Lapussa Demeter), 
Csorba László, Faragó Vera, 
Hlatky László, Horváth Je-
nő, Kelemen Lajos, Keresz-
tessy Mária, Kőmíves Sán-
dor, Mádi Szabó Gábor, Se-
lényi Etelka, Téri Árpád 
Henriette-et, az elszegénye-
dett nemesi leányt - habár a 
tehetséges fiatal ügyvédet 
Vámhidyt szereti - a gazdag 
Hátszegi báróhoz kénysze-
rítik, és házasságkötés után 
követi őt erdélyi birtokára. 
Ebben az időben bukkan fel 
ismét a környéken Fatia 
Negra, a hírhedt rablóvezér és 
Henriette-et is megzsarolja. 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: Teleki tér. 
20:00 Hogy volt?!   
20:55 Fábry  
22:15 Szabadság tér ́ 89  
23:00 Kívánságkosár  

00:55 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:15 Határtalanul magyar 
"Túl az Óperencián..." 
Magyarok Los Angelesben
02:45 Édes Anna (1958)  
Magyar játékfilm  (ff.)  Ren-
dezte: Fábri Zoltán. Szerep-
lők: Törőcsik Mari (Anna), 
Kovács Károly (Vizy Kor-
nél), Mezey Mária (Vizyné), 
Fülöp Zsigmond (Jancsi), 
Greguss Zoltán (Tatár Gá-
bor), Báró Anna (Tatárné), 
Barsi Béla (Ficsor), Gobbi 
Hilda (Etel), Makláry Zoltán 
(dr. Moviszter), Újvári Viktó-
ria (Stefi). A Vizy házaspár 
fekvesz egy mindenes cselé-
det, a hallgatag kis Édes An-
nát. Hamarosan udvarlója is 
akad, a tisztességes kémény-
seprő személyében. De An-
na munkaadói unokaöccsé-
be, Jancsiba szeret bele, aki 
egy éjjel elcsábítja a hiszé-
keny kislányt…
04:10 Szabadság tér ́ 89  
04:50 Duna World News  
05:00 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán: Wolf 
Kati
05:50 Gazdakör 
06:20 Hazajáró  
06:45 Kurultaj - Magyar 
Törzsi Gyűlés Bugacon 
07:15 A megbízható úri-
ember  (1984) Magyar 
tévéfilm
08:45 KorTárs : Nyári István
09:15 Hogy volt?!  
10:10 Öt kontinens  
10:35 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Esterházy 
Pál (1635-1713)
10:55 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. évad 12. 
Rész. Tévéfilmsorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Novum
12:30 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:00 Magyar klassziku-
sok új köntösben: Vörös-
marty Mihály 2. rész
13:30 Talpalatnyi zöld  
14:00 Sírjaik hol dombo-
rulnak  
14:25 Barangolások öt 
kontinensen: Algéria lehet 
a következő dominó
14:55 Hazajáró  
15:20 HungarIQ 
15:50 MESE
16:05 Norvég népmesék 
16:15 Szigorúan ellenőr-
zőtt életek 2/1. Rész.   
17:10 Bakonyi juhászasz-
szony. A dokumentum-
filmben az alkotók  a ju-
hászok ősi mesterségét, 
természettel összeforrott 
világképét  kívánták meg-
örökíteni. 
18:00 Budavári Palotakon-
cert  2/2.
19:00 Híradó
19:20 Dunasport 
19:30 Mindenből egy van
20:25 Balázs Fecó 60. 
születésnapi koncert - 2/2. 
21:20 Átok 15.: A felisme-
rés. Magyar  sorozat  
21:45 Átok16.: Zsarolás. 
Magyar tévéfilmsorozat  
22:15 Fábry
23:30 Örökzöld dallamok 
Randevú a Tico-Tico Bárban

