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BOLDOG
NÉVNAPOT
KÍVÁNUNK

Július 30.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Judit és Xénia nevû kedves olvasó-
inkat.

Judit: Héber eredetû, jelentése: Ju-
deából származó nô.

Xénia: Görög eredetû, jelentése: 
vendég.

Köszönthetjük még János, Jutta, 
Polixéna, Rovéna nevû barátainkat.

Július 31.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Oszkár nevû kedves olvasó-inkat.
Oszkár: Eredete vitás. Lehet északi 

germán eredetû (jelentése: jó dárda), 
vagy ír-kelta jelentése: szarvast ked-
velô.

Köszönthetjük még Heléna, Ignác, 
Ignácia, Kázmér nevû barátainkat.

Augusztus 1.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Boglárka nevû olvasóinkat.
Boglárka: Régi magyar nôi név 

felújítása. A boglár elavuló szó, jelentése: 
fémveretes, ékköves, gyöngyös, zomán-
cozott. A név újabban a boglárka virág-
hoz is kapcsolható.

Köszönthetjük még Ete, Etele, 
Gusztáv, Kleopátra, Nadinka, 
Orchidea, Pálma, Penelopé nevû 
barátainkat.

Augusztus 2.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Lehel, nevû kedves olva-sóinkat.
Lehel: A Lél személynév késôbbi 

keletkezésû változata. Elôször a 14. 
századi Pozsonyi Krónikában találkoz-
hatunk vele. Keletkezésére a lehel ige 
volt hatással.

Köszönthetjük még Alfonz, Alfon-
za, Elfrida, Lél, Mia, Szeréna nevû 
barátainkat.

Augusztus 3.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Hermina nevû kedves olvasóin-kat.
Hermina: A német Hermann nôi 

név változata. Jelentése: úrnô
Köszönthetjük még Ágoston, Benô, 

Kamélia, Lídia, Mirtill, Teodóra, 
Hermann nevû barátainkat.

Augusztus 4.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon  

Domonkos, Dominika nevû olvasóinkat.
Domonkos: A latin Dominiciusból 

ered, jelentése: az Úrnak szentelt.
Dominika: A Dominicius férfinév 

latinos nôiesítése.
Köszönthetjük még Domokos, Dö-

me, Jusztin, Nedda nevû barátain-
kat.

Augusztus 5.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Krisztina nevû olvasóinkat.
Krisztina: A latin Cristinus férfi-

név nôi párja. Jelentése: Krisztushoz 
tartozó, keresztény.

Köszönhetjük még Ábel, Abélia, 
Luciusz, Manon, Oszvald, Szalvá-
tor, Zénó nevû barátainkat.

A rendszerváltás elôtti utolsó magyar kormányfô a Magyarországi Evangé-
likus Egyház országos felügyelôjével, Prôhle Gergellyel, az Emberi Erôforrá-
sok Minisztériumának nemzetközi és európai uniós ügyekért felelôs helyettes 
államtitkárával idézte fel a 25 évvel ezelôtti eseményeket.

Németh Miklós múltat idéz
 • szerinte a rendszerváltásért meg kellett küzdeni,
 • és a résztvevôk érdeme, hogy képesek voltak szembenézni a kihívásokkal és 

válaszokat találni rájuk,
 • büszke arra, hogy a rendszerváltás vér nélkül ment végbe Magyarországon.

‘89-re a szovjet kivonulás már régen le volt zsírozva
Németh Miklós szerint ugyanis
 • Miután Mihail Gorbacsov szovjet pártfôtitkár bejelentette a Brezsnyev-

doktrína végét, Magyarországon 1989 márciusában már megállapodtak a 
pártfôtitkárral a szovjet csapatok és az atomtöltetek kivonásáról, kezet ráztak.

 • Azt, hogy a határnyitást „az utolsó pillanatig ellenzô” Horn Gyula aratta le 
ennek az egyezségnek a babérjait, a Gorbacsovnak ígért titoktartás és a köztük 
kialakult bizalmi viszony tiszteletben tartásának volt köszönhetô,

 • Így tehát amikor Orbán Viktor 1989. június 16-án a szovjet csapatok kivo-
nását követelte Nagy Imre és mártírtársainak újratemetésén, „már régen le 
volt zsírozva minden”.
Csak a kedvezô csillagállás miatt egyesült a két Németország
A volt miniszterelnök szerint az 1989-es határnyitás után még nem lehetett 

tudni, hogy két év múlva egységes Németország lesz:
Így hozta a csillagok állása és az akkori döntéshozók helyzetfelismerése, 

ügyessége.
Németh Miklós arról is beszélt, hogy a ‘80-as évek elején az MSZMP-nek 860 

ezer tagja volt, de ebbôl 150 ezer volt igazi kommunista, a többiek között nagyon 
sokféle ember volt. 

Ôk aztán késôbb érzésviláguktól, értékrendjüktôl, felfogá-suktól függôen be-
mentek a többi pártba, a kisgazdáktól az MDF-en át az SZDSZ-ig, a Fideszt is 
beleértve.

Felidézte azt is, hogy 1989 áprilisában Martonyi János személyesen közölte 
vele:

Látva, hogy jó irányba mennek a dolgok, kérte felvételét az MSZMP-be. Ô volt 
talán az utolsó újonnan felvett párttag, de ezért nem kell elítélni Martonyit. 
Bonyolultabb ez annál, hogy baltával kezdjük el vagdosni a forgácsot.

Elbúcsúztatták Boros Lajos 
Kossuth-díjas prímást

Boros Lajos Kossuth-díjas prímás búcsúztatásán Balog Zoltán, az emberi 
erôforrások minisztere, Mága Zoltán Prima Primissima-díjas hegedûmûvész 
mondott beszédet. A Fiumei úti Nemzeti Sírkertben az egyházi búcsúztatást Dr. 
Székely János Esztergom-Budapesti Fôegyházmegye segédpüspöke, címzetes 
febianai püspök úr celebrálta. Zenésztársai, a kormány képviselôi és tagjai, tisz-
telôi, családtagjai és barátai, összesen több száz ember kísérte utolsó útjára a 
Prímáskirályt pénteken.

„A magyar cigányzene nélkülözhetetlen ahhoz, hogy igazán jó legyen a kedv és 
érezzük azt, hogy a kultúrában találkozunk” --- fogalmazott Balog Zoltán, az 
emberi erôforrások minisztere a ravatalnál. Mága Zoltán Prima Primissima-
díjas hegedûvirtuóz az ifjú zenésztársak nevében búcsúzott el a prímások ki-
rályától, egy olyan embertôl, aki zenészként és emberként is példakép volt. 
„Boros Lajos volt a prímások királya, a királyok prímása. Ezt a címet csak 
a tudással, a szakma és a zenésztársak elismerésével és szeretetével lehet kiér-
demelni. A Prímások Királyának lenni nem örökölhetô titulus. Ezt a rangot csak 
egy olyan egyéniség kapja, aki talán százévente egyszer születik. Boros Lajos 
hét évtizeden át szolgált, neve eggyé vált a cigányzenével, a nótaszóval. Ma-
gyarként volt cigány, és cigányként volt magyar. Zenészként volt ember, és 
emberként volt zenész. A csillogás, a dicsfény mégsem vakította el. Itthon ma-
radt, hogy tanítsa a Rajkókat, tovább örökítse a zenészeknek a tudást, és ha-
zánknak szerezzen hírnevet, dicsôséget, gazdagítsa az egyetemes magyar ku-
ltúrát”–– mondta a hegedûmûvész.

Balog Zoltán miniszter és Mága Zoltán hegedûmûvész mellett, Kállai Kiss 
Ernô Kossuth-díjas klarinétmûvész, Farkas Nándor a 100 Tagú Cigányzenekar 
elnöke, valamint barátja és volt munkatársa Raduly József képviselô is méltat-
ta a Prímáskirályt. Boros Lajost hófehér koporsóban, négy fehér ló húzta foga-
ton, a 100 Tagú Cigányzenekar játéka közepette, muzsikaszóval kísérték végsô 
nyughelyére. Jelen voltak a legnevesebb cigányzenészek, elismert és szeretett 
mûvészeink, a kormány képviselôi, tagjai. A világhírû prímás 89 éves korában 
hunyt el július 9-én.

Életfogytiglant kért az ügyészség 
Biszku Bélára

Életfogytig tartó fegyházbüntetést kér fellebbezésében az ügyészség Biszku 
Bélára, akit az ‘56-os forradalom utáni megtorlások és a kommunista rendszer 
bûneinek nyilvános tagadása miatt idén májusban elsô fokon 5 és fél év bör-
tönre ítélte a Fôvárosi Törvényszék --- hangzott el az M1 esti Híradójában.

A hírmûsornak Csiha Gábor, a Fôvárosi Fellebbviteli Fôügyészség szóvivôje 
azt mondta, az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása mellett a követke-
zetes bírói gyakorlatra tekintettel az elôzetes letartóztatás elrendelését is 
kezdeményezik. Biszku Béla ügyvédje, Magyar Gábor nem kívánt nyilatkozni 
a fellebbezésükrôl.
Czine Ágnes, a Fôvárosi Ítélôtábla kollégiumvezetôje arról tájékoztatta a 

Híradót, hogy az iratok csütörtökön érkeztek meg az ítélôtáblára, három hóna-
pon belül tárgyalást tart a bíróság.

Németh Miklós szerint 
Moszkvában ôrzik a magyar 

ügynöklistát
Meglepô dolgot jelentett ki Németh Miklós egykori miniszterelnök a Solt-

vadkerten megrendezett 10. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón, a Határ-
nyitás ‘89 címû beszélgetésen, ugyanis szerinte

Az egyetlen hiteles ügynöklista Moszkvában van mind a mai napig. A magyar 
történészek is csak akkor ismerhetik meg a teljes igazságot, ha az orosz fôvá-
rosban feloldják a titkosítást.

Majd hozzátette:
Ami ezekkel a dokumentumokkal Magyarországon történt, szégyenteljes. 

Ebbe betettek, ebbôl kivettek, egy részét pedig megsemmisítették.
Németh Miklós a rendszerváltás hajnalán ezt javasolta:
Vagy semmisítsék meg az egészet, vagy azonnal hozzák nyilvánosságra, vagy 

az új kormány és parlament döntsön az ügynöklisták sorsáról. Az akkori politi-
kai résztvevôk ez utóbbit választották. Az 1990-ben megalakult Országgyûlést 
alkotó pártok mindegyikében ültek kommunista titkosszolgálati emberek, még 
az MSZP-ben is. Nagy kár, hogy nem néztünk ezzel szembe.
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HÍREK 

Százmilliók 
a fogyatékokkal élôknek

Fogyatékossággal élôk ellátására is alkalmas fogászati centrumot adtak át a 
Semmelweis Egyetem (SE) Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Kliniká-
ján.
Zombor Gábor az átadón arról beszélt, hogy évente háromszázmillió forint 

állami forrásból mûködnek az ország hat egészségügyi intézményében azok a 
speciális, altatásra is lehetôséget nyújtó, különleges fogászati centrumok, ame-
lyekben most már az autistáknak és a szellemi fogyatékossággal élôknek is 
képesek fogmegtartó kezelést nyújtani.

Az egészségügyi államtitkár kiemelte, a kormányzat elkötelezett abban, hogy 
fejlessze a speciális igényû betegcsoportok számára szükséges orvosi kezelések 
feltételrendszerét, és ahhoz kialakítsa a megfelelô finanszírozást. Kiemelte, az 
új centrum átadása annak is köszönhetô, hogy az elmúlt években intenzív 
egyeztetés indult meg a szakma és a kormányzat között, így kialakíthatók a kü-
lönleges igényû betegek ellátásához szükséges feltételek. Hozzátette, a fogyaté-
kossággal élôk fogászati kezelésében olyan finanszírozási rendet alakítottak ki, 
ami biztosítja, hogy a vonatkozó ellátás ne termeljen veszteséget az intézmény-
nek.»Az egyetem írásos összegzése szerint az értelmi fogyatékossággal élôk 
fogászati kezelése speciális körülményeket igényel, hiszen állapotuknál fogva 
klinikai környezetben nem együttmûködôk. A fogpótlások, a fogmegtartó és 
egyéb beavatkozások esetükben szinte kizárólag altatásban végezhetôk, a meg-
szokott ellátóhelyeken pedig erre nincs lehetôség. Hermann Péter, a mostani 
beruházás koordinátora, az SE Fogorvos-tudományi Karának dékánja azt 
mondta, hiú ábránd lenne azt állítani, hogy sérült embertársainknak ezután a 
többiekkel azonos lehetôségeik lesznek a fogászati kezelések vonatkozásban, de 
legalább „egy keveset törlesztettünk az adósságunkból”.

Tárki: Még mindig erôs az 
idegenellenesség

Továbbra is magas az idegenellenesek aránya Magyarországon --- olvasható ki 
a Tárki kutatási eredményeibôl. A közvélemény-kutató felmérése szerint 2014 
áprilisában a felnôtt lakosság 39 százaléka választotta azt az idegenellenesnek 
tekinthetô állítást, hogy „az országba menedékkérô be ne tehesse a lábát”.

A megkérdezettek 10 százaléka tekinthetô idegenbarátnak, akik szerint min-
den menedékkérôt be kell fogadni. A többség, a megkérdezettek 51 százaléka 
mérlegelô a menedék nyújtásának, illetve megtagadásának kérdésében --- ol-
vasható a kutatás összefoglalójában. 

A Tárki 1992 óta rendszeresen végez kutatást az idegenellenességrôl. Adataik 
szerint az idegenellenesség mértéke 1992-ben 15 százalék körüli volt, 1995-ig 
folyamatosan növekedett, 1995-ben már 40 százalék közelében volt. Ezután az 
idegenellenesség mértéke ingadozott, 1996-ban például 20 százalék alá csök-
kent, majd 2001-re 40 százalék fölé emelkedett. Az idegenellenesség mértéke 
2002 óta 2011-ig kisebb ingadozások mellett meglehetôsen stabil, 24-33 százalék 
közötti volt.

A pirézek elutasítottsága a Tárki felmérése szerint 2007-ben 68 százalék volt, 
ez 2014-re 60 százalékra csökkent, a kínaiak elutasítottsága 81 százalékról 67 
százalékra, az araboké 87 százalékról 78 százalékra csökkent hét év alatt. A 
mérlegelôk körében a románok elutasítottsága 2007-ben 77, 2010-ben 63 száza-
lék volt, 2014-ben pedig ez az arány 70 százalék.

2012-ben a korábbi évekhez képest megnôtt az idegenellenesek aránya, ismét 
megközelítette a 40 százalékot, és ez 2013 után 2014-ben is magasabb maradt, 
mint a 2000-es évek átlaga volt.A Tárki vizsgálta azt is, hogy az úgynevezett 
mérlegelôk körében hogyan változik a különbözô menedékkérôk befogadását 
elutasítók aránya, eszerint --- a románok kivételével --- folyamatosan csökkent a 
potenciális menedékkérôk befogadását elutasítók aránya, ideértve az igazán 
ártalmatlan pirézeket is. (A piréz egy kitalált népcsoport, amellyel a Tárki ku-
tatói a reflexszerûen jelentkezô idegenellenesség mértékét vizsgálják 2006 
óta.)

A lakosság fele megy csak 
nyaralni

A hazai internetezôk körében végzett felmérés tanúsága szerint a lakosság 
mindössze 46 százaléka tervez üdülést idén, a vakációzók 79 százaléka júliusban 
vagy augusztusban utazik el, és átlagosan nyolc napot szán pihenésre --- derül ki 
a Budapest Bank felmérésébôl.

A kutatásban megkérdezettek 86 százaléka belföldön nyaral, 16 százalékuk 
valamelyik európai tengerparton vakációzik, Európán kívül pedig mindössze 5 
százalék tölti szabadságát.

A felmérés szerint a családok átlagosan 118 ezer forintot szánnak a nyaralásra, 
amelynek költségeit a nyaralók 69 százaléka elôre spórolt pénzbôl fedezi. A 
vakációzók 34 százaléka havi bevételekbôl, 22 százaléka a SZÉP-kártyán lévô 
összegbôl finanszírozza az üdülést.

A kutatás rámutat arra is, hogy az utazásért, a szállásért, étkezésért, belépôje-
gyekért és a nyaralás alatt felmerülô egyéb kiadásokért 68 százalékban kész-
pénzzel, 18 százalékban bankkártyával fizetnek.

A felmérést a Budapest Bank megbízásából az NRC piackutató vállalat végez-
te, 2014 június-júliusában, 18-75 éves internetezô lakosság körében, 1200 fôs 
mintán.

Trükk Mesterházyék 
háttérbe szorítására

A Lendvai Ildikó, Kiss Péter és Szekeres Imre alkotta triumvirátus visz-
szatérô ötlete a Deák Ferenc Kör megalapítása, és ezzel a „nagy öregeket” félre-
állító Mesterházy Attila és a hozzá közelállók háttérbe szorítása --– bizonygatta 
több szocialista forrásunk is. Hatalmi törekvések állnak a kezdeményezés 
mögött --– tették hozzá. Úgy látják, az MSZP „megújítására” tett újabb Lendvai-
kísérlet nem más, mint a párt liberális szárnyának ismételt akciója a „gyurcsá-
nyi visszarendezôdés” irányába.Ennek az irányzatnak az sem mond ellent, hogy 
a huszonegy aláíró közül egy, nevezetesen Szekeres Imre --– akit Gyurcsány 
„gyenge minôségû emberként” aposztrofált --– enyhén szólva sem árulja egy 
gyékényrôl a liberalizmus amúgy mindkettôjük által magasztalt eszmeiségét. A 
frissen megalakult kör tagjai szerint a baloldalt, és benne az MSZP-t újjá kell 
szervezni, és fontosnak nevezik, hogy rendezzék a demokratikus pártok viszo-
nyát.

A felhívás aláírói remélik, hogy a szocialisták hétvégi tisztújító kongresszusa, 
amelyen ôk is küldöttek lesznek, megvitatja a dokumentumot, sôt az ajánlásokat 
el is fogadja. Azt szeretnék, hogy a pártot vezetô elnökség kétharmadát ne a 
képviselôk közül válasszák ki, és az MSZP-n belül mûködô ellenôrzô testületek 
vezetôi se az országgyûlési képviselôk közül kerüljenek ki. A javaslatból 
kiolvasható a „hatalomtechnikai trükközés” --– mondta egy forrásunk --–, mert 
Szekeres Imrét, Juhász Ferencet nem zavarta, hogy amikor ôk miniszterek 
voltak, egyben az elnökségben is helyet kaptak, így hát nem a párt kontrollálta 
a kormányzati politikát, hanem ôk saját magukat.Forrásaink szerint a „kis 
MSZP-n belüli MSZP”, vagyis a Deák Ferenc Kör javaslata nem kap többséget 
a kongresszuson, ahol az egyedüli elnökjelölt, Tóbiás József szervezetátalakítási 
tervei kerekedhetnek felül. Tóbiás javaslata a megyei elnökök hatáskörét 
csökkentené, az elnökjelölt régiók szerint szervezné újjá a pártot, amelyek 
lefednék a százhat egyéni országgyûlési választókerületet, részint szervezetileg, 
részint pedig pénzügyileg.

 A már említett Tóbiás-vonallal alighanem szolidáris lesz Mesterházy Attila és 
csapata –-- jegyezték meg, kettejük között nem olyan éles a határvonal, mint a 
gyurcsányisták és a „Ferit” elutasítók között --– hangsúlyozták.

Gyurcsányra befogott orral 
sem szavaz baloldali?

Tudja, kiket fogadott örökbe Martin 
Schulz, tudja, kikkel parolázik? Azzal 
a Gyurcsány Ferenccel, aki miniszter-
elnökként 2006. október 23-án vízá-
gyukkal, gumilövedékekkel és gumi-
botokkal verette szét a békés 
tüntetôket. De hát a zsák mindig meg-
találja a foltját. Lehet újra munkál-
kodni Magyarország ellen ott, Brüsz-
szelben. Hajrá!
Tamás Gáspár Miklós filozófus éle-

sen elítélte a Demokratikus Koalíciót: 
„…Amikor a baloldal nem egalitárius 
(egyenlôségpárti) többé --– mert 
például neoliberális vagy rasszista ---, 
akkor megszûnik balolda-linak lenni. S 
ha egyszerre neoliberális és rasszista, 
akkor minden világos. Ennélfogva ---
minden felhatalmazás nélkül – kizárom 
a pártból Gyurcsány Ferencet, Eörsi 
Mátyást, Tompa Sándort, Gréczy Zsol-
tot, Hegyi Gyulát, az egész DK-t és 
MSZP-t a cigányellenes, fajgyûlölô du-
mák miatt… Baloldali ember soha 
többé nem szavaz rátok --– még befo-
gott orral se –-, rendezvényeitekre el 
nem látogat, beszédeiteket, írásaitokat 
soha többé nem veszi komolyan…”

Stefka István
(Magyar Hírlap)

Ezer gyermek került 
családba tavaly

A kormányzatnak továbbra is az a 
célja, hogy a veszélyeztetett gyerme-
kek közül minél többen kerüljenek 
nevelôszülôhöz – mondta az Emberi 
Erôforrások Minisztériumának szociá-
lis ügyekért és társadalmi felzár-
kózásért felelôs államtitkára 
Szegeden.

Czibere Károly a 18. Ágota (Állami 
Gondoskodásban Élô és Veszélyez-
tetett Fiatalok Támogatásáért Ala-
pítvány) tábor megnyitóján arról is 
szólt, hogy a következô két-három hó-
napban összegzik a nevelôszülôknél és 
a fenntartó hálózatokban összegyûlt 
tapasztalatokat a januárban bevezetett 
új szabályozások után. Mint mondta, 
lehet, hogy korrekciók lesznek, de 
jelentôs átalakítások nem várhatók.

A megnyitón Kothencz János, az 
Ágota alapítója és az országos talál-
kozó vezetôje elmondta, hogy tavaly a 
minisztérium segítségével hatékony 
népszerûsítô munkát végeztek, az év 
végére több mint ezer, szakellátásban 
lévô gyermek kerülhetett családba, de 
ötszáz gyermek elhelyezése jelenleg is 
folyamatban van. 

Tisztelt Szerkesztôség!

Az Újság 28. számának 12. oldalán a 
Krónika rovatra (Dankó Ferenc írá-
sára), két ismert közmondással vála-
szolok:

1./ Aki nem tud arabusul, ne beszél-
jen arabusul...

2./ Más a jelentôsége a kôvet török-
nek, vagy a török követnek.

A megnevezett templomi éneket, ne 
keverjük be az állami életbe!

Magyar himnusz egy van, volt és 
lesz!

Ez a Kölcsey Ferenc által írt s elfo-
gadott himnusz! Vannak szép temp-
lomi énekeink, hagyjuk meg ezeket 
az Egyházaknak. Ne vezessük félre 
utódainkat, nagymamáinkat!

Tisztelettel:

Horváth László (Bentleigh )



A politikai abszurd életünk része lett.
Persze vérmérséklet kérdése, ki él-

vezi és ki dühöng miatta. A kabaré 
világméretû, nekünk is van saját kis 
csapatunk, amely akár ingyen is szóra-
koztatja a publikumot. „Gyurcsányék 
szombatra meghirdették az ellenállás 
napját”, olvasom a hírt, ez jó, nem 
marad ki egy szombat sem azok szá-
mára, akik szeretnek futni, tüntetni, 
vonulni valami mellett vagy ellen. Bu-
dapest világvárosi jellegéhez (sza-
badság) ez is hozzátartozik, folklo-
risztikus elem, a felszólalók névsora 
ugyanaz, a mûsor is. A Budapest Pride 
eseményeihez feltehetôen nem lesz 
mérhetô, de az ellenállás büszkesége 
nyilván itt is megjelenik az ismert 
arcokon, mert gyülekezni, szónokolni 
és ellenállni jó, hiszen tombol a zsar-
nokság, az önkény, a diktatúra és a ha-
mis emlékezetpolitika. Ehhez képest a 
kisebb abszurdok csak körítésként 
szolgálnak, hátha valaki még nem tud-
ja, mit mondott Pásztor Albert öt éve, 
mit mondott akkor az ôszödi rém, és 
mit mond most, csupa fontos ügy, nem 
is szólva a Mazsihisz új ügyvezetôjének 
kalandos életérôl. Ha mindez még 
nem elég, jajduljunk fel kínunkban 
azon a vádon, hogy az ATV már a Fi-
desz kezében van, ugyanakkor a Fi-
desz érdeke lenne, hogy megmentse a 
Népszavát, mert baloldal nélkül nincs 
jobboldal sem. Még a Kárpát-meden-

cében maradva eltöprenghetünk a ro-
mán miniszterelnök végtelen bölcses-
ségén, amely szerint hazánk azért nem 
nyithat két új konzulátust Erdélyben, 
mert a romániai magyarok érdekeit a 
román állam képviseli. Messzebb már 
nem is ajánlatos menni, mert ott már 
lônek érvek helyett, a szemben álló 
felek szokás szerint egymást vádolják 
terrorizmussal, és az igazságos ügyért 
likvidált áldozatok száma jelzi a góla-
rányt. Elgondolni is szörnyû, mi lesz, 
ha egyszer a baloldal tényleg megújul, 
és egységesen felsorakozik (mondjuk) 
Tóbiás József mögé. Politológusok, 
elemzôk, sajtómunkások maradnak 
téma és kenyér nélkül, bár akkor az 
lesz a vita tárgya, valóban megújult-e 
a baloldal, és ha igen, miért. Belátható 
ideig azonban a tömegeknek be kell 
érniük az ellenállás napjával, amibôl 
majd kifejlôdik az ellenállás hete, hó-
napja, éve, sôt évtizede is, az ellenállók 
nemcsak arcról, hanem név szerint is-
merik már egymást, és egy jóízû ellen-
állás után közös programokat szervez-
nek, kártyapartikon, szalonnasütésen 
és tájfutáson találkoznak, és kitüntetik 
a Legnagyobb Ellenállót, természe-
tesen a róla elnevezett díj lesz a de-

mokrácia mércéje, majdnem olyan, 
mint a Pulitzer-emlékdíj. Nem fogunk 
unatkozni.

* * *
Bár hôsiesen küzdök a problémával, 

képtelen vagyok arcról és névrôl meg-
jegyezni a fiatal balliberális politiku-
sokat, talán mert annyira hasonlítanak 
egymásra.

Amíg csak az MSZP (és az SZDSZ) 
létezett, ez könnyebben ment, de az 
osztódással szaporodó pártok éppen 
megszólaló képviselôit már nehezen 
tudom megkülönböztetni, azt pedig 
végképp nem tudom, ki van az Együtt-
ben és ki a PM-ben, a miértet nem is 
firtatom. A még náluk is jelentékte-
lenebb pártok és mozgalmak esetében 
csak a régi motorosok igazítanak el, 
például Bokros Lajos a maga szívós 
magányával hatvanévesen is az örök 
reménység szobra, most éppen fôpol-
gármester szeretne lenni, pedig akár 
angol király vagy pápa is lehetne, ha 
csak az akarást tekintjük. De hát Ka-
tona Kálmán is ott van a szóba hozott 
jelöltek között, Dávid Ibolya egyik 
kedvence, nem is értem, Herényi 
Károly miért nem indul, nem is szólva 
Debreczeni Józsefrôl vagy Lengyel 
Lászlóról, hogy csak néhány nevet em-
lítsek. Szívfacsaró látvány volt a tévé-
bôl elkapott kép: ott állt „kitelepülve” 
egy néptelen helyen Bokros Lajos, kis 
pultja mögött, egyedül és mosolyogva, 
mint a modern Magyarország utolsó 
esélye, az egykori MDF színeiben 
nemrég még uniós képviselô. Ez a 
makacsság, kitartás a fiatalokra már 
kevésbé jellemzô. Persze ott van az 
ôszödi rém, aki megígérte szeretett 
népének, hogy kilencvenéves koráig 
politizál, és az átlagos életkor örven-
detes emelkedése folytán ez nem 
puszta fenyegetés. Ugyanakkor itt van 
egykori kabinetfônöke, majd tárca 
nélküli minisztere, Ficsor Ádám, akire 
már csak homályosan emlékszünk -– ô 
pálinka- és likôrgyártó családi üzem-
ben találta meg boldogulását, amihez 
sok sikert és jó egészséget kívánunk. 
Ô nyújthat példát a visszavonulásra 
alkatilag képtelen balliberálisok szá-
mára, bár nyilvánvaló, hogy nem 
mindenki hajlandó ilyen nagy váltásra, 
pedig voltak itt elhíresült vodkagyá-
rosok is, míg többen inkább földbirto-
kosok vagy borászok lettek mellékü-
zemági vállalkozóként. Mivel jelenleg 
Tóbiás József az MSZP egyetlen el-
nökjelöltje, csak szomorkodhatunk, 
amiért a jelöltségre korábban már je-
lentkezett szereplôk visszaléptek, pe-
dig Kovács László tényleg megújíthat-
ta volna a pártot, mint már oly sokszor 
sikerült neki. A magam részérôl Bok-
ros Lajost látom az örök megújulás 
egyetlen ígéretének, nem véletlen, 
hogy az ATV telefonos mûsorában egy 
érzô szívû hölgy felszólította a balol-
dalt, álljon ki egy emberként a legen-
dás pénzügyminiszter mellett és mö-
gött. Ezzel máris ketten vannak: ô és 
Bokros Lajos a reformok kritikus tö-
megével.

* * *
Negyven évvel ezelôtt az egyik nép-

szerû hetilap fôszerkesztôjének felve-
tettem, szívesen írnék cikket a hála-
pénz problémájáról.

A fôszerkesztô elmosolyodott, és azt 
mondta: „Hagyjuk békén az orvosokat! 
Egyszer mi is a kezükbe kerülünk!” Ez 
olyan mély bölcsesség volt, hogy azóta 
kerülöm ezt a valóban kényes témát, 

nem pusztán gyávaságból vagy megal-
kuvásból, hanem mivel ez is társadal-
munk megoldhatatlannak tûnô politi-
kai, gazdasági, pénzügyi, jogi 
problémáinak egyike. Ráadásul a há-
lapénz nem „egyenletesen” oszlik el, és 
kezdettôl fogva bérkiegészítésként 
(is) mûködik, az etikai hátteret ne 
bolygassuk. A megoldási javaslatok 
között szerepel az egészségügyi dol-
gozók átlagbérének felemelése a nyu-
gati színvonalra, ami egyrészt pillanat-
nyilag nem idôszerû, továbbá (ahogyan 
régen mondták) bérfeszültséget okoz-
na, széles tömegek zúdulnának fel, 
hogy akkor ôk miért nem kaphatnak 
magasabb bért. Azt is rebesgetik, 
hogy az elvándorlás megakadályozása 
céljából több orvost kellene képezni, 
így közülük talán többen maradnának 
itthon. A „röghöz kötés” különbözô for-
máit a szabadságjogok ôrei mindig 
hevesen támadták, és az Európai Unió 
jelenlegi feltételei szerint legfeljebb a 
fogadó ország hozhatna (és néhol hoz 
is) korlátozó intézkedéseket. Mivel az 
egészségnél nincs drágább és fonto-
sabb, minden állam igyekszik a lehetô 
legtöbbet áldozni saját egészségügyi 
színvonalának emelése érdekében, de 
a lassan körkörössé váló globális szak-
embervándorlással nehéz mit kezdeni. 
A gazdasági migrációnak mindenütt 
súlyos következményei vannak, s 
elôbb-utóbb az Európai Uniónak is be 
kell látnia, hogy az agyelszívás olyan 
nagy kockázatokkal és mellékhatá-
sokkal jár, hogy minden tagállamot 
destabilizálhat. Vagyis legfôbb ideje 
lenne tüzetesen megvizsgálni, milyen 
emberek, eszmék és milyen tôke sza-
bad áramlása segíti elô a valódi fejlô-
dést. A versenyképesség növelése eb-
bôl a szempontból illuzórikus, ha csak 
nem feltételezzük, hogy a jelenleg öt-
ször vagy tízszer nagyobb fizetést ga-
rantáló államok növekedési üteme 
megáll, és egyszer a periféria országai 
is elérik ezt a színvonalat. Vagyis min-
den tiszteletem azoké, akik a megboly-
gatott hangyabolyba rábeszéléssel 
igyekeznek visszaterelni a hangyákat, 
de ehhez minden államnak meg kell 
találnia a maga eszközeit, és meg kell 
alkotnia saját törvényeit, vagy pedig 
az Európai Uniónak kellene ezen a 
téren is értelmesebben mûködnie. 
Csak egy biztos: a hálapénz egyelôre 
marad, különösen, ha már azért is há-
lásaknak kell lennünk, hogy az orvosok 
és nôvérek itthon dolgoznak. Igaza 
volt az egykori fôszerkesztônek: hagy-
juk békén az orvosokat!

* * *
A nyári uborkaszezonban mindig elô-

jönnek a régi felmérések a pirézekrôl, 
e kitalált népcsoportról, amelyet öt 
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Szentmihályi Szabó Péter  (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
magyarból három utál.

Ez természetesen világos jele annak, 
hogy a magyarok változatlanul idegen-
gyûlölôk (rasszisták), nem ismerik és 
értékelik a piréz civilizáció és kultúra 
ôsi, csodálatos eredményeit, sôt még 
pirézül sem képesek megtanulni 
egyetlen büdös szót sem. Mármost 
(éppen emiatt) a pirézeket már én is 
kezdem utálni, sôt magát a pirézizmust 
is, amelynek lényege, hogy szeretni és 
csodálni illik, amit (akit) nem isme-
rünk, mert különben elôítéleteink rab-
jai leszünk. Ha már a felméréseknél 
tartunk, feltûnt nekem, hogy az utóbbi 
idôben a közvélemény lelkes kutatói 
nem közölnek adatokat a vezetô poli-
tikusok népszerûségérôl (nem mintha 
hiányozna). Ennek legfôbb oka aligha-
nem az, hogy a balliberális oldalon ne-
héz lenne olyan személyeket megne-
vezni, akik még a jövô héten is 
vezetônek számítanak. Van néhány 
halványuló fényû állócsillag, amely 
hamarosan vörös törpévé változik, és 
vannak új reménységek, akik nyilván-
valóan betölteni óhajtják fényükkel a 
csillagközi sötétséget. Ilyen a fárad-
hatatlan, tündöklô intellektuális sugár-
zásával is lenyûgözô Kunhalmi Ágnes, 
aki hangot akar adni a hangtalan mil-
lióknak, amikor azt mondja, hogy „a 3-
as metró a leghosszabb metróállomás 
Budapesten”, nem is szólva arról, hogy 
Tarlós István „orosz rulettet játszik a 
fôvárosiak életével”. Ez az „orosz ru-
lett” egyrészt rámutat Tarlós sötét 
terveire, másrészt felrémlik a szörnyû 
moszkvai metrószerencsétlenség, de 
még a paksi atomerômû árnya is. Csak 
a politikusi visszafogottság miatt nem 
követelik, hogy azonnal tegyék át a 4-
es metrót a 3-as helyére. Azt nem tud-
ják tagadni, hogy a fényes Demszky-
korban rohadt le teljesen a 3-as metró, 
de a múltat le kell zárni, elvtársak, a 
múlttal való szembenézés aktuális irá-
nyát pedig a megújult baloldal fogja 
továbbra is kijelölni. A pirézeknél 
minden bizonnyal már régen megol-
dották ezeket a problémákat, ha van 
metrójuk, azt naponta felújítják, sta-
dionokat nem építenek, viszont az év 
minden napján futnak a fôvárosban 
valami ellen vagy valamiért, ott élhetô 
és szabad minden, sôt a helyi felmérés 
szerint imádják a magyarokat, csak 
azt sajnálják, hogy hibás az Orbán-
kormány emlékezetpolitikája, így le-
hetséges az is, hogy az államosított 
tantervben elfeledkeztek Piréziáról, 
nyilván nem véletlenül. Egy új, de-
mokratikus kormány elsô dolga lesz a 
magyar–piréz kapcsolatok megerôsí-
tése, a piréz bankok kedvezô hitelkons-
trukciókat ajánlanak máris a magyar 
lakosságnak.