00:05 Egy történet, egy 
zene (2005) 14/3.: aki me-
sél: András Ferenc. Zenei 
sorozat  
00:30 Katolikus Krónika 
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Gasztroangyal: 
Irodai piac
02:40 75 perc Fábri Zoltán 
filmrendezőről (2013) Ma-
gyar dokumentumfilm. 
Szinte hihetetlen, hogy  
már húsz éve nincs közöt-
tünk  az a rendező, akinek 
nevéhez olyan világhírű és 
világszínvonalú filmek 
köthetők, mint a Körhinta, 
Hannibál tanár úr, Husz 
óra,  A Pál utcai fiúk, Az 
ötödik pecsét…. 
03:55 Átok (2011) 15. rész: 
A felismerés. Magyar tévé-
filmsorozat  
04:25 Átok (2011) 16.: 
Zsarolás
05:00 Két pisztolylövés 
(1979) 1. Rész. Magyar 
tévéfilmsorozat. Rendezte: 
Rényi Tamás
05:50 Hagyaték: Busójárás
06:30 Határtalanul ma-
gyar: Otthonról haza - A 
VMDK Szegedi Tago-
zatának története
07:15 Charley nénje (1986) 
Magyar tévéfilm . Rendezte: 
Málnay Levente. Szereplők: 
Gálvölgyi János (Babberley), 
Kalocsay Miklós (Charley), 
Straub Dezső (Jack), Sinko-
vits Imre (Sir Francis), Hau-
mann Péter (Spittigue), Al-
mási Éva (Donna Lucia), 
Tóth Enikő (Annie)
09:00 A rejtélyes XX. század 
- Kun Miklós műsora  
09:25 Táncvarázs: Latin 
Magyar Bajnokság
10:20 Székely kapu  
10:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: I. Lipót 
(1657-1705) Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
11:00 Szabadság tér ́ 89   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Hogy volt?!   Az 
1988-as év tévéműsoraiból
13:00 Fölszállott a páva 
(2014)  Elődöntő - 4. rész
15:15 Novum (2013)  
Kötetlen pálya. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
15:45 MESE
16:05 Szigorúan ellenőr-
zőtt életek (2012)  Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
17:00 A Seuso-kincsek 
rejtélye. Magyar doku-
mentumfilm  
17:50 Szerelmes földrajz 
"Csak még egyszer gyere 
elő..." Szerelmem, 
Bakonybél - Cseh Tamás
18:25 Heti Hírmondó  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Kerekek és lépések: 
A Kiskunságban
20:15 Kultikon +  
20:45 Csellengők
21:15 Gasztroangyal: Zala
22:10 On the spot: Diktá-
torok gyermekei - Fidel 
Castro lánya
23:05 Szerelmes földrajz 
"Csak még egyszer gyere 
elő..." (Szerelmem, 
Bakonybél - Cseh Tamás) 
23:40 Római katolikus szent-
mise Nógrádmegyerről  

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:15 Mézföld - Német 
Egység @ Balatonnál. A- 
matőr filmek, interjúk, a ke-
letnémet és magyar titkos-
rendőrség archívumaiból vett 
dokumentumok segítségével 
elevenedik meg a balatoni 
nyaralás hangulata a késő-
szocialista időszakban. Itt ta-
lálkozhattak a szétszakított 
nyugati és keleti családok 
élvezve a magyar vendég-
szeretetet. Ebben még az 
sem zavarta őket, hogy a ke-
letnémet Stasi és a magyar 
BM éberen követte minden 
lépésüket.
03:35 Határeset. Magyar 
dokumentumfilm. 1989 au-
gusztusában a Német De-
mokratikus Köztársaságbeli 
Weimarban élő Kurt-Werner 
Schulz Gundula Schafitel 
hatéves fiúkkal Magyaror-
szágon keresztül Nyugatra 
tartottak. Mint akkoriban oly 
sok honfitársuk, tiltott határát-
lépést terveztek, azonban hár-
masban nem érhettek célt. A 
történet krimiszerű, humortól 
sem mentes oknyomozását 
láthatjuk.
04:10 Szabadság tér ́ 89  
04:50 Duna World News   
05:00 Duna anzix: Kőbe 
vésett bécsi történelem - 
első rész
05:15 Hazajáró: Középső-
Ipoly-völgy 
05:40 Gazdakör  
05:55 Duna World News   
 06:00 Híradó 
06:15 Sporthírek 
06:25 Piknik a határon - 
Szögesdrót nélkül. Idén 
ünnepeljük a Páneurópai 
Piknik 25. évfordulóját.
07:00 Vannak vidékek: 
Kalotaszeg és a Nádas-
mente - 2/1-2. Rész. 
08:00 Híradó 
08:05 Sporthírek
08:30 Magyarország lobo-
gójának  felvonása és 
tisztavatás - élő közvetítés  
10:00 A magyar koroná-
zási jelvények 
10:40 Térkép   
11:05 Ridikül - Női talk-
show. Érintések
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Csíkszentkirály. 
Magyar dokumentumfilm  
12:35 A Szent Korona kál-
váriája. Dokumentumfilm  
13:05 Magyar história - 
István, a szent király 1. rész
13:35 Magyar história - 
István, a szent király 2. rész
14:00 Századfordító magya-
rok: Szentágothai János
14:55 Református 
magazin  
15:20 Család-barát  
16:15 Debreceni Virág-
karnevál 
19:20 Híradó 
19:45 Dunasport 
19:55 Hogy volt?! Kovács 
Katit köszöntjük 
21:00 Tűzijáték - élő 
közvetítés  
21:30 MR2 Akusztik. 
Ghymes: Summa
23:00 Szent Jobb körmenet 
- közvetítés felvételről  

A műsoridőt magyarországi időzónában adjuk 
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HÁZTETÔFESTÔ, magyarul beszélô 

háztetô restaurátor Melbourneben. Reg. 

tetôrestaurátor. 1979 óta bizalommal for-

dultak hozzám terracotta és betoncserepû 

háztulajdonosok a tetô problémáikkal. A 

háztetôrôl magas víznyomással a mohát 

eltávolítom (vegyszer nélkül). Figyelem, 

a víztilalom rám nem vonatkozik! A 

tetôje lehet terracotta vagy betoncserép. 