A történelemtudomány beval-
lottan nem szereti Attilát, s azt 
próbálja elhitetni, hogy halálával 
egyszerûen eltûnt nemes népe is

„A zölderdô-sugáros, vadgalambbú-
gásos kicsiny Erdôvidék adta kultú-
ránknak apácai Csere Jánost, árkosi 
Benkô Józsefet, nagyajtai Cserei 
Mihályt meg kisbaconi Benedek 
Eleket. A híres székely mesemondó 
egyik családregényét szülôhelyérôl 
így kezdi: »Ez a falu, ennek a falunak 
az erdeje, mezeje ôsfoglalás. Három 
nemzetség az ôsfoglaló: a Benedek-, a 
Benkô- s a Boda-nemzetség.«”

Az idézet abból az idén megjelent 
tanulmánykötetbôl való, amely a 18. 
századi európai hírû polihisztor --– 
nyelvész, történész, botanikus --– re-
formátus lelkész árkosi Benkô József 
(1740–1814) tiszteletére, halálának 
kétszázadik évfordulója alkalmából 
készítettek kései hozzátartozói, és a 
Tortoma Kiadó gondozásában látott 
napvilágot.

A rendhagyó kötet szerzôi maguk is 
–-- folytatva ôsi nemes székely család-
juk hagyományait --– alkotó emberek, 
tudósok. A szerkesztôt, Benkô Mihály 
történészt, Kelet-kutató írót ez év már-
cius 15-én a Magyar Köztársaság Ér-
demrend tisztikeresztjével tüntették 
ki a magyar ôstörténet feltárásáért 
végzett több évtizedes munkásságáért. 
Ezek után nem meglepô, ha a könyvet 
kézbe fogva nem egy szimpla család- 
és forráskutatási mûvet forgathatunk. 
A kötetben közölt tanulmányok alátá-
masztják a 18. századi tudós korát 
messze megelôzô meglátásait, s érde-
kes adalékokat szolgáltatva a hun–
avar–székely–magyar kapcsolatrend-
szerre.

Benkô József a kettôs honfoglalás 
elméletét megfogalmazó László Gyula 
régész professzor elôtt csaknem két-
száz évvel korábban, krónikáink alap-
ján és a székely hagyományok széles 
körû ismeretének birtokában alkotott 
reális, máig helytálló képet az Árpá-
 dék bejövetele elôtti idôszakról, a 
székely-ség „ôsfoglalásáról”.
 „A székelyeket Anonymus a Gesta 

Hungarorumban Attila népének 
nevezi.

A hunokig viszi vissza a rabonbánok 
sorát a Csiki székely krónika is.

A 19. század közepéig soha kétségbe 
nem vont és mindmáig fennmaradt 
székely hagyomány szerint a székely-
ség Csaba királyfi, Attila hun király 
fiá nak népe, amely a Hun Birodalom 
Attila halála utáni összeomlásakor 
nem húzódott vissza a Fekete-tenger 
északi partvidékére, hanem Erdély-
ben, a Déli Kárpátok magas hegyei 
között maradt, és itt élt tovább a hon-
foglaló magyarok érkezéséig. A ma-
gyarok jövetelekor elébük mentek, és 
ôk voltak kalauzaik a szorosokon ke-
resztül, Erdélybe és a Kárpát-meden-
cébe” --– írja bevezetôként a szerkesz-
tô, Benkô József Az Erdélyország 
Nemes Székely Nemzet Képe címû 
mûvéhez, amelyben a hun–avar–szé-
kely–magyar folytonosság bôvebb ki-
fejtése olvasható.
A nemesség katalógusa
A hun–magyar azonosság napjainkra 

mind régészetileg, mind a modern 
vizsgálati módszerek (genetika, antro-
pológia stb.) által bizonyított tény, 
mégsem a hivatalosan elfogadott ver-
zió. Így a százhetven oldalas, alapos 
forrás- és hivatkozásjegyzékkel ellá-
tott kötet aktualitását és jelentôségét 
felesleges megkérdôjelezni.

A tanulmánykötet bevezetô esszéjét 
a szintén rokon Darkó Jenô történész 

írta, ebben ismerteti Benkô József he-
lyét és szerepét a magyar történettudo-
mány kialakulásában és a munkásságá-
ban tükrözôdô krónikás hagyományt.

Benkô az utolsó latin nyelven író er-
délyi tudós és az elsô magyar forrás-
kutató volt, aki fôként államismereti 
és az erdélyi történet alapvetô forrá-
sainak összegyûjtése terén végzett 
hatalmas munkát. „…Szerintem a tu-
dományos erdélyi történeti kútfônyo-
mozás megalapítója Benkô József. 
Elismerem, hogy voltak elôtte érde-
mes gyûjtôk, írók és kiadók, de tény 
az, hogy a kútfônyomozás és a nemzet 
történeti tudásának szükségessége ön-
tudatával annyira, mint Benkô, elôtte 
egy erdélyi író sem bírt”--– írta róla 
1867-ben Mikó Imre.

Kitartó szorgalmával, kivételes mun-
kabírásával hatalmas ismeretanyagra 
tett szert. A magyaron kívül beszélte a 
latin, a román, a cigány nyelvet, értett 
héberül, görögül, olaszul, franciául, 
németül, örményül és törökül.

Városi, egyházi és családi levéltárak 
anyagait másolta le, valamint 16–17. 
századi magyar historikusok munkáit. 
Oklevélgyûjteménye lett késôbb a 
Székely Oklevéltár alapja. Rengeteg 
történelmi és a saját korára vonatkozó 
statisztikai, természetrajzi adatot dol-
gozott fel, de kéziratainak csak töredé-
ke jelenhetett meg nyomtatásban. 
Munkásságának jelentôs része ebek 
harmincadjára került, elveszett a tör-
ténettudomány számára, így a székely 
nemességrôl írott mûve és az Erdélyi 
Nemesség Katalógusa is, utóbbi ábécé 
sorrendben tartalmazta a nevezete-
sebb famíliákat és történeti személyi-
ségeket.

Halála után nyolc évvel ügyvéd öcs-
cse, árkosi Benkô Ferenc megírta a 
polihisztor életrajzát, ezt a könyv 
függelékében tette közzé a szerkesztô. 
Ebbôl megtudhatjuk, hogy az ôsi szé-
kely család Árkosról telepedett át Kö-
zépajtára, 1767-tôl itt apja utódaként 
református lelkészként szolgált Ben-
kô. 1768-ban vette feleségül Fülei 
Csöög Máriát, s házasságukból öt 
lány és három fiú született. A papi hi-
vatás mellett botanikával is foglalko-
zott. Fô mûve a Transsylvania, a kora-
beli Erdély leírása, a mûvelôdéstörté-

net, a néprajztudomány és a család-
történet máig használt forrásmunká-
ja.

Benkô kezdte meg Erdély növényei-
 nek számbavételét. Elsôként jelölte a 
növényeket kettôs névvel, s Linné bo-
tanikai rendszerét magyar nyelven 
ismertette. Növénytani fômûve, a Flo-
ra Transilvanica korán ismertté tette 
nevét Európában, a holland Haarlemi 
Tudós Társaság is tagjává választotta.
Színre lép a bécsi kamarilla
1787–tôl a székelyudvarhelyi kollé gi-

umban szónoklattant, teológiát, tör-
ténelmet, földrajzot, természetisme-
retet, héber és görög nyelvet tanított. 
A többi tanár, különösen a külföldön 
tanult, akadémikus Bodola Sámuel 
nem tudta elviselni Benkô népszerûsé-
gét, hírnevét, és rágalomhadjáratot 
indított ellene. 1789-ben állásáról le-
mondatták, ekkor középajtai birtokára 
vonult vissza, ahol híres botanikus 
kertje volt, amelyben mintegy hatszáz 
féle növény élt, s a füvészkertet egy-
részt oktatási, másrészt természetgyó-
gyászati célra használta.

Nyelvészeti kérdéseknek is nagy te-
ret szentelt, a Transsylvaniában tár-
gyalta a magyarok, székelyek és ro-
mánok nyelvét, rövidebben a szászokét 
és a cigányokét. A magyar nyelvet ille-
tôen megállapította, hogy Európában 
nincs rokona, szójegyzéket közölt a 
német, szláv és francia jövevénysza-
vakról is.

A magyar Hírmondó számára írt tu-
dósításai és cikkei révén fontos sze-
repet játszott a század nyelvújító moz-
galmában. Új szavakat alkotott a szé-
kely tájszavakból, és írt a székely 
nyelvjárás hangtani jellegzetességeirôl 
is.

„Társalgási modora nyájas, tréfás és 
elôzékeny, sôt általában oly emberbe-
csülô volt, hogy midôn valakivel talál-
kozott senki ôt a köszöntéssel meg 
nem elôzhette” --– vallott róla Mikó 
Imre.

A 18. századi tudományos élet fóku-
szában a krónikás és néphagyomány 
által makacsul képviselt hun–magyar 
azonosság kérdése állt. Nem véletle-
nül. Habsburg-megrendelésre ebben 
az idôszakban jelentek meg ennek 
cáfolatára az elsô „történeti mûvek” --
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– például Johann Stiltinic 1747-ben 
kiadott munkája --–, amelyek már a 
kiagyalt finn–magyar rokonságot su-
gallták.

Benkô Az Erdélyországi Nemes Szé-
kely Nemzetnek Képe címû, történeti 
szintézisében magyar, frank és görög 
krónikák állításait alapul véve, vala-
mint a székely szájhagyományra ala-
pozva tisztázta a székely nemzet ere-
detét és jogállását. 1791-ben latin 
nyelven Kolozsvárott és Nagyszeben-
ben megjelentetett mûve, amelynek 
hunokról szóló fejezetét a tanulmány-
kötet közli, alapvetô forrása a hiteles 
történeti feltárásnak.

Ezen kívül lehetett még egyéb oka is 
a könyv kiadásának, s ez magát a Ben-
kô családot is érintette.

A székelyek eredendô, „ôsfoglalói jo-
gon” szerzett nemességét is bizonyítot-
ta az írás, abban az idôszakban, amikor 
a bécsi kamarilla éppen azon dolgozott, 
hogy a köznemességtôl elvegye, és „ új 
szerzeményként” idegen fôuraknak, 
Habsburg-hadvezéreknek, --- fôhiva-
talnokoknak, --- hadiszállítóknak jut-
tassa birtokaikat. Aki nem tudta neme-
si származását kellô okmányokkal 
igazolni, attól elvették ôsi jussát. Ben-
kô Józsefnek is saját árkosi nemes-

ségét kellett tanúsítania, dédapjának, 
árkosi Benkô Jánosnak 1614-es luszt-
rálása alapján. A hosszadalmas peres 
eljárás okairól Nemességigazolási pe-
rek és Benkô József címmel külön 
tanulmány olvasható a kötetben.

A könyv terjedelmesebb része, igazi 
kuriózumként a székelyek és a Benkô 
család évezredes viszonyára mutat rá.

Alapos vizsgálat alá kerül a Benkô 
családnév, amelybôl megtudhatjuk, 
feltételezhetôen a Benedek név dél-
szláv kicsinyítésébôl származik, s már 
az avar birodalom fennállásának utol-
só évtizedeiben, a 8–9. század fordu-
lóján Nyugat-Pannóniában elôfordult. 
Itt ugyanis hosszú idôn át éltek avarok 
és délszlávok egymás mellett. Az itt 
letelepedett avarok késôbb segédcsa-
patként csatlakoztak a honvisszafoglaló 
magyarokhoz, és a székelység részévé 
váltak. Az ô közvetítésükkel terjedt a 
késôbbiekben a névváltozat a Magyar 
Királyság gyepûvidékén elôször Er-
délyben, majd a Székelyföldön.

Szó esik a székely Benkôk emlékeirôl 
a honfoglalást követô idôkben a gye-
pûvidéken, errôl helységnevek, neme-
si adománylevelek tanúskodnak.
Családfa az Árpád-korig
Hosszabb tanulmány tárja fel az ár-

kosi Benkô família eredetét, ennek ré-
szeként fényképekkel is illusztrálva 
bemutatják a titokzatos történettel 
rendelkezô ôsi családi címert is. Rész-
letesen közlik a kötetben az árkosi és 
középajtai Benkô család leszármazási 
tábláját.

A jól szerkesztett könyv utolsó, füg-
gelék részében kapott helyet a Ma-
gyarország, Erdély és Horvát-Szlavó-
nia területére szétágazó Benkô família 
felsorolása, nemesi és címeres levelek 
alapján.

Ugyancsak a függelékben találjuk az 
1820-ban megírt életrajzot Benkô Jó-
zsefrôl, valamint érdekes családtörté-
neti visszaemlékezésekbe pillantha-
tunk bele. Miközben a könyvet olvas-
suk, elgondolkodhatunk, vajon milyen 
ôsi lehet „ôsfoglalásunk” itt a Kárpát-
hazában? Milyen régi is ez a szárma-
zás? Aki utánaered, megtalálhatja a 
válaszokat. A Benkôk utánaeredtek, 
családfájukat az Árpád-korig tud-
ják visszavezetni, s az alapos kuta-
tás közben --– szerencsénkre --– 
még a hun–avar–székely–magyar 
kapcsolatokról is újabb hiteles in-
formációkkal gazdagítottak ben-
nünket.

Csurka Dóra
(Magyar Hírlap)

Hunok, székelyek az 
idô alagútjában

László Gyula rajza a honfoglalásról szóló kötetébôl  (Forrás: MH)

Magyar pékség
Hazai ízek, hazai bô választék, hazai tudás és 

gyakorlat nyomán.

Naponta friss sütésû kenyerek és péksütemények.

Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.

126 Main St. Croydon VIC  3136
Tel.: (03) 9723-1807

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au



Két férfit, köztük egy olyan amerikai 
szerzôt ökleltek fel bikák  a világhírû 
pamplonai bikafuttatás harmadik nap-
ján, aki könyvet írt arról, hogyan lehet 
túlélni a bikák elôli menekülést.

A 32 éves Bill Hillmannek a comb-
jába, egy 32 éves spanyol férfinak pe-
dig a mellkasába döfte bele a szarvát 
egy bika. Hillman amúgy tapasztalt, 
egy évtizede rendszeres résztvevôje a 
bikafuttatásoknak. How to Survive the 
Bulls of Pamplona (Hogyan éljük túl a 
pamplonai bikákat) címû, három szer-
zôtársával --– John Hemingwayjel, 
Joe Distlerrel és Alexander Fiske-
Harrisonnal --– közös könyve nemrég 
jelent meg.

Három másik ember is kórházba ke-
rült szerdán, de ôk mind esés követ-
keztében szenvedtek sérülést. A fesz-
tivál elsô napján, hétfôn négyen 
sérültek meg, kedden nem történt 
sebesülés.

Az Ernest Hemingway Fiesta címû 
regényében is megörökített nagy múl-
tú rendezvényen minden évben embe-
rek tucatjai sebesülnek meg a bikák 
elôl futva a navarrai székhely szûk és 
kanyargós óvárosi utcáin. A feljegyzé-
sek kezdete óta, vagyis egy évszázad 

alatt 15 ember vesztette életét a feszti-
válon. Az utolsó tragédia 2009-ben tör-
tént, amikor egy 27 éves madridi férfit 
öklelt fel egy bika. A reggeli futásban 
részt vevô bikákat délutánonként leö-
lik a torreádorok.

* * *
Az eddigi legidôsebb kôzetbolygót 

fedezték fel a napokban európai csil-
lagászok. A közel 12 milliárd éves pla-
néta a lakhatósági zónában található, 
így elméletileg kialakulhatott rajta az 
élet.

A Kapteyn b névre keresztelt exo-
bolygó a kutatók szerint csupán 13 
fényévre található a Földtôl, és 11,5 
milliárd évvel ezelôtt keletkezett, alig 
több mint 2 milliárd évvel az Univer-
zum születése után (a mai elméletek 
szerint a Nagy Bumm 13,8 milliárd 
éve történt). Az új exobolygó tömege 
ötszöröse a Földének, és 48 nap alatt 
kerüli meg a központi csillagát.

A Kapteyn b (és testvérbolygója, a 
Kapteyn c) egy vörös törpe, a Kapteyn 
csillag körül kering. A két exobolygó 
közül csak a Kapteyn b-t gondolják a 
csillagászok lakhatónak, a Kapteyn c 
ugyanis a lakhatósági zónán kívül esik, 
tehát túl hideg ahhoz, hogy kialakul-

hasson rajta az élet. Az új exobolygókat 
az Európai Déli Obszervatórium (ESO) 
chilei La Silla nevû csillagvizsgálójával 
találták meg a londoni Queen Mary 
Egyetem csillagászai.

A kutatók korábban nem gondolták, 
hogy a Kapteyn csillag körül olyan 
bolygót fognak találni, amelyen lehet-
séges az élet kialakulása. Az egyhar-
mad naptömegû csillag egyébként 
olyan közel van a Földhöz, hogy ama-
tôr csillagászati távcsövekkel is meg-
figyelhetô.

A Kapteyn csillag eredetileg egy tör-
pegalaxishoz tartozott, amelyet a Tej-
útrendszer bekebelezett. Ez az ese-
mény a Kapteyn csillagot és a bolygóit 
eltérítette, és a galaxismag körüli pá-
lyára állította a galaktikus halóban. A 
haló a spirálgalaxisok, például a Tejút-
rendszer korongja körüli gömbszim-
metrikus térrész, amelyben csillagok 
vannak. Ezek egy része magányos, 
más részük pedig gömbhalmazokba 
csoportosul.

A Tejútrendszer által „felfalt” törpe-
galaxis maradványa a kutatók szerint 
az Omega Centauri nevû gömbhalmaz 
lehet, amely 16 000 fényév távolságra 
található, és több ezer olyan csillagot 
tartalmaz, amelynek a kora 11.5 mil-
liárd év körül lehet.Tekintve, hogy a 
Föld „csak” 4,6 milliárd éves, elkép-
zelni is nehéz, hogy milyen fejlôdésen 
mehetett keresztül az élet és az értel-
mes élet, ha esetleg kialakult ezen az 
égitesten.

* * *
Katasztrófa készül Kárpátalján?
Meddig lehet bírni a nyomort, a kilá-

tástalanságot, a válságot, a háborút? 
Mindezt együtt nekünk még nem kel-
lett soha megtapasztalni, ám az amúgy 
sem kedvezô kárpátaljai életkilátások 
a keleti konfliktus hatásai miatt egyre 
romlanak. Jelentés a végekrôl.

„Nincsenek utak, nincsenek közmû-
vek, nincs közvilágítás, de az adóter-
heinket emelik”-– ezt is mondta többek 
között Zán Fábián Sándor kárpátal-
jai református püspök egy hétvégi 
egyházi tanácskozáson. A magyar 
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Szép számok
Százegy induló ország közül tizenö-

tödik helyen végzett Magyarország a 
Dél-Afrikában megrendezett 55. Nem-
zetközi Matematikai Diákolimpián. A 
hattagú magyar csoportból Fehér 
Zsombor a budapesti Fazekas Mihály 
gimnázium tanulója aranyérmet szer-
zett. A magyar csapat vezetôi Pelikán 
József (Eötvös Lóránt Tudományegye-
tem) és Dobos Sándor (Fazekas 
Mihály Fôvárosi gimnázium) voltak-– 
közölte a Bólyai János Matematikai 
Társulat. A legrégibbi nemzetközi di-
ákolimpiát elôször 1959-ben rendezték 
meg, s ma az egész világra kiterjed. A 
magyar diákok sikere kiugró, hogy ha 
ezt európai dimenzióban vizsgáljuk. 
Az Európai Unió országai közül Ro-
mánia (11) és Hollandia (13) után a 
harmadik helyen állunk, megelôzve 
Németországot (16), Nagybritanniát 
(20), Lengyelorszgot (26), Szerbiát 
(23), Franciaországot (45), Spanyolor-
szágot (48), Csehországot (32), Dániát, 
(67), Olaszországot (26), Svájcot (38), 
Szlovákiát (34), Svédországot (57), és 
Ausztriát (51).

A legjobb tíz sorrendben:
Kina, USA, Taiwan, Oroszország, Ja-

pán, Ukrajna, Korea, Szingapur, Ka-
nada, Vietnám, 

Ausztrália a 11. helyen végzett
Elgondolgoztató kell hogy legyen, 

hogy az elsô tiz közül 6 ázsiai van és az 
Európai Únió ott nem szerepel. Már 
régen elismert, hogy matematika egy-
ben a tudomány szolgája és királynôje. 
Már olyan vélemény is elhangzott, 
hogy az Isten az egy matematikus. De 
ha Európa akar a nagyságának és a 
dicsô matematikai-tudományos múlt-
jának megfelelô helyet megteremteni 
a világban, akkor komolyabban kell 
venni a matematikát.

De térjünk át egy másik tárgyra, ahol 
szintén számadatokról van szó. Politi-
kai pártok mindig számítanak arra, 
hogy a múlt kudarcait, rossz kor-
mányzását évekkel késôbb a választó-
polgárok elfelejtik, és megint van 
esély a kormányzásra. Csak ezzel ma-
gyarázható, hogy Gyurcsány Ferenc a 
jelek szerint megint az összesített 
ellenzék vezetô pozicióját vette célba. 
Pedig nem is olyan régen mikor ez a 
szoci „haladó” „demokrata” bagázs 
„vezette” az országot elérkezett az a 
pont, hogy a világon senki és semmi-
féle pénz-intézet nem volt hajlandó 
Magyarországnak kölcsönt folyósítani, 
pedig erre szükség volt mert a lejárt 
kölcsönöket ki kellett fizetni. Csak egy 
út maradt az államcsôd elkerülésére: 
elfogadni a Nemzetközi Valutaalap 

(IMF) kölcsönt a  szigorú feltételeivel.
Nos, 2014-ben elmondhatjuk, hogy az 

Orbán kormány kifizette az IMF 
adósságot, és a nemzetközi szervezet-
nek „megmutatta az ajtót”. A Magyar 
Nemzet július 15-i száma pedig beszá-
molt arról, hogy mi történt amikor a 
magyar állam nemrég a pénzpiacon 
megjelent: „rekord alacsony két száza-
lék alatti hozam alakult ki öt és fél-
szeres jegyzési érdeklôdésre az Ál-
lamadosság Kezelô Központ (ÁKK) 
keddi 3 hónapos diszkont kincstárjegy 
aukcióján.” Ennek részletes magyará-
zata: a magyar államnak 220 milliárd 
forint kölcsönre volt szüksége, de en-
nek ötszöröse 1100 milliárd forint vett 
részt az aukción. Ennek a versenynek 
köszönhetô, hogy a kamatlábat sike-
rült 1.9 százalékra leszorítani ami 
rekord alacsony.

Végül még egy hasonlat. A magyar 
állam ezév júliusában 1.9 % kamatot 
fizetett a kölcsön vett pénzért. Ugyan-
akkor Ausztráliában a Reserve Bank 
cash rate 2.5 % volt !!!!
Ide már nem kell kommentár, 

csak az, hogy Hajrá magyarok!

Kroyherr Frigyes
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közösség egyik vezetôjének öt leg-
megrázóbb ténye a kelet-ukrajnai há-
ború helyi lecsapódásairól.

A református egyház még az államtól 
átvállalt oktatási és szociális feladatok 
ellátásáért sem kap semmiféle támo-
gatást. Kijev a bajban azonban számít 
a segítségre: golyóálló mellények, re-
peszálló szemüvegek és sisakok, vala-
mint katonai csizmák beszerzését kér-
te a magyar reformátusoktól.

Az ingatlanadó ez év második felétôl 
már nem csupán az ingatlanok lakó-
területére, hanem az egész telekre ki-
terjed. Az egyháztól a szovjet idôkben 
elvett, lelakott, majd magyarországi 
és nyugati segítséggel kínkeservesen 
felújított ingatlanokért hamarosan te-
temes summát kell fizetni.

Mindenkit sújt az óriási infláció, az 
ukrán nemzeti valuta az elmúlt hóna-
pokban elvesztette értékének har-
mincöt-negyven (!) százalékát.

Az üzemanyag literenkénti ára már 
az egy eurót is elérte. Az orosz gáz-
csapok elzárása is komoly fejfájást 
okoz, mert a tél közeledtével gázkazá-
nok helyett vegyes tüzelésû kazánokat 
kellene beállítani, de a csere nagyon 
drága.

A katonaköteles férfiak javarészt 
Magyarországra menekülnek a behívó 
elôl. A családok, az otthon maradó 
asszonyok, gyerekek és idôsek nyomo-
rúságos helyzetét a református egyház 
a tél közeledtével ingyenkonyhák fel-

állításával és tûzifa biztosításával ter-
vezi enyhíteni. (Heti Valasz)

Ukrajna és a kárpátaljai magyarság 
érdeke az ország stabilitása és európai 
integrációja
Bocskor Andrea sajtóközleménye
Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP 

nemzeti listáján megválasztott képvi-
selô a mai napon tette elsô felszólalását 
az Európai Parlamentben. A kárpátal-
jai származású képviselô az Ukrajnáról 
rendezett vitában kijelentette: Min-
dent el kell követni Ukrajna békéjének, 
stabilitásának és demokratizálásának 
érdekében. „Ez az egész ország és a 
kárpátaljai magyarság érdeke is” --– 
jelentette ki. 

Bocskor Andrea felszólalásában kie-
melte: Az Európai Parlament képvi-
selôjeként üdvözli, hogy az ukrajnai 
helyzet fontos helyen szerepel az EP 
napirendjén. 

„Kárpátaljai magyarként feladatom-
nak tekintem, hogy támogassam Uk-
rajna békéjének, stabilitásának és 
demokratizálásának megteremtését, 
szuverenitásának megôrzését, elôse-
gítsem euroatlanti integrációját, és az 
ukrán állampolgárok EU-ba történô 
vízummentes beutazását” --– jelentette 
ki felszólalásában Bocskor Andrea. A 
fideszes politikus kiemelte, hogy tá-
mogatja mindazokat a törekvéseket, 
melyek segítenek Ukrajnának kikerül-
ni a válságból, békét teremtenek. „Ez 
az egész ország és a kárpátaljai ma-

gyarság érdeke is” -– tette hozzá. 
„Fontos feladatomnak tekintem a 

nemzeti kisebbségek jogérvényesítésé-
nek elôsegítését. Elô kívánom mozdí-
tani az emberi és kisebbségi alapjogok, 
valamint a kisebbségi nyelvek haszná-
latának európai szintû biztosítását” -– 
zárta elsô plenáris felszólalását Bocs-
kor Andrea fideszes európai 
parlamenti képviselô. 
Strasbourg, 2014. július 15.

* * *
Az RMDSZ kormányon maradásával 

nem az a legnagyobb gond, hogy to-
vábbra is partnerei lesznek a hatalom-
gyakorlásban egy korrupt, posztkom-
munista, szélsôségesen magyarellenes 
politikusokat is tömörítô, alapvetôen 
nacionalista alakulatnak. Véteknek 
nem kevés ez sem, de talán még ki le-
het valahogy magyarázni

Talán még az is belefér, hogy volta-
képpen nem szûnik meg az a probléma, 
amiért a cirkuszt kirobbantották, és 
Románia nem lép ki a Minority Safe-
Pack nevû európai polgári kezdemé-
nyezés visszautasítása miatt kezdemé-
nyezett perbôl. Úgysem perdöntô a 
román állam részvétele, meg aztán 
valóban fontos a párbeszéd, hátha si-
kerül velük megértetni, hogy nem a 
románok ellen irányul a kezdeménye-
zés –-- áltathatnánk magunkat és pró-
bálnak is szédíteni bennünket valós 
érvek helyett untig ismert közhelyek-
kel.

Ami viszont az úgynevezett kompro-
misszumos megoldásban a legaggasz-
tóbb, az Kelemen Hunor veresége és 
ennek üzenete. Nem azért, mintha az 
RMDSZ elnöke különösebb reformo-
kat valósított volna meg a szövetségen 
belül –-- nem tette. Nem azért, mert 
radikálisan új irányba terelte volna a 
szervezetet, másfajta politizálást ho-
nosított volna meg --– nem történt 
ilyesmi. Néhány kérdésben sikerült 
átvinnie akaratát akár a régi vezetôi 
gárdával szemben is --– a magyar 
állampolgárság, a külhoni magyarság 
szavazati joga ügyében például nem 
Markó Béla és hívei álláspontja ér-
vényesült, de akár a székelyek nagy 
menetelését is említhetnénk: a korábbi 
RMDSZ-vezetés aligha lett volna part-
nere az SZNT-nek a tömegmegmoz-
dulás szervezésében. Mindez viszont 
túl kevés volt, ráadásul úgy tûnt, a kor-
mányra lépés után a szövetségi elnök 
elbizonytalanodott, lavírozni próbált a 
radikálisabb fellépést óhajtó székely-
földiek és a régiek, a hatalompártiak 
között. Egyszeriben megváltoztak a 
prioritások, az autonómiastatútum be-
nyújtásának halogatása szemléletesen 
tükrözi mindezt, Kelemen Hunor vé-
gül nevetségessé is vált, amikor két-
hetente újabb és újabb idôpontot jelölt 
meg a törvény kidolgozására.

És mégis, az RMDSZ kormányon ma-
radásában talán Kelemen Hunor ve-
resége a legaggasztóbb. Az, hogy mie-
lôtt még a Szövetségi Állandó Tanács 
döntést hozott volna a kérdésben, Ve-
restóy Attila már közölte azt. A kétes 
háttéralkuk köttetésének hirtelen elô-
bukkant mestere megsemmisítô csa-
pást mért Kelemen Hunor tekinté-
lyére, amikor sajtónyilvánosság elôtt 
közölte: az elnök távozhat, ha akar, ám 
ôk bizony maradnak.

Csakhogy --– és Kelemen Hunor meg-
alázó vereségében ez a fájó -– az is 
világossá vált: az RMDSZ-t belülrôl 
megreformálni lehetetlen. Jöhetnek új 
elnökök, mozgolódhatnak radikálisabb 
szárnyak, az igazán fontos döntéseket 
úgysem ôk hozzák --– hanem a régiek, 
a hatalomhoz dörgölôdzôk, a kis lépé-
sek nagy mesterei. Kelemen megy 
(egyelôre a kormányból). Verestóy 
örök. (Háromszék)

* * *
Huszonöt napig lobogtak a kézdivá-

sárhelyi Gábor Áron téren a Hatvan-
négy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 
(HVIM) kézdivásárhelyi tagjai által 
június 19-én kitûzött székely zászlók. 
Vasárnap éjszaka ismeretlen tettesek 
eltávolították a székely jelképeket

A két rudat tartó csavarokat levágták, 
hogy könnyebben leszereljék a két 
kisméretû lobogót. Vasárnap este 
nyocig, amíg a vármegyések ôrt álltak 
ott, a zászlók a helyükön maradtak. 
Napokkal azelôtt lejárt a polgármester 
vármegyésekhez intézett ultimátuma 
is.
Tóth Bálint, a HVIM erdélyi szóvi-

vôje érdeklôdésünkre elmondta: min-
den valószínûség szerint a polgármes-
teri hivatal emberei szerelték le a 
zászlókat a városvezetô utasítására. A 
szóvivô arra kéri a fôtéren lakókat, 
hogy ha névtelenül is, de mondják el, 
ha látták, mikor és ki vette le a lo-
bogókat.

A vármegyések bátran, fényes nap-
pal tûzték ki a székely zászlókat, a 
városvezetés pedig az éj leple alatt 
szedette le azokat. Valószínû, hogy 
akárcsak az EMI lampionjai, ezek is 
zavarták a légi közlekedést a fôtér fe-
lett –- mondta rosszallóan Tóth Bálint. 
Eddig csak csatározás volt --– hangsú-
lyozta --–, de ha háborút akarnak, 

akkor háború lesz, és a zászlók a na-
pokban visszakerülnek a helyükre. 
Péter János, a Székely Nemzeti Ta-

nács (SZNT) alelnöke is hangoztatta: 
nem értenek egyet a székely zászlók 
eltávolításával, az SZNT nem óhajt 
erôszakot alkalmazni, de felhívják a 
közvélemény figyelmét, hogy a szé-
kely jelképek használatát nem tiltja 
semmiféle törvény, jogunkban áll sza-
badon használni szimbólumainkat. 
Már ideje volna befejezni a zászlós in-
gyencirkuszt --– mondotta az SZNT 
alelnöke --–, hiszen akadnak sokkal 
fontosabb dolgok a város életében.
Bokor Tibor polgármester a Három-

szék megkeresésére elmondta: nem 
vasárnap éjszaka, hanem utasítására 
hétfôn reggel vették le a két székely 
zászlót a hivatal munkatársai, mivel a 
prefektúra által adott határidô tegnap 
járt le. (Háromszék)

* * *
Erdélyben államalkotó nemzet va-

gyunk
Egy koalícióban bármi alku tárgya 

lehet, azonban amikor a román állam 
politikájáról van szó, nincs helye alku-
dozásnak --- jelentette ki Victor Ponta 
miniszterelnök a B1 hírtelevízió egyik 
esti mûsorában, mikor a legnagyobb 
kormányzó párt és az RMDSZ között 
kialakult feszültség megszüntetésének 
esélyeirõl faggatták. Ez tiszta és vilá-
gos beszéd, melynek számunkra mé-
lyen szántó üzenete az, hogy a román 
hatalom, 94 éve gyakorolt szokásához 
híven, ezután sem szándékszik változ-
tatni a minket másodrangú állampol-
gárként kezelõ magatartásán. Magya-
rán: továbbra is jobbágysorban 
tartanának minket, ám ha urainkat jól 
szolgáljuk, hajlandók kissé meghosz-
szabbítani a mozgásterünket behatá-
roló pányvát. 

Nos, válaszként nekünk is épp olyan 
határozottan és világosan kell leszö-
geznünk, hogy bármi egyezkedés tár-
gya lehet, azonban amikor a magyar 
nemzeti közösség jogairól van szó, 
nincs helye az alkudozásnak. És téve-
dés ne essék, mi nem kérünk, nem 
rimánkodunk, hanem a minket születé-
sünknél fogva megilletõ jogainkat kö-
veteljük, ugyanis Erdélyben nem ki-
sebbség, hanem államalkotó nemzet 
vagyunk! Egy olyan nép gyermekei, 
mely a Kárpátok ölében sajátos civi-
lizációt, valamint kultúrát hozott létre, 
falvakat, városokat, utakat épített, 
ezáltal tevõlegesen és hangsúlyosan 
hozzájárulva e Tündérkert fejlõdésé-
hez, s vonzó arculatának kialakításá-
hoz.

De nemcsak értékteremtõ munkánk, 
hanem folyamatosan vívott honvédõ 
csatáink által is megszereztük ma-
gunknak a szent és senki által el nem 
vitatható jogot, hogy szabadon élhes-
sünk azon a földön, melyet hosszú év-
századokon át õseinknek a betolakodók 
által kiontott vére öntözött. Ettõl elte-
kintve nem akarjuk kisajátítani ma-
gunknak Erdélyt, csupán háborítatla-
nul és jólétben akarunk itt élni a 
románokkal és maradék szászokkal 
együtt. 

A gõgös és dölyfös bukaresti hatalom-
nak pedig --- melyet soha sem tévesz-
tettünk össze az általa szintén elnyo-
mott és félrevezetett román néppel 
--- azt üzenjük, térjen észhez, s hagyjon 
fel az ellenünk irányuló, s az elüldö-
zésünket és beolvadásunkat célzó nyílt 
vagy burkolt, de mindenképpen ellen-
séges törekvésekkel, mert békeszeretõ 
nép vagyunk ugyan, de a mi türel-
münknek is egyszer vége szakad.