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

repeket, mind kicserélem vagy lera-

gasztom. A terracotta cserepet leglazú-

rozom vagy a mohanövést gátló vegy-

szerrel bevonom, a betoncserép tetôjét 

szükség esetén az ön által választott 

színnel befestem és glazúrozom is. Ha a 

tetô közötti pléh völgy rozsdás és a ké-

mény körül is a pléh rozsdás és már fo-

lyik, ezt is mind kicserélem. Szélvihar 

okozta kárt a tetôn gyorsan rendezem és 

nyugtát adok a bíztosító részére. 

Amennyiben garázs, verenda, carport 

vagy ehhez hasonló épületen tetô-

problémája van, hullámvas, decking stb. 

szükség esetén megjavítom, kicserélem, 

átfestem. Használok Zincalum Colorbond 

anyagot. Öreg Fiberglass tetôt kicserélem 

új Fiberglassra vagy Laserlite-ra, hasonló 

anyaggal is. Szükség esetén darab víz-

csatornát is kicserélek. Csatorna kita-

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

berakok a tetôbe. Bármilyen tetô prob-

lémája van, bizalommal forduljon János-

hoz. Amennyiben sürgôs szolgálat kell, 

hívjon reggel 7-8 óra között, Melbourne 

80 km-es körzetében és Geelongban is, 

vagy hívja magyarul-angolul a 9318-5103 

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

lentkezik, hagyja üzenetrögzítôn az ön 

telefonszámát és visszahívom.

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

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

HEARTY

HUNGARIAN

Eredeti magyar 
ételek

levesek, fôételek, 
egészséges magyar ételek, 
édességek — diós-, mákos 

beigli, rétes, krémes —
minden nap kapható helyi 
fogyasztásra vagy elvitelre.

Specilis rendelések 
48 órás elôrendeléssel.
Nyitva minden nap de. 
11.30-tól este 8 óráig.

156a CARLISLE St.
St.Kilda

(Ferdén szemben a St.Kilda Town Hallal)

Tel: 9537-0700 

A Magyar Élet Kiadóhivatalának

P.O. Box 210, Caulfield, Vic. 3162

Megrendelem
A Magyar Életet ____ évre   Mellékelek $ _______-t.

Elôfizetési díj egész évre (50 szám) GST-vel együtt $ 160
Félévre (25 szám) GST-vel együtt $ 80

Külföld egy évre: Magyarország $ 240, NZ $ 220

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

új elôfizetôje vagyok

Név _______________________________________________

Cím _______________________________________________

_________________________Postcode__________
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani. 

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük, ne felejtse el a 

postán kapott nyugtát azonnal elküldeni hozzánk a fenti címre.

A nevet és a címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni. 

Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

MAGÁNYOSAN nincs öröm az 

életben. Melbourneben élem nyug-

díjas éveimet, és olyan 70 év körüli 

férfi ismeretségét keresem  aki társra, 

barátságra, egy asszony szeretetére 

vá-gyik. Hívjál a (03) 8707-4919 tele-

fonszámon.

KÖLTÖZÉS miatt egy ház teljes 

beredezése eladó a bútoroktól a ház-

tartási gépekig Melbourneben (Dove-

tonban). Hívják Franciskát a  8707-

4919 telefonszámon.

OLYAN FÉRFI társat keresek, 

akiben jó barátra találok. Egyedül élek 

és már egyre nehezebben viselem el. 

Ha te is egyedül vagy hívjál fel 65-70 

éves korig. Tel.: 0402 844-497, vagy 

(03) 9773-5239

BUDAPESTI belvárosi lakás 
ausztrál magyartól KIADÓ. Ér-
deklôdni soos.steve@yahoo.com.

Tel.: 0011 36 630 877-4030

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

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a 

Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net
Mit jelent ez hirdetôinknek?

Nagyobb exponálást plusz költség nélkül, hiszen a 
nyomtatott lapban elhelyezett hirdetések

változatlan díjszabás mellett sokkal szélesebb 
olvasótáborhoz jutnak el!

Amennyiben a fôoldalon szeretne külön kiemelt 
üzleti hirdetést elhelyezni, kérjük küldjön emailt a 

hungarianlifesydney@gmail.com címre.

Nem volt ideje ma este
vacsorát készíteni?

Ezért kell, hogy legyen
minden magyar spájzban

hazai „Házias Ízek”
konzerv.

(Zöldséges aprópecsenye, 
Tiszai halászlé, Bogrács-gulyás, 

Sólet –– csípôs kolbásszal ––, 
Töltöttkáposzta stb.)

GRÜNER HENTESÜZLET

*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda

Telefon/Fax: 9534-2715.

PARTNERCSALÁSOK felderítése, 

személyek megtalálása. LÁSZLÓ 

NYOMOZÁS 0431 069-305

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293

ÜGYVÉD
BUDAPESTEN

nagy gyakorlattal és 

szakértelemmel,

mindenféle ügyintézést,

jogi tanácsadást vállal.

Forduljon bizalommal: 

Dr. Horváth Anna
e-mail:

drhorvatha@yahoo.com

fax: (0011) 36-1-4038503 