Bedõ Zoltán
Székely Hírmondó

MEGHÍVÓ
a Mennyországba

Irodalmi mûsor a Magyar Rádió Mozaik Sydney és
a Melbourne-i Regnum Szövetkezet rendezésében,

a Szemem Fénye Alapítvány gyermekhospice 
támogatására

„Ha nem is lehet ôket minden alkalommal megmenteni, de legalább emberibbé, 
otthonosabbá, szinesebbé tenni hátralevô életüket s megkönnyiteni mindazoknak az 
életét, akik velük együtt vivják életük legnagyobb kihivását. Ne egyedül csinálják, 

legyünk ott mellettük, ha kicsiben is, ha csak lélekben is, de ott vagyunk.’’

Idôpont: 2014. augusztus 3. vasárnap du 3:30
Helyszín: Szent István Ökumenikus Templom,

Melbourne-i  Magyar Központ
760 Boronia Road, Wantirna

Belépôdij: $25
Gyülekezés a Templom alatti Társalgóban du. 3 órakor: 

sütemény, kávé, tea ingyenes 

A mûsort támogatja Bakonyi Péter konzul 
és Magyarország Melbourne-i konzulátusa 

és a Magyar Irodalmi és Kultúrtörténeti Társaság, Melbourne



TÜNDÉRVILÁG
Felvillanó emlék

 A degeszre tömött aktatáskát, ami-
ben az erdélyi diapozitíveket tartottam 
(nagy szó volt akkor még a vetítésre 
alkalmas színes fényképfelvétel!) Bu-
dapest ostroma alatt féltve ôriztem. Ez 
volt az a végsô mentenivaló, amit „baj 
esetén” az óvóhelyrôl mindenképpen 
ki akartam hozni. Amikor azonban, 
1945 januárjában, lángszóróval végig-
perzselték a pincét, s az egyre fojto-
gatóbbá váló füstben, a civileket pus-
katussal félreszorító orosz katonák 
közt, egy szippantás levegôért tüleke-
dô emberek árjába sodródtam, az ak-
tatáska kiesett a kezembôl. Kicsi vol-
tam, nem tudtam magammal hurcolni 
--- a pánik, a megmaradási ösztön 
gyôzedelmeskedett fölöttem. Örültem, 
hogy puszta életemet kimenekíthet-
tem.

Most, hogy nagylányom (elôször éle-
tében) Erdélybe indul, felbukkannak a 
feledés mély mocsarából, és újra 
megvilágosodnak lelki szemeim elôtt 
a régi képek: nemcsak a tûzbehalt 
diapozitívek, hanem két utazásunk 
immár elfeledettnek hitt részletei is, 
amikor 1941-1942 nyarán Édesanyám-
mal végigkóboroltuk az akkor frissen 
visszatért északi vidékeket.

De elôbb hadd ejtsek pár szót még a 
magyar bevonulás mámoráról (!), 
amit mi talán közelebbrôl éltünk át, 
mint a többi anyaországiak, mivel a 
hazatérô katonák némelyike a mi Bö-
szörményi úti fényképészüzletünkbe 
hozta be elôhívatni a negatívjait. Ko-
pírozás, fényezés, körülcakkozás köz-
ben magam is elnézegettem ezeket a 
felvételeket, magam is eltûnôdtem fe-
lettük: virág, rengeteg virág... magyar 
ruhás lányok ölelgetik a honvédeket... 
fellobogózott városok, faluk...

Igaz, az is elôfordult, hogy bombát 
adtak át bokrétának álcázva „üdvöz-
letként” valamelyik magyar tisztnek, 
de ez ritka, kivételes eset volt. A fel-
vidéki, az erdélyi bevonulás a ma-
gyarság oly ritkán beköszöntô, oly fu-
karon osztogatott ünnepnapjai közé 
tartozott! 

Nem akarok részletes leírást adni 
utazásainkról, inkább csak azt a né-
hány hangulatos pillanatot szeretném 
felidézni, ami egy tizenkét éves gyer-

kis csokrokban a hegyi rétek virágait. 
Néha az autóbusz bivalycsordába ke-
veredett, s hiába volt minden tülkölés, 
meg kellett várni, amíg a busafejû, fe-
kete állatok méltóztattak arrébb vo-
nulni. 

 Sok idô telt el az óta. Rengeteg víz 
folyt le a Dunán, a Tiszán, az Olton, a 
Maroson.

Most Sophie lányom indul Erdélybe, 
de egy egészen más Erdélybe, mint 
amiben akkor én jártam (félek is visz-
szamenni!).

Vajon, milyen benyomásokkal, mi-
lyen tapasztalatokkal tér majd haza?

SEJTELMEK ÉS 
MEGÉRZÉSEK

A „reális” emberek minderre azt fog-
ják mondani, „képzelôdés”, „véletlenek 
egybeesése”, de tisztázni kellene, mi-
lyen kapcsolat van a „Véletlen” és a 
„Végzet”, a banalitás és a titokzatos 
megérzések között! („A Véletlen a 
Végzet szolgálóleánya” mondta vala-
ki.)

Nos, hogy a bécsi Novák könyvke-
reskedésben a sok ezer könyv közül, 
spontán határozottsággal éppen uno-
kaöcsém, a pszichiáter Dr. Bánki 
Csaba „A beteg elme” címû kötetét 
húztam ki, talán nem mérvadó; és az 
sem, hogy Szûcs Vilma barátnômet --
- anélkül hogy sejtelmem lett volna 
betegségérôl! --- éppen halála órájában 
hívtam telefonon… Ilyen és ehhez ha-
sonló eseteket tömegével sorolhatnék.

Talán érdemes megemlíteni, hogy 
legbensôségesebb barátaim (a gimná-
ziumban Nyigri Judit, az egyetemen 
Imreh László) szülei, az enyémekkel 
együtt a Váci utca nyúlfarknyi mellék-
járatában, a Havas utcában laktak. 
Nem ismerték ugyan személyesen, de 
naponta látták egymást. Édasanyám 
mesélte, hogy Judit barátnôm anyja, 
aki éppen szemben lakott, mindig az 
ablakban fésülgette, szárítgatta szép 
szôke haját, míg nôvére, Erna örökö-
sen tanult. Lehet, hogy már akkor szö-
vôdtek közöttük-közöttünk a „titkos 
szálak”?

A disszidens orosz író, Amalrik „je-
lentkezésén” hosszan kellett töprenge-
nem.

1980. Szomorú, csatakos novemberi 
este. Álltam az ablaknál, és az esôs sö-
tétségbe meredve, egyszerre, minden 
„apropós” nélkül, mesélni kezdtem 
édesanyámnak az orosz íróról, aki döb-
benten hallgatta. Mindketten hónapok-
kal azelôtt olvastuk a „Megéri-e a 
Szovjetunió az 1984-et?” c. könyvet, de 
rég napirendre tértünk fölötte, semmi 
okunk sem volt rá, hogy fölidézzük.

Bámultam a mogorva tájba, és vala-
mi különös érzés (vonzás?) kerített 
hatalmába. Távoli sugallat formálta a 
szavaimat.

Másnap, a rádióból értesültem róla, 
hogy elôzô este, pontosan a kritikus 
órában Amalrikot, a madridi konferen-
ciára menet, végzetes autószerencsét-
lenség érte.

De hát mi közöm van (lehet!) nekem 
hozzá? --- töprengtem. Személyesen 
nem ismertem, Ô sem hallhatott ró-
lam. Miért éppen engem „keresett 
meg” halála pillanatában? Miért éppen 
velem „közölte” a szomorú hírt?

Ennél is rejtélyesebb azonban Ybn 
Battutával történt „esetem”. 

Nagy beleéléssel és lelkesedéssel ol-
vastam XV. századi vándorlásairól 
szóló könyvét. Mint neves Korán-
szakértô és magyarázó, Marokkóból 
indult el. Nem csatlakozott karavánok-
hoz, hanem egyedül, a saját erejébôl 
járta az akkor ismert világot (Kínáig) 

lóháton, teveháton, hajón… mikor mi 
akadt. Igaz, idônként beállt egy-egy 
király szolgálatába, s medreszékben 
lakott, de kemény, konok, szabadság-
szeretô ember volt.

Az olvasmány hatására írtam egy 
cikket „Nyílt levél Ybn Battútának” 
címmel, ami több helyen meg is jelent. 
Azt hittem, ezzel „kapcsolatunk” lezá-
rult, elintézôdött.

Igenám, de egy idô múlva nagyon 
furcsán kezdtem érezni magamat. 
Mintha állandóan követett, figyelt vol-
na valaki.

Nem értettem a dolgot. Tûnôdtem 
rajta, gyötrôdtem miatta, míg egy na-
pon belémnyilallt a fölismerés: a levél! 
Megszólítottam egy régen kóborló lel-
ket (szellemet), s az a maga módján --- 
válaszolt.

Sokáig kísértett a jelenlétével. Éjjel-
nappal mellettem volt, míg néhány hét 
után, hirtelen eltávozott, visszatért az 
árnyak birodalmába.

* * *
Végül hadd meséljem el „kalandomat” 

1996. májusában, a Vereckei hágónál.
A bécsi Európa Club csoportjával lá-

togattam oda.
Szalonnasütés, borozgatás, vidám 

hangulat. Helyi vezetônk, Vereckei 
Béla, nem emlékszem már, minek 
kapcsán, tréfásan megjegyezte, hogy 
hosszú szibériai fogsága alatt megta-
nulta egy jakut varázslótól a tenyérol-
vasást.

Nosza, lett nagy izgalom és tolongás! 
Tízen-húszan nyúltak egyszerre feléje, 
de Ô --- nagy ámulatomra --- az én ke-
zemet ragadta meg, húzta elô a tö-
megbôl.

 --- Ez egy rendkívüli tenyér! --- 
mondta lelkesen. --- Tudja-e, hogy Ma-
ga mögött nagy, misztikus erôk állnak? 
Nem foglalkozott soha okkult tudomá-
nyokkal? Szülei, rokonai között sem 
akadt médium?

Éreztem, a túlvilági életrôl szeretne 
tôlem valamit „megtudni”, de sajnos, 
nem világosíthattam föl.

Vereckei Béla az óta az Örök Hazába 
távozott, és valószínûleg közvetlen ta-
pasztalatokat szerzett az ott uralkodó 
viszonyokról. Bennem azonban szün-
telen motoszkálnak a szavai.

„Misztikus erôk”? Mit jelent ez? Igaz, 
elég szerencsés vagyok, „jó csillagaim” 
eddig kihúztak minden csávából, s ta-
lán a bennem szunnyadó képességeket 
is ôk táplálták.

De hogyan lehetne ezeket az „erôket” 
színvallásra bírni? Találkozni velük?

Hosszú, magányos elmélkedésekre 
lenne szükség! Sok pap, szerzetes, 
buddhista olvasóm van. Verseim alap-
ján már „Gurunak” is neveztek, s tá-
volkeleti országokban járva, gyakran 
részesültem megkülönböztetett bánás-
módban. 

Zürichben egy híres yogi különleges 
áldást adott rám, a thaiföldi Csiang 
Mai-ban pedig a buddhista pap külön 
lejött hozzám (megkerülve a tömeget) 
a pódiumáról, hogy minden jót kíván-
jon nekem, s figyelmeztessen, hogy 
„nagyon vigyázzak magamra”, mert 
nekem még fontos feladataim vannak.

Távolkeleti vallási szakértô ismerô-
söm pedig, egy beszélgetés alkalmával 
megjegyezte: Magát nem lehet a 
szokott mércével mérni, mert „Ma-
ga már nincs messze a Nirvánától”.

Mindezek azonban halovány, bizony-
talan sejtések. 

Várom, hogy egy napon elém gör-
düljön, és elragadjon a „Tüzes sze-
kér”…
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mek lelkében elsô benyomásként 
megmaradt.

Anyu a maga hirtelen és gyakorlatias 
módján, egy nyári reggelen kijelentet-
te:

 --- Megyünk Erdélybe!
 --- Mikor? --- hûltem el, hiszen engem 

Balatonkenesén vártak a pajtásaim.
 --- Holnap.
 S mikor nyûgösködni próbáltam, 

ellentmondást nem tûrô hangon hozzá-
tette:

 --- A Balatonhoz elmehetsz máskor 
is. Most (s ezt erôsen megnyomta) 
Erdélybe kell utazni! Ki tudja, lesz-e 
rá késôbb alkalom!

Hotelt nem foglaltunk. Pontos útiter-
vünk nem volt. Csomagot, a legszüksé-
gesebb apróságok kivételével, nem 
vittünk, mert miként Anyu mondta 
„esze ágában sincs cipekedni”.

Túracipô, kis, szürke sportkabát volt 
rajtam, Ô pedig (38 éves, a „Böször-
ményi út szépasszonya”) vadonatúj 
drapp ballonkosztümben jött. 

Csapnál léptük át a régi román-ma-
gyar határt. (Erre azért emlékszem 
ilyen pontosan, mert a vonat étkezô-
kocsijában Csap elôtt nem akartak 
ebédet adni, pedig nekem már majd 
kiugrott a szemem az éhségtôl.)

Kolozsváron, a fôtéren laktunk. Abla-
kunk a Mátyás-szoborra nézett, ame-
lyet órákig el tudtam bámulni; való-
sággal beleszerettem. Aztán derenge-
nek még a házsongárdi temetô sírjai, 
kopjafái.

Marosvásárhelyen, a központban egy 
háromkupolás (?) épület van. (Utána-
nézhetnék valami útikönyvben, de 
nem teszem, mert meg akarok marad-
ni az egykori kislány emlékeinél.) A 
közelében elegáns, barátságos vendég-
lô ---- szôlôlugasos kerthelyiséggel. Az 
elsô fatányéros!

A szomszéd asztaltól egy ismeretlen 
férfi hatalmas, vörös rózsacsokrot kül-
detett át Anyunak. A dologból azonban 
nem lett közelebbi ismeretség.

A Békás-szoros torkában lévô emele-
tes faház (ma „chalet”-nek mondanám) 
erkélyén állva találkoztam elôször a 
nagy hegyek világával, éreztem meg 
elsô ízben a bércek, sziklák félelmetes 
varázsát.

Álltam földbe gyökeredzett lábbal. 
Meredek falak, a Gyilkos-tó fehér 
csonkjai, a minden emberi szót elnyelô 
vízesés robaj.

Kovásznára nem tudtunk elmenni 
(valami akadály merült föl), de voltunk 
Parajdon, a sóbányában, ahová nyaktö-
rô, sáros lajtorján kellett leereszkedni 

(az ott vásárolt sókristály még lugánói 
lakásomba is elkerült), s aragonit-tár-
gyakat vásároltunk a hirtelen elszapo-
rodott apró butikok egyikében.

Tusnádról gyalog baktattunk föl, 
zord fenyvesek árnyékolta ösvényen, 
a Szent Anna tóhoz. Vize borzongatóan 
hideg volt (éppen csak megmártóztam 
benne), de a parti vendéglô teraszán 
remek, csípôs juhsajtot adtak, amibôl 
háromszor is rendeltem. A pincér nem 
gyôzte hordani az újabb és újabb ada-
gokat.

De össze-visszakóboroltuk az egész 
vidéket --- autóbusszal, lovas kocsin, 
gyalog.

Felkapaszkodtunk az esztenákra is, a 
hegyi parasztokhoz tarhót (édes túrót) 
enni. Megnéztük a faúsztatást.

 --- Aztán nem jár erre medve?--- 
érdeklôdött Anyu.

 --- Jár, jár, de ne tessék félni. A 
medve ilyenkor nem veszélyes, mert 
jóllakik málnával. A kígyó pedig csak 
akkor veti le magát a fáról, ha fáj a 
feje.

 --- Fáj a feje? Hm. És azt vajon hon-
nan lehet megtudni?

Székelyföldi faluban kóstoltam meg 
életemben elôször a tejes puliszkát 
(otthon, búzatermô ország lévén, nem 
volt nagy becsülete a kukoricából ké-
szült ételeknek), s Anyu felöltöztetett, 
lefényképezett különbözô népviseleti 
ruhákban. A fekete-vörös, csíkos szok-
nya most is elôttem van.

Szovátát szerettem a legjobban, a 
mohos ormoktól körülvett Medve-tó 
sötétzöld vizét, melynek olyan nagy a 
sótartalma, hogy tölcsérmélysége 
ellenére sem merül alá benne a fürdô-
zô, hanem csak lépeget, lépeget... a 
semmiben.

A környezô táj mintha örökké havas 
lenne. A sziklákon, a fák törzsén vas-
tag, fehér só bevonat.

Micsoda boldog, felszabadult, vidám 
élet volt ott akkor! Tisztaság, rend, 
virágerdôkben tobzódó öröm mámor.

A hotelünk elôcsarnokában (akárcsak 
a nyugati üdülôhelyeken) emléktár-
gyakat árultak: üveg alá préselt havasi 
gyopárt, halinanadrágos góbéfigurá-
kat, aragonit edényeket.

Mindenütt húzta a vörös lajbis cigá-
nyok bandája, sült a kacsa, a pulyka, a 
flekken, s antik ezüsttálcán olyan adag 
sült fagylaltot tálaltak elénk, hogy 
megrémültünk tôle.
ERDÉLY!
 Az utak menték a mócok áfonyát 

árultak (egyszer rettenetesen el is ron-
tottam vele a gyomrom) meg csinos 



Sopronban 1940-45 között voltam 
mûegyetemi diák, a front odaérkezése 
elôtti hetekig. A Magyar Királyságban 
én kaptam utoljára diplomát, azaz, az 
erdômérnöki volt az országban az utol-
só. Erre is csak azért kerülhetett sor, 
mert Sébor János dékán megtagadta a 
nyilas kormány kiürítési parancsát. 
Bezzeg, a budapesti mûegyetemi ka-
rok Drezdáig meg sem álltak. Ott érte 
ôket a szörnyû, angol gyújtóbombás 
légitámadás.

A diplomám kézhezvétele utáni na-
pokban Solosján/Szálasi („nemzetve-
zetô”) pápai hadkiegészítô parancsnok-
sága engem is berántott frontszolgá-
latra, de nagy szerencsémre, csak a 
visszavonulásban vettem részt, 550 
kilométeres gyalogmenetben, és 1945. 
május 1-én Bajorországban tettük le a 
fegyvert, az amerikaiak elôtt. Ôk ve-
lünk, magyarokkal nem törôdtek, siet-
tek mielôbb elérni a jaltai zónahatárt 
Linz elôtt, nehogy a szövetséges rusz-
kik nyugatabbra hatolhassanak. On-
nan tértem haza a csehszlovák vörös-
kereszt segítségével felvidéki szülô-
földemre, ahonnan mindössze egy há-
tizsákkal, minden ingó és ingatlan va-
gyonomat elkobozva, a szlovákok ül-
döztek ki. Soprontól Sopronig öt hónap 
alatt ezer kilométeres körutat tettem 
meg Közép-Európában, és a Naga-
szakira ledobott (a második) atombom-
ba idején értem vissza szeretett váro-
somba, Sopronba, --- az Alma Mater 
kebelére. Sopron és az egyetem any-
nyira a szívemhez nôttek, hogy amikor 
csak tehetem, még most is ellátoga-
tok.

Részt vettem az 1989. augusztus 19-i 
kelet-német határ-áttörés 10. és 20. év-
fordulójának ünnepségein is. 2009. au-
gusztus 17-én és 18-án a Magyar Mû-
velôdés Házában végighallgattam a 
nemzetközi történészkongresszus elô-
adásait. Ez az épület: az egykori Kaszi-
nó épülete is a szívemhez nôtt, mert 
1942-ben, amikor a Volksbund akarta 
megszerezni „Deutsche Haus”-nak, 
egyetemista diákként én is részt vet-
tem abban az akcióban, amellyel meg-
mentettük „A Magyar Mûvelôdés 
Háza”-nak, és 72 év óta ma is ugyanez 
a felirat áll a homlokzatán, amit mi, 
diákok adtunk ennek a nagy épületnek, 
a Sopron-megyei fôispán politikai se-
gítségével.

2009. augusztus 18-án, vagyis a nem-
zetközi történészkonferencia második 
napján is végighallgattam az elôadá-
sokat. Ekkor dr. Németh Miklós, 
1988-1990 <tel:1988-1990> között volt 
miniszterelnökünk is szót kapott. Min-
den mondatát feljegyeztem, de most 
csak a Horn Gyulával kapcsolatos 
kijelentéseit idézem, abból az alkalom-
ból, hogy egyes gyászmagyarok néhai 
Horn Gyulának emlékszobát akarnak 
kialakítani a magyar Országházban, 
sôt, még Brüsszelben is, az EU épüle-
tében! Ez már sok, és nekiláttam, hogy 
idézeteket keressek a KAPU címû 
folyóirat 2009. október havi számában 
megjelent cikkembôl, az 55-58. oldal-
ról. Hadd lássa a magyar társadalom, 
kinek is akarnak emléket állítani!

* * *
Az 1989. évi nyugati határnyitásra 

azért került sor, mert a határkerítés és 
az aknamezôk az évtizedek során 260 
kilométer hosszon annyira elavultak, 
hogy fel kellett volna újítani azokat. 
Erre a Magyar Államnak nem volt 
elég nyugati valutája, anyagi lehetô-
sége, ezért Németh Miklós kormánya 
a „vasfüggöny” lebontása mellett dön-
tött. A lebontást 1989 tavaszán kezd-
ték, és nemcsak a határôrök végezték, 

hanem a lakosság is lelkesen részt vett 
benne. Elsôsorban nyilván a határál-
lomásokon és körzetükben volt erre 
lehetôség, de például Soprontól észak-
ra, a Pozsony felé vezetô, régi ország-
úton nem volt határátkelôhely, ezért 
ez maradt utoljára.

A nemzetközi helyzetet a Szovjetunió 
akkori válsága jellemezte. A fôtitká-
rok: Brezsnyev, Andropov, Cser-
nyenko, öreg emberek lévén, két év 
alatt egymás után meghaltak. Moszk-
vá-ban már valóban furcsa helyzet 
alakult ki. Gorbacsov, a fiatal fôtitkár 
ezért kerülhetett „Glasznoszty” elvei-
vel vezetô hatalomba. Nálunk Kádár 
önként távozott, érezte a közelgô fele-
lôsségre vonást, nyakán érezve a kö-
telet, búcsúbeszédével eszét vesztve 
szerepelt. Grósz Károly lett a pártfôtit-
kár. Miniszterelnökként pedig a fiatal 
dr. Németh Miklós került pozícióba. 
Hogy Németh Miklós milyen zûrza-
varos politikai és gazdasági állapotban 
foglalhatta el a miniszterelnöki széket, 
arról a Kapu címû folyóiratban be-
számoltam. De ez külön téma, nem ide 
tartozik.

1989 nyár elején Sopron-Ágfalvánál 
is megtörtént a határkerítés elbontása. 
Amikor a külügyminiszter látványos 
bemutatót akart tartani az átvágásával, 
nem volt hozzá határkerítés! Megren-
delte tehát a Belügyminisztériumnál, 
hogy a határtól beljebb, ideiglenesen 
építsenek fel kb. 200 méter hosszú 
„határkerítést” Azt fogja ünnepélyesen 
átvágni. Erre a bemutatóra 1989-ben 
meghívta osztrák kollégáját. Termé-
szetesen a sajtó képviselôit is. Nagy 
nézôközönség gyûlt össze, videofelve-
vô készülékekkel megörökíteni, amint 
Horn Gyula magyar külügyminiszter 
ollóval átvágja a vékony kerítésdrótot. 
Másnap az egész világ megtudta, hogy 
Horn Gyula milyen bátor tettet hajtott 
végre! Németh Miklós miniszterelnök 
neve szóba sem került.

* * *
Miután Gorbacsov lett a Szovjetunió 

fôtitkára, dr. Németh Miklós felkeres-
te, és nemcsak az atomrakéták eltá-
volítását kérte hazánkból, hanem a 
kelet-németek kiengedésével való 
egyetértést is. Gorbacsov egyetértett, 
de arra kérte dr. Németh Miklóst, 
hogy a németek kiengedését ne publi-
kálják a sajtóban, mert a Szovjetu-
nióban szembe kell néznie az ortodox 
szellemiségû ellenfeleivel.

Kiktôl szivárgott ki ez a hír? A 
kormány tagjai közül Horn Gyula, 
Kovács László és Nyers Rezsô a 
Budapesten ülésezô, nyugati szocia-
lista-párti küldötteknek mondták el, 
így aztán azok aznap világgá kürtölték. 
Így „bôgették le” dr. Németh Miklóst 
Gorbacsov elôtt, --- íme: ilyen „pletykás 
nép” a magyar! Hogy erre mi vezette 
ôket, azt negyed század távlatából, a 
közismert hazai, botrányos helyzetbôl 
nem nehéz rekonstruálni. A hír halla-
tán Románia a nyugati határán határ-
kerítés építésébe kezdett, és a zöldha-
táron mindenkire lôttek, akit menekü-
lônek véltek. Menekültek is onnan so-
kan, nemcsak magyarok, de a román 
ellenzék emberei is. Szembe kellett 
néznünk a román hadsereg fegyveres 
fenyegetésével és Kelet-Berlin, Prága 
és Bukarest politikai ellenakcióival is. 
Furcsának tûnik, de akkor még a Né-
met Szövetségi Köztársaság is óvatos-
ságra intett, Nagy-Britannia tiltakozott 
a német egyesítésnek még a lehetôsé-
ge ellen is, ---- az USA pedig meg-

reformált Szovjetuniót akart.
Nyakunkon volt azonban 60 ezer „ke-

let”-német, akik nem óhajtottak haza-
térni, mert Bonn információira hall-
gatva azt hitték, hogy a magyar határ 
nyitott, tehát errefelé távozhatnak 
„nyugatra”. A határkerítést mûszaki 
okokból és beruházási költségteher 
miatt el is bontottuk, de szabad „át-
sétálásra” még nem volt lehetôség. 
Jellemzô, hogy egy ismerôs asszony a 
kisfiával azzal jelentkezett nálam, 
hogy Berlinbôl most érkezett Buda-
pestre és a Keleti pályaudvarról Bécs-
be akart utazni, de nem engedték. 
Másnap felkísértem ôket a Széchenyi 
hegyre, és átadtam ôket egy Német-
országba induló busz vezetôjének. A 
hivatalos határnyitásra 1989. szeptem-
ber 11-én került sor.

Debrecenben Mészáros Ferenc és 
Filep Mária mérnök, az akkor alakult 
MDF tagjai azt javasolták, hogy a nyu-
gati határon, alkalmas helyen rendez-
zünk „pikniket”, magyar és osztrák 
vendégek jelenlétében, ezzel demonst-
ráljuk az európai szolidaritást. Az 
MDF ellenezte ezt, ezért fordult Filep 
Mária Pozsgay Imréhez, aki vállalta 
a védnökséget. A nyugati határ men-
tén egyedül a soproniak vállalták a 
„piknik” megrendezését, mégpedig az 
északi határkerítés mellett, s azt is, 
hogy mindjárt megkezdik annak el-
bontását. A „piknik” szervezésében 
akkor még minden soproni ellenzéki 
párt együttmûködött, s az osztrák 
oldalt is meghívták. A piknikre sok 
száz osztrák vendéget vártak. Mivel ez 
a német kormány tudtával és Pozsgay 
Imre védnökségével történt, ezért a 
határôrség még rendkívüli esetben 
sem használhatta fegyverét. A kelet-
németek érkezésére azonban senki 
sem számított. Váratlan meglepetés 
volt és a kelet-németek ügyesen ki-
használták a nyitott kapunk az osztrák 
vendégek érkezését. Oszlopba tömörül-
ve rohamozták meg a nyitott kaput. Ez 
olyan meglepetés volt, hogy a magyar 
határôrség nem léphetett közbe. 

* * *
Hazánkban ekkor 60 ezer „kelet”-né-

met tartózkodott. Közeledett az ôsz, 
tehát az elszállásolásuk gondja terhel-
te a magyar kormányt, --- mert a 
németek nem voltak hajlandók a DDR/
NDK-ba visszatérni. Augusztus 19-én 
került sor arra, --- nyilván a (Kozma 
atyától is) kapott hírek alapján ---, 
hogy a Balatontól hétszáz német Sop-
ron-puszta közelébe utazott, és az er-
dôben hagyva autóikat, csoportosan 
megrohamozták az osztrák turista-
vendégek számára nyitva hagyott 
kerítéskaput. A határôreink nem hasz-
náltak fegyvert, az áttörést nem aka-
dályozták. Még segítettek is olyan 
családoknak, akiknél a gyerek lema-
radt a nagy tömegben, magyar határôr 
vitte az édesanyja után, át az osztrák 
területre. Vagyis, Magyarország em-
berségbôl szépen vizsgázott. (Balla 
Árpád határôr alezredes és bajtársai 
becsületet szereztek hazájuknak.) A 
budapesti sajtó ebbôl semmit sem sej-
tett, de az osztrák oldalon ott volt a 
nemzetközi riporterek sokasága, s 
még aznap megtudta az egész világ, 
hogy „mit követtek el a magyarok”. A 
budapesti sajtó Bécsbôl tudta meg. 
Mivel télre nem lehetett 60 ezer né-
metet elszállásolnunk, hazaküldeni 
nem óhajtottuk ôket, a Német Szövet-
ségi Köztársasággal tanácskozásokat 
kellett kezdeni a kiutaztatásukról és az 
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emberséges fogadásukról. Ha dr. Né-
meth Miklós miniszterelnök nem kap-
ta meg a meghívót Helmuth Kohl 
kancellártól, akkor a külügyminisztert 
kellett kiküldenie. Horn Gyula és Ko-
vács László azt javasolta dr. Németh 
Miklósnak, hogy a „kelet”-németeket 
az éj leple alatt szállítsák át Bécsbe 
vasúti vagonokban, hogy ott aztán 
szétszéledjenek az ideiglenes befo-
gadó táborokba. Dr. Németh Miklós 
tiltakozott az ilyen ostoba megoldás 
ellen, hiszen Bécsben ott lesz a világ-
sajtó, és majd hírül adják, hogy „ilye-
nek a magyarok”, --- mint a holokauszt, 
a német deportálások idején. Ilyen 
becstelen megoldást Németh Miklós 
nem engedélyezett.

Horn Gyula külügyminiszter ment 
tárgyalni Bonnba Helmuth Kohl kan-
cellárral, aki mit sem tudott arról, 
hogy Németh Miklós megkapta-e a 
meghívó levelét. Így aztán minden ér-
demet Horn Gyula vágott zsebre, Kohl 
kancellár neki adományozta a Német 
Nagykeresztet, a német sajtó pedig a 
mai napig is Horn Gyulát tartja a né-
metek kiengedése és a német egyesí-
tés fô bajnokának. 

Amikor 1990-ben dr. Németh Miklós 
precízen átadta a kormány iratait a 
gyôztes MDF-nek, Antall Józsefnek, 
--- nem úgy, ahogy azokat Lázár 
Györgytôl ô vette át 1988-ban --- An-
tall József Németh Miklós kezébe 
adta Bush USA-elnök és Helmuth 
kancellár 1989-ben keltezett, meg-
hívó levelét. Horn Gyula fiókjából 
kerültek elô, Horn Gyula fektette el 
azokat!...

* * *
Húsz évet kellett várni arra, hogy 

Angela Merkel kancellár asszony 
dr. Németh Miklósnak és Pozsgay 
Imrének adjon át kitüntetéseket. 
Ennyi ideig eltartott Németország 
Horn Gyula-imádata, amely még ma is 
él a német köztudatban. Besegítettem 
egy német nyelven írt levelemmel, 
amikor Angela Merkel kancellár asz-
szonyt is meghívták Sopronba, a 20. 

évfordulóra, Melocco Miklós hatal-
mas, magyar-német emlékmûve fel-
avatására. Tudom, hogy a német ille-
tékeseket hivatalosan is meghívták, de 
attól tartottam, hogy a németországi 
parlamenti választások miatt a kancel-
lár asszony csak a helyettesét fogja 
küldeni. Németül levelet írtam neki és 
felhívtam a figyelmét arra, hogy né-
met becsületbôl Sopronban személye-
sen kell megjelennie a szoboravató 
ünnepségen. Az avatás már befejezô-
dött, amikor az égen osztrák helikop-
terek jelentek meg, elôl-hátul az oszt-
rák hadsereg gépei, középen az Angela 
Merkelt hozó helikopter. Biztos voltam 
benne, hogy csak ô lehet, meg is je-
gyeztem a mellettem állóknak, hogy 
most érkezik az égbôl az „Angyal” 
(Angela magyarul angyalt jelent). Dr. 
Sólyom László köztársasági elnök fo-
gadta ôt, és az ünnepség újra kezdô-
dött. Németország becsületén nem 
esett csorba.

Ezek után a Horn Gyula pufajkás 
múltján túlmenôen, 1989-1990  törté-
nete és Horn Gyula 1994-1998  évi, 
miniszterelnöki mûködése, a sok szo-
cialista privatizáció, a Bokros-csomag 
alapján mindenki maga döntse el, 
hogy megérdemli-e Horn Gyula az 
emlékszobát. Nála jobban senki sem 
tudta a saját érdekében olyan szívhez-
szólóan „bepalizni” a magyar társadal-
mat. Emlékszem még miskolci-ko-
romból az 1994. évi, diósgyôri válasz-
tási kampányára, amikor hazafelé au-
tózva, rumos állapotban átvette az au-
tó volánját, és az emôdi nagy ka-
nyarban nekihajtott a kilométerkônek. 
Összetörte magát, aztán sajnálatot 
keltve maga iránt, mutogatta fején a 
„vaskoronáját”, amitôl annyira megha-
tódott a választók sokasága, hogy 75 
százalékos arányban szavaztak rá. Így 
is lehet sikert elérni. „Megtetted, 
amit a pártod megkívánt tôled, 
nyugodj békében!

vitéz Hábel György, 
vasdiplomás erdô mérnök, 

ny. MÁV fômérnök 

Horn emlékszobája

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

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

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

E-mail: marina@bellalawyers.com.au
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2014. augusztus 3-án vasárnap de. 11 órától 

ISTENTISZTELET
 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 ebéd, a Bocskai Nagyteremben 

Watkins St. bejárat, PRESBITERI GYÛLÉS
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 

SPRINGVALE (VIC.)
2014 augusztus 3-án du. 3 órakor 

ISTENTISZTELET
Igét hírdet: Incze Dezsô

Sprigvale Lutheran Church (3. Albert Ave) Springvale
N. S. W. SYDNEY 2014. augusztus 3-án 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 3-án 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 3-án 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
IBrisbane St. Paul’s Presyterian Church  23 St. Paul’s Terrace Spring 

Hill 
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

Néphagyomány tábor a Bocskaiban
Október 9-én több, mint 40 gyerek gyûlt össze, hogy a magyar hagyományok, a magyar kultúra és népi életbôl 

ízelítôt kapjon.
A nap áhitattal kezdôdött Dézsi Csabával, majd a gyerekek megismerkedhettek a paraszti világ csal di érté-

keivel és szokásaival, amikor még az asszonnyok kézzel dagasztották a kenyeret és a gyerekek kicsi koruktól 
bekapcsolódtak a ház körüli munkákba.

Egy elôadásban betekinthettek a legjelentôsebb népszokásokba, a régi hagyományokkal teli életbe, amit azután 
saját élménnyel mélyíthettek el. Az elsô állomáson a gyerekek a régi népi viseleteket láthatták és próbálhatták fel 
azokat, tájegységenként.

A második állomáson busó larcokat készítettek és a népi babonákról, szokásokról meséltek a Kôrösi Csoma 
Sándor ösztöndíjasai.

A harmadik állomáson a Luca napi szokásokról hallhattak a gyerekek, ahol a Luca székre állva megláthatták a 
boszorkányokat, búzát ültethettek és a Banyadalra táncolhattak.

A negyedik állomáson pedig szôlôszüret volt, melynek történetével és a szüreti eszközökkel ismerkedtek meg.
A nap végén Füzi Csilla, a Sárospataki Huncutka Bábszínház igazgatója tartott bábkészítést, majd bábozott a 

gyerekekkel együtt. Az elôadásban a gyerekek sajátkezûleg készített bábjátékaikkal meséltek, melyen már a 
szülôk is jelen voltak.

A gyerekek igazán motiváltak voltak, lelkesek, s ahogy ôk is, mi is várjuk a következô izgalmas tábort!
Kôpataki Katalin
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Néphagyomány tábor a Bocskaiban

Ne fôzéssel töltse vasárnap 
délelöttjét

ebédeljen a 
Bocskaiban

családi és baráti hangulat
családi és baráti árak

123 St.Georges Rd. North Fitzroy

Government Funded Commercial Cookery Course

The name of the course is Certificate 111 in Commercial Cookery.This course is subsidised by the 

Government and eligibility criteria applies.At the completion of this course the qualification will be 

recognised all over Australia as a qualified chef.All memebers of the Hungarian  community are 

welcome to apply.

We currently have a fully equipped kitchen in Nth.Melbourne,Broadmeadows and Epping.We conduct 

the course once per week  from any day between Moondays to Sunday from 9.30 – 3.pm.We  can also 

provide afternoon classes.The duration of the course is 12  months.We will also provide you with a free 

chef uniform and shoes.

Throughout the course you will mainly be learning how to cook foods that are sold in the 

restaurants,cafes,hotels and pubs.You will also learn how to make breads and other desserts.This 

course will benefit you  in many ways.You will  learn how to cook new recipes ,assist or work as cooks 

at Hungarian Community events and festivals .On completion,you will develop new skills so you can 

pursue a career in hospitality,run a restaurant ,cafe, or operate a catering business.

This training is delivered with Victorian and  Commonwealth Government funding.

 Call me for further information,I will be very happy to speak to you about any of your queries.The 

next course will be staring soon,so please let us know  if you wish to participate.The number to ring is 

1300 547 556 and ask for Oscar, or Julia Csutoros 9439-8300

I look forward to hearing from you,

Kind regards,

Oscar Yilmaz



(Áchim Géza) 
evangélikus teológus 

hallgató, magyar költô 
(Gyón, 1884. június 25. – 

Krasznojarszk, 
Oroszország, 

1917. június 25.).
Elhanyagolt, zsebkendônyi tér a 

Margit-híd budai hídfôjénél. Elhanyagolt 

emlékmû a tér közepén: romos mellvéd, 

összetört ágyú, s a törött zászló fölé 

védôn emelkedô sörényes oroszlán. 

Megkopott felirat rajta: Przemysl. S 
nem csak a felirat megkopott, megkopott 

az emlékezet is. Pedig akkoriban, 1914-

15 fordulóján hány szülô, feleség, test-

vér és gyermek imája szállt az ég felé: 

Istenem, csak ô menekülne meg, csak ô 
menekülne meg a halál torkából! Nem 
menekült!

A San folyó partján fekvô, lengyelek 

lakta város s az ott elterülô erôd a Mo-

narchia galíciai frontjának legfôbb erôs-

sége volt. Az orosz már a háború legele-

jén, 1914 szeptemberében körülzárta, de 

a vár akkor ellenállt, és annak védôi 

hôsiesen visszaverték az orosz roha-

mokat. A vár felszabadult, megmenekült, 

de csak ideiglenesen.

A második körülzárásra 1914. novem-

ber 2-án került sor. Bár a vár védôi 

burgneustetti Kusmanek Hermann 

gyalogsági tábornok parancsnoksága 

alatt, s fôleg fogarasi Tamásy Árpád 

tábornagy tényleges vezetése alatt min-

dent megtettek a vár védelme érdeké-

ben, de a hosszan tartó körülzárás meg-

próbáltatásait nem tudták kivédeni. A 

130 ezer fônyi védôsereg és a hozzáve-

tôleg 30 ezer civil lakos már 1914 végére 

felemésztette a vár élelmiszertartalékait, 

s a „bevonultatott” 22 ezer ló is ekkorra 

javarészt lótáp nélkül maradt. Ekkor 

megkezdôdött a szisztematikus lóvágás, 

mely némileg enyhítette az ellátási 

gondokat, s a lótáp fogyását is mérsé-

kelte. A tüzérség vontatását és egyéb 

szállítási feladatokat ellátó néhány száz 

lovat meg kellett tartani, s meg kellett 

tartani a kórházakban fekvô sebesültek 

és betegek tejellátását biztosító kétszáz 

tehenet is. Liszt elfogytával a kenyeret 

csontlisztbôl és faforgács-örleménybôl 

sütötték, a lovak elfogyásával pedig ét-

lapra kerültek a városban fellelhetô 

kutyák és macskák is. A helyzet 1915. 

március elejére tarthatatlanná vált, s 

nem csak élelmezési szempontból. A lô-

szer is fogyóban volt, s mind a kézifegy-

verek, mind pedig az ágyúcsövek sorra 

mondták fel a szolgálatot.

Szikratávírón pedig egyre csak érkez-

tek a kitartásra buzdító felhívások, ígé-

retek, parancsok, de a felmentô sereg 

egyre csak késett. Útját állta a szívós 

orosz ellenállás és a szokatlanul kemény, 

mínusz 30 fok alá szálló hômérsékletû 

galíciai tél is.

Végül a védôk 1915. március 19-e éjsza-

káján, még a sötétség leple alatt, meg-

kísérelték a lehetetlent, a kitörést. Az 

agyonéhezett, lôszerhiánnyal küzdô, 

nyári köpenyben didergô katonák igen 

hamar elakadtak az oroszok többszörös 

ostromgyûrûjén, s visszafordultak a vár 

romjai közé. Ezután drámai események 

következtek. A védôk az ellenség számá-

ra minden fontos iratot, okmányt, térké-

pet, fegyvert, lôport és lôszert kezdtek 

megsemmisíteni. Végül március 21-én 

felrobbantották az erôdítményeket, a 

San folyó hídjait, s minden még meg-

maradt fegyvert, s másnap 1915. már-

cius 22-én parlamenterek útján tájékoz-

tatták a szemben álló orosz erôk pa-

rancsnokát, Csisztjakov tábornokot a 

vár feladásáról.

A vár hat hónap óta tartó ostroma ezzel 

véget ért, s annak hozzávetôleg 130 ez-

res védôserege a végsôkig kimerülve 

orosz fogságba esett. Az Osztrák-Ma-

gyar Monarchia serege ezzel elszenved-

te legnagyobb tragédiáját, melyhez csak 

az 1943-as Don melletti tragédia fogható, 

hiszen a fogságba esett 130 ezerbôl csak 

igen kevesen tudtak megszökni, vagy 

túlélni az orosz fogolytáborok poklát.

Nem élte túl e poklot Gyóni (eredetileg 
Áchim, aki unokatestvére volt a Bajcsy-

Zsilinszky testvérek, Endre és Gábor, 

által meggyilkolt politikusnak Áchim 
L. Andrásnak) Géza költô sem, aki 

testvérével, Mihállyal jutott ekkor 

orosz fogságba. Mindketten a Kraszno-
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jarszk-i fogolytáborban haltak meg. 

Mihály 1917. június 8-án, Géza pedig 33-

ik születésnapján, 1917. június 25-én 

(innen az aktualitás) tért meg Istenéhez. 

Ôrá és a vár védôinek önfeláldozó hôsi-

ességére emlékezzünk ma, s ez alka-

lomból idézzük fel Gyóni Géza, még az 

ostrom poklában írt költeményét.

Dobai Miklós

CSAK EGY 
ÉJSZAKÁRA . . .

Csak egy éjszakára küldjétek el ôket;
A pártoskodókat, a vitézkedôket.
Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy --- mi nem 

felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röp-

ködnek,

Csak egy éjszakára küldjétek el ôket;
Gerendatöréskor szálka-keresôket.
Csak egy éjszakára:
Mikor siketítôn bôgni kezd a gránát,
S úgy nyög a véres föld, mintha gyom-

rát vágnák,
Robbanó golyónak mikor fénye támad,
S véres vize kicsap a vén Visztulának.

Csak egy éjszakára küldjétek el ôket:
Az uzsoragarast fogukhoz verôket.
Csak egy éjszakára:
Mikor gránát-vulkán izzó közepén

Úgy forog a férfi, mint a falevél;
S mire földre omlik, ó iszonyú omlás, 
Szép piros vitézbôl csak fekete csont-

váz.

Csak egy éjszakára küldjétek el ôket:
A hitetleneket s az üzérkedôket.
Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égô torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a 

fáról,
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szél-

ben
S haló honvéd sóhajt: fiam . . . felesé-

gem . . .

Csak egy éjszakára küldjétek el ôket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszere-

tôket.
Csak egy éjszakára:
Vakító csillagnak mikor támad fénye,
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,
Amikor magyar vért gôzölve hömpöly-

get,
Hogy sírva sikoltsák: Istenem, ne 

többet.

Küldjétek el ôket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára.
Csak egy éjszakára:
Hogy bújnának össze megrémülve, 

fázva;
Hogy fetrengne mind-mind, hogy mea-

kulpázna;
Hogy tépné az ingét, hogy verné a 

mellét,
Hogy kiáltná bôgve: Krisztusom, mi 

kell még!

Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit 
adjak

Árjáért a vérnek, csak én megma-
radjak!

Hogy esküdne mind-mind,
S hitetlen gôgjében, akit sosem ismert,
Hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az 

Istent:
Magyar vérem ellen soha-soha többet!
- - Csak egy éjszakára küldjétek el 

ôket.
(Przemysl, november.)

Im memoriam: 
Gyóni Géza 

,,Egész életeden át szívesen dolgozva, szerényen éltél.
Most bánatot ránk hagyva csendesen elmentél.

Örök álom zárta le drága szemed, megpihenni tért két dolgos kezed,
Drága Édesanyánk, Isten Veled.”

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk, nagymamánk, anyós, dédi,

DEÁK JULIANNA
életének 90. évében visszaadta nemes lelkét Teremtôjének

Gyászolják: testvére: Gizella és családja
gyermekei Erzsébet, Julianna, Ferenc

menye Therese, veje Emil
unokái: Andrea, László, Adrian, Endre, Julian, Alicia

unokaveje: László unokamenyei: Alida, Joanna, Suzan, Tracey,
dédunokái: Xavier, Emili, Gabriella, Olivia, Claudia, Maximilian, Sebastian, 

Audrey, Luca, Hayden, Isabella, Grace.
rokonai és jóbarátai.

„Egy volt közös, szent vigaszunk a lélek él, találkozunk” Arany János

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunkat 
utolsó útjára elkísérték, mély gyászunkban együttérzô szívvel osztoztak, valamint 
akik bármiben segitettek.

Gyászoló család

Polner Zoltán
Mire várunk, magyarok?

„Egy nemzetnél sem vagyunk 
         alábbvalók.”
Viszhangozzák a századok.
Ezért ragadott kardot Zrinyi,
ezért hallottuk Adyt sírni
s a nemzet ezért hallgatott.
   Mire várunk, magyarok?

Nem igaz, hogy elveszünk
         mind. Ne higgyétek
a herderi jóslatot!
Templomot csak az a nép épít, 
melynek sorsát új ezer évig
zsoltárok ôrzik és dalok.
Mire várunk, magyarok?

Kegyetlen önvád a múlt
        mirajtunk. Éltünk
országpusztító Trianont,
Aljasság parancsolt és börtön,
testvéreink a hómezôkön,
sok elpusztult, drága halott,
   Mire várunk, magyarok?

Láng-október, te dicsô,
        kit a szabadság
szent angyala oltalmazott.
Kapuinkon tengernyi horda.
Mi mentettünk meg Európa,
mi óvtunk jövôt, holnapot
   Mire várunk, magyarok?

Ma is halljuk a síri
        csöndet, halljuk
a Nagy Imre-szózatot,
de lelkünkben már fénylô ország
s törvényeit értünk hozzák,
hogy legyünk végre szabadok!
...Mire várunk, magyarok?

Támadj föl édes hazám,
        te megalázott,
porba tiport, elhagyott.
Mártírok hite óvjon minket,
míg el nem jön a rég várt ünnep.
Emeljétek föl arcotok!
   Mire várunk, magyarok?

MEGSZÓLAL
A HÔSÖK SZOBRA

Szobor vagyok holtak városában,
Egy temetôben sírhalmok között.
Élô városban nem kaptam helyet,
Nem jár az ki senki idegennek.
Nem bánkódom, örömmel dacolok,
Lelkek között én is lélek vagyok.
A magyar nemzet lelke él bennem,
Hôsi nagyságát büszkén hirdetem.
Turulmadarunkat magasra emelem
Így osztozom velük hazaszeretetben.
Jönnek hozzám, hogy emlékezzenek,
Lábamhoz virágkoszorút tesznek.
Díszes zászlókkal, magyar ruhában
Tömegben vagy néha hármasával.
Imádkoznak, himnuszt énekelnek,
Szemük könnyes mikor rám felnéznek.
Én szeretettel nézek le rájuk.
Nem feledték el drága hazájuk!
Aztán állok tovább viharban, fagyban.
Csikorgó hidegben, égetô napban.
Örzöm, habár nem nézhetek hátra
Holtaknak porát úrnákba zárva.
Látogatóik megsimogatnak,
Szeretteik magyar helyen vannak.
Azok is tudják akik nem ismernek,
Hogy állni fogok nevüket hirdetve,
Mikor ôk és unokáik
Már régen a sírban lesznek.

Fazakas Lola



Több mint ezer 
gyerek

 üdül Zánkán
„Ez a hét jó hangulatban teljen, min-

denki örömteli és hasznos élményekkel 
gazdagodjon --– ha csak ez teljesül, már 
megéri idejönni”

A Balaton északi partján lévô, kétszáz-
kilenc hektáron elterülô Erzsébet Üdü-
lôközpont és Tábor Zánka kiváló hely-
színe az Erzsébet-táboroknak.

Az üdülôkomplexum területén a parti 
sportpályákhoz érve elénk tárul az utá-
nozhatatlan balatoni panoráma röplab-
da-pályával, vitorláskikötôvel és renge-
teg strandoló táborlakóval. Megbizonyo 
sodhatunk arról, hogy ez a terület 
nemcsak hatalmas, hanem ideális hely-
színe a nyaralásra és pihenésre vágyó, 
tanulásban megfáradt gyerekeknek. 
Ottjártunkkor összesen négy tematikus 
foglalkozást látogattunk meg, így bepil-
lanthattunk a Tenisz-, az Alkotómûvé-
szeti-, a Közbiztonsági- és a Birkózótábor 
programjaiba.

„Tele vannak szeretettel”
A Balaton-part közelében fekvô sport-

pályához közeledve nagy csoport gyere-
ket pillantunk meg: mindegyiküknél 
teniszütô van. A reggeli teniszedzésre 
érkeztek, köztük harminc, tanulásban 
akadályozott és középsúlyos értelmi fo-
gyatékossággal élô gyerek is, akiknek 
egy része nem ma kezdte el ütni a lab-
dát. Sokan közülük szinte profinak szá-
mítanak, némelyikük speciális olimpi-
kon, az MSOSZ teniszszakágának 
képviselôje. Hatvanan pedig a Magyar-
országi Iskolatenisz Program tanulói, 
így ôk sem teljesen kezdôként érkeztek 
Zánkára. Szávay Ágnes olimpikon 
teniszezô, a tábor szakmai vezetôje, kér-
désünkre elmondja, legfôbb cél, hogy 
mindenki jól érezze magát, így szándé-
kosan nincs edzôtábor jellege a prog-
ramnak. Miután ô maga a speciális 
olimpikonok nagykövete, nemcsak itt 
segíti a teniszezô fiatalokat, hanem 
bajnokságokra és idônként edzôtábo-
rokba is elkíséri ôket. Közben elkezdôdik 
a reggeli foglalkozás, elôkerülnek a lab-
dák, és harminc gyermek megkezdi a 
bemelegítést: senkit sem kell noszogatni, 
láthatóan alig várják, hogy elkezdôdjön 
az adogatás. 

„Az a tapasztalatom, hogy a fogyatékos-
sággal élô gyerekek egyáltalán nem 
igényelnek különleges bánásmódot, sôt, 
sokkal könnyebb velük foglalkozni, mint 
ép társaikkal, mivel nyugodtabbak, job-
ban figyelnek, koncentrálnak, és tele 
vannak szeretettel” -– meséli Szávay 
Ági, akit megállapításában edzôtársa, 
Mónika is megerôsít. A civil életben 
egészséges gyerekekkel és felnôttekkel 
foglalkozó teniszoktató elmondja, óriási 
élményt jelent neki az ittlét, hiszen a 
gyerekek roppantul igénylik, hogy fog-
lalkozzanak velük. Ez nem jelent nehéz-
séget, hiszen ugyanannyi idô alatt 
ugyanazt megtanulják, mint egészséges 
társaik szívvel, kedvvel és akaraterôvel.  

Beszél arról is, hogy a speciális teniszt-
ábor lakói érdeklôdôek, és érzôdik raj-
tuk, hogy nyitottak a sportra, a teniszre. 
A gyerekeknek közben már Ági adogatja 
a labdát, két ütés között sok-sok dicsé-
rettel és technikai instrukcióval ellátva 
az ifjú sportolókat. A foglalkozás egy-
szer-egyszer azért megakad: miközben 
mindenki türelmetlenül várja, hogy 
sorra kerüljön, a gyerekek hol Ágit, hol 
Mónikát ölelik meg. Erika, az egyik kí-
sérôtanár elmondja, hogy a szentesi Ri-
gó Alajos Iskola pedagógusaként érke-
zett Zánkára tanulásban akadályozott 
gyerekekkel, akiknek ugyanolyan fon-
tos a sport, mint bárki másnak. Arról is 
beszél, tapasztalata szerint könnyebben 
alakítanak ki társas kapcsolatokat, 
egészségesebben élnek, ha átélik a küz-
dés és a gyôzelem élményét, csakúgy 
mint a veszítés tényét. Majd hozzáteszi, 
hogy a tenisz a mentális képességeket is 
fejleszti. A gyerekek borzasztóan élve-
zik a pályán töltött perceket, különösen 
Szávay Ági társaságát, akitôl --– akár-
csak többi edzôtársától --– rengeteget 
tanulnak. Ezek alapján pedig kijelent-
hetô: az Erzsébet-tábor meghozta a ked-
vüket az aktív, komoly teniszezéshez.

Ahogy lesétálunk a partra, látjuk, hogy 
a Balatonban mindenütt gyerekek pan-
csolnak annak ellenére, hogy az elôzô 
esti vihartól kissé lehûlt a víz. A strand-
röplabda pályán elszánt táborozók ütö-
getik a labdát, a tizenhét éves Ádám 
pedig rögtön felvilágosít: éppen a Köz-
biztonsági tábor délelôtti programjába 
csöppentünk. Az érettségi elôtt álló fiú 
Dunaújvárosból érkezett, mint mondja, 
azért ebbe a táborba, mert kiskora óta 
rendôrnek készül. Igaz, most szakácsnak 
tanul, ám otthon valószínûleg komo-
lyabban foglalkozik majd a rendôri 
hivatás elsajátításának lehetôségével. 
Hozzáteszi, máshol nem lett volna lehe-
tôsége megismerkedni a tábort vezetô 
rendôrökkel, így viszont részletes képet 
kapott a rendôri munkáról. Cseh Tamás 
szakmai vezetô, aki ugyan már nem ak-
tív állományú rendôr, mégis, egy évti-
zedes tapasztalattal a háta mögött, hi-
teles képet tud adni a rendôri 
életpályáról. Mint mondja, a tábor ideje 
alatt arra ügyelnek, hogy inkább a 
gyakorlat legyen elôtérben az elmélettel 
szemben. A reggeli futás és torna után 
szigorú szobaszemlével kezdôdik a nap, 
majd tematikus foglalkozásokkal folyta-
tódik.

„Az itt töltött napok alatt megpróbálunk 
hiteles képet adni a munkánkról, például 
arról, hogyan kell valakit igazoltatni 
vagy gépkocsit átvizsgálni, milyen egy 
bûnözô elfogása, vagy egy éjszakai ke-
resôakció. Leginkább azért hasznosak 
ezek a bemutatók, mert a gyerekek rá-
döbbennek, mit él át egy rendôr hasonló 
helyzetekben” --– magyarázza Cseh Ta-
más.

A gyerekek személy- és önvédelmi is-

mereteket is szerezhetnek, de reális ké-
pet kapnak a valóságról is: rájöhetnek 
arra, hogy amit a televízióban vagy a 
filmekben látnak, az nagyon messze áll a 
valódi rendôri munkától. 

A kikötô felé vesszük az irányt, ahol 
elénk tárul a gyönyörû balatoni pano-
ráma. A látvány nem csak minket nyû-
göz le: egy csapat Erzsébet-táboros 
gyerek elmélyülten próbálja megörökí-
teni a tájat. Nádas Anna festômûvész, 
az Alkotómûvészeti tábor egyik szakmai 
vezetôje felvilágosít minket: most a fes-
tôtáborban járunk, ahol a heti feladat a 
tájképfestés. Az együtt eltöltött idô alatt 
a gyerekek ráébredhetnek arra, mit je-
lent a komoly munka és az elmélyülés. 
Elmondása szerint az Erzsébet-tábor 
tanárainak egyik feladata a tehetségek 
felismerése és felkarolása. Ehhez a 
munkához pedig segítséget nyújt a Ma-
gyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Erzsé-
bet Talentum Programja.

Elindulunk a komplexum közepén álló 
sportcsarnok felé. A hatalmas épületben 
óriási a zsibongás, mi pedig a nagy küz-
dôtér felé vesszük az irányt: Komáromi 
Tibor háromszoros világbajnok, olimpiai 
ezüstérmes birkózót keressük, aki a Bir-
kózótábor szakmai vezetôje. Ahogy be-
lépünk, úgy tûnik, mintha egyesületi ed-
zésen lennénk. Mint megtudjuk, a 
zánkai táborba az ország legkülönbözôbb 
pontjairól, így Hajdúnánásról, Kecske-
métrôl, Orosházáról és Monorról is 
érkeztek a birkózó szakosztályok növen-
dékei. Szinte minden párra jut egy edzô, 
aki pedig az egészet összefogja: Komá-
romi Tibor. A délelôtti foglalkozáson 
14-17 éves gyerekek, fiúk és lányok ve-
gyesen vesznek részt. Egyikük sem 
kezdô, mindannyian régóta ûzik a spor-
tot. A legkisebbek nyolcévesek, de már 
ôk is indulnak versenyeken, így nekik is 
rendes fogásokat és technikákat taní-
tanak, akárcsak idôsebb társaiknak. „A 
mai világ felgyorsult, a gyerekek már 
óvodás korban elkezdhetnek birkózni, 
bár a testfelépítésük a komoly edzésre 
még nem alkalmas ilyenkor. Míg az öt-
venes években elôfordult, hogy csak 16 
évesen kezdték a sportot, a 70-80-as 
években a legalsó korhatár már 11-13 év 
közé esett, mára pedig a szakosztályok-
ban megtalálhatók óvodás korúak is. Az 
ô esetükben a cél, hogy megszokják a 
sportolói közeget, ami késôbb az iskolai 
beilleszkedésben is segít nekik” --– ecse-
teli Komáromi Tibor. Feltûnik, hogy 
legalább annyi lány birkózik a szônye-
gen, mint fiú, amin csak mi csodálko-
zunk. Komáromi Tibor elmondja, egy 
ideje a lányok körében nagyon népszerû 
lett a birkózás, ez a sport szépen átala-
kítja a testet, a ducibbak megnyúlnak, 
megizmosodnak. „A birkózást még ak-
kor is ajánlom, ha csak 17-18 éves koráig 
ûzi valaki a sportot, mivel nagyon jó 
mentális és fizikai hatása is van.” Az Er-
zsébet Talentum Program a birkózó te-
hetségeket is felkarolja, így a legkivá-
lóbb tíz-tizenkét versenyzôt kiválasztják 
és kétszer négynapos tehetséggondozó 
táborban külön foglalkoznak velük.

Az edzés végén Komáromi arra kéri a 
csapatot, mutassanak példát a többi tá-
borlakónak, fegyelmezettségbôl, tuda-
tosságból, de legfôképpen terjesszék a 
sport szeretetét. Az ifjú birkózók látha-
tóan megszívlelik a hallottakat, így szá-
mukra az Erzsébet-tábor nemcsak pihe-
nés, edzés és tanulás, hanem életre szóló 
élmény is lehet.

Jobbágyi Zsófia
 (Magyar Hírlap)
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A Diósgyôr tudott egyedül gyôzni
A Diósgyôr nagy bravúrt végrehajtva 2-0-ra nyert a bolgár Liteksz Lovecs 

vendégeként a labdarúgó Európa Liga-selejtezô 2. fordulójának elsô, csütörtöki 
mérkôzésén.

A Fradi kicsit
A bajnoki bronzérmes Ferencváros 1-0-ra kikapott a horvát HNK Rijeka 

vendégeként a labdarúgó Európa Liga-selejtezô 2. fordulójának elsô, csütörtöki 
mérkôzésén. A hazai csapat végig nagy fölényben futballozott, de a gyôztes gólt 
csak a 85. percben büntetôbôl tudta megszerezni Ivan Krstanovic révén. 

A Gyôr nagyon
A bajnoki ezüstérmes Gyôr hazai pályán 3-0-s vereséget szenvedett a svéd IFK 

Göteborgtól a labdarúgó Európa Liga-selejtezô 2. fordulójának elsô, csütörtöki 
mérkôzésén. Az április eleje óta veretlen vendégek már a 8. percben vezetést 
szereztek Lasse Vibe révén, majd Jakob Johansson az 56. percben megdupláz-
ta az elônyt, a végeredményt pedig a 83. percben May Mahlangu állította be. 

Futball-vb és nemzetkép
Irigylem a németeket. A statisztika szerint harmincnégymillióan meredtek a 

képernyôre, amikor a világbajnoki aranyat a válogatott tagjainak a nyakába 
akasztották. Százezrek voltak kinn az utcán, fekete-vörös-arany zászlóerdô 
borította el a nagyvárosokat.

A „nacionalizmus és rasszizmus” ellen küzdô baloldal gyanakodva tanulmá-
nyozta a hosszúra nyúló világbajnokság fejleményeit, s néhány balos ultra saj-
gó szívvel még azt a feliratot is kitûzte, hogy „Deutschland verrecke!” (Német-
ország, fordulj fel!), elfeledkezvén arról, hogy 1954, Bern óta a futballnak 
milyen nagy a becsülete honfitársai közt. A világbajnoki címeket szigorúan 
számon tartják: nemzeti érzés és szurkolás német földön közeli rokonok, s mint 
a Washington Post írja, a mostani nemzeti lelkesedés mély nyomokat fog hagy-
ni a lelkekben. „Amikor Németországot a favoritok között sorolták fel, egyfajta 
optimizmus szállta meg ezt a notóriusan kételkedô nemzetet. És ma belobbantak, 
s olyasminek lehetünk a tanúi, aminek a második világháború után ritkán. Lát-
hatjuk a német büszkeség hullámait.” S mint a Junge Freiheit cikkírója kiemeli, 
a ma, otthon és az utcán mámoros boldogságban úszó gyermekeknek egészen 
más németségképe lesz, mint az elszürkült s megôszült ’68-as nemzedéknek. 
Azért tegyük hozzá, ’54 több volt ennél. „A berlini fal leomlása mellett -– írta a 
Der Spiegel a negyvenedik évfordulón -– az egyetlen olyan esemény, amely a 
háború utáni német történelemben valóban kiváltotta a nemzeti érzés túláradá-
sát, az a világbajnokság megnyerése volt Bernben, 1954. július 4-én.”
A magyar labdarúgás az Aranycsapat idején ugyancsak a pozitív nemzet-

kép letéteményese volt. Nem csak a két vesztes háború utáni megaláztatásból 
való felállást jelképezte a válogatott. Azt is, hogy bármelyik nemzettel egyen-
rangúak vagyunk. Pár évvel ezelôtt Gángó Gábor a Monarchia szellemi térké-
pét felrajzolva egy számomra nagyon furcsa, ám megszívlelendô megállapítást 
tett: „Az államalkotó népek közül a magyar szinte az egyetlen nemcsak az 
Európai Unióban, de egész Európában is, amelynek legfontosabb közösségi 
képzetei közül hiányzik a nemzetállam megteremtésének diadalmas narratí-
vája.” Nem véletlenül vethette oda a magyar politikusoknak a kisantantot létre-
hozó Edvard Benes, hogy mit akarnak, nem Trianonnal jött létre a magyar 
nemzetállam? S nem ugyanezt a gondolatot fejezte ki más szövegösszefüggésben 
és mély iróniával a felvidéki Janics Kálmán, hogy 1944-ben csak azt tûzhettük 
volna ki átálláskor a zászlainkra, mint a többi utódállam: Harcoljunk Triano-
nért! Lehetett volna hát a világbajnoki gyôzelem történelmi pótlék, egyfajta 
vigasz a magyar dualista, az osztrákokkal közös állam 1918–20-as szétdara-
bolásáért és a torz keretek közé szorított kis magyar nemzetállam létrejöttéért. 
Bernben, a világtörténelem virtuális, futballpályányi terében azonban végzetes 
trauma érte a nemzetet. (Erdélyben volt, aki azt hitte, ha gyôzünk, Trianon 
érvényét veszíti.) S ezt a lelki attitûdöt mind a mai napig látják mások, idegenek 
is. „A politika megkerülhetetlen volt --– mondta Luigi Bolognini az 
Aranycsapatról és Puskásról írott könyvének magyarországi bemutatóján --
–, akkoriban emiatt és a futball miatt beszéltek Magyarországról. Mindkettôben 
forradalomnak lehettünk a szemtanúi, mindkettôt egy lépés választotta el a tel-
jes sikertôl. Egy elveszített világbajnoki döntô és egy levert szabadságharc.”

A forradalom leverése után a Honvéd dél-amerikai, engedély nélküli portyája 
után –-- amikor a két nagy brazil klubcsapatot, a Flamengót és a Botafogót is 
megverték Puskásék --–, a három világklasszis csatár, Puskás, Kocsis és Czi-
bor nem tért vissza Magyarországra, s a spanyol labdarúgás sztárjai lettek. A 
kádári pacifikáció, pontosabban konszolidáció lényegéhez tartozott az élet min-
den területén a teljesítményelv hanyatlása s a nemzeti érzés erôteljes vissza-
szorítása –-- a foci mint a nacionalizmus és a férfiasság kifejezôdése azonban 
tovább élt a balkáni országokban és a lengyeleknél, sôt bizonyos fokig az NDK-
ban is. Nacionalizmus és világrendszerek szembenállása tette élessé az 1974-es 
világbajnokságot, amikor mind az NDK-soknak, mind a lengyeleknek majdnem 
sikerült megállítaniuk a nyugatnémeteket a világbajnoki gyôzelem felé vezetô 
útjukon. (A manapság Ezüstcsapatnak is nevezett ’62-es és ’66-os magyar 
válogatott –-- bohém vér a pályán --– ekkorra már a múlté volt.) Magyarországon 
a párt- és vállalatvezetôk feudális tulajdonába mentek át a csapatok, s egyfajta 
–-- a Rákosi-korral szemben immár csak burkolt --– Fradi-ellenesség húzódik 
végig a korszakon. Varga Zolit egy ’68-as ügynöki jelentés mint a rendszerrel 
való szembenállás szimbólumát említi, de nagy vetélytársa, Albert Flórián is 
a sajtókritikák kereszttüzébe kerül. Az MLSZ teljhatalmú ura, Kutas István a 
balul sikerült argentínai vb után még Törôcsik Andrást és Nyilasi Tibort is 
lehetetlen helyzetbe hozza: sikeresen csak Nyilasi mászik ki az általa felállított 
csapdákból. Aztán jön a nyolcvanas évek elejének totóbotránya, amikor a 
mondás szerint a vidéki csapatokat az érintett játékosok ôrizetbe vételének kö-
szönhetôen a megyei rendôrkapitányok állították össze. Korrupt szemétdombon 
élünk --– summázta az olvasói véleményeket a fogadási botrányról Borenich 
Péter a Csak a labdán van bôr címû könyvében, Végh Antal a vallásháborúk 
dühével mondta dörgedelmeit, s aki olvasta, meg volt gyôzôdve arról, hogy ami 
Magyarországon folyik a labdarúgásban, azért más, tisztes országban börtön 
vagy halálbüntetés jár.A velejéig romlott szocialista sportszemléletet viszi 
tovább a rendszerváltás után a focipályák tömegét jó pénzen értékesítô baloldal, 
Gyurcsány Ferenc pedig még a kedvezményeket is megvonja az Aranycsapat 
még élô tagjaitól. Aztán 2006-ban politikai okokból bombasztikus temetést 
rendez Puskás Ferencnek. „Fennkölt beszédek, gyönyörû szép szónoklatok” --– 
írja Puskásról szóló testes könyvében a Temesvárról származó Borsi-Kálmán 
Béla. „Szózat és Himnusz. Meg a nótás kedvû volt az apám; hat fekete mén von-
tatta ágyútalp a holtában dandártábornokká elôléptetetett »száguldó ôrnagy« 
koporsója alatt… A Nemzet és a Nagyvilág búcsúzik egy futballistától, aki a 
XX. század kétségtelenül leghíresebb magyarja volt.” A parlamenti puccsal 
hatalomra került miniszterelnök nem is sejtette, hogy a foci a magyarok igazi 
rigolyája. Azt gyanította, hogy egy ilyen temetéssel presztízst lehet szerezni. De 
fociról lévén szó, nemcsak neki, mindegyikünknek volt valamiféle hátsó gon-
dolata: Puskást igen, a pompázatos ravatalt nem éreztük a magunkénak.

Tamáska Péter 
(Magyar Hírlap)



Sokadszorra is értetlenül állok a je-
lenség elôtt, amelynek lényege, hogy 
amikor két ember telefonál, így fejezi 
be a beszélgetést: „Szia, szia!”

Így, duplázva. Ez számomra érthe-
tetlen. Minek?

Ez olyan, mintha a kérdésre: „Hányas 
busszal jössz?”, ezt válaszolnánk: „107-
es E, 107-es E.” Vagy: „Mit reggeliztél?” 
„Rántottát, rántottát.” Gyerekkorom-
ban --– emlékeim szerint --– ilyen nem 
volt. Amikor álltunk a tornateremben, 
mérsékelt lelkesedéssel, nyakunkban 
a kötelezô vörös nyakkendôvel, a fala-
kon hungarocellbôl kivagdosott béke-
galambok és lelkesítô jelmondatok 
alatt, akkor nem azt mondták, hogy: 
„Éljen a megbonthatatlan szovjet-ma-
gyar barátság, barátság!” Csupán ez-
zel zárták: „barátság” (Akkor még a 
népi demokráciában és a szocializmus 
világraszóló gyôzelmében kellett hin-
ni, nem a multikulti eljövetelében és a 
politikailag korrektségben.) Persze 
egy kákán is csomót keresô, szôrszál-
hasogató olvasó akár ezt is mondhatná: 
„Kedves Ádám! Irigylésre méltó, hogy 
az emberi hülyeség oly nagy, kimerít-
hetetlen tárházában még ezt is ész-
reveszi! Ha a fiatalokat mondjuk a 
genderideológia helyett írni, olvasni 
tanítanák, lehet, hogy kevesebb ilyen 
baromság fordulna elô.” Megjegyzem, 
nem ez az egyedüli, ami idegesítô a 
mai modern beszédkultúrában. Elter-
jedt formula a „szép napot”, a „jó napot 
kívánok” helyett, no én ettôl is rosszul 
vagyok! Mint minden káros dolog, ez 
is a fejlett Nyugatról szivárgott be. (A 
magyarság évszázadokon át ôrizte 
ugari állapotát, falakkal körülvéve 
bezárkózott a vármegyébe, s nem volt 
hajlandó tudomásul venni semmit, 
ami a Kárpát-medencén kívül esik --– 
Extra Hungariam non est vita --–, de 
sajnos semmiféle idilli állapot nem 
tart örökké. Legyen annyi vigaszunk, 
hogy így is több évtizedes lemaradás-
ban vagyunk, ami szerintem egyetlen 
esélyünk a túlélésre.) 

Visszatérve eredeti témámhoz: A 
„szép napot” az angol „Have a nice 

day” idétlen tükörfordítása, amit a 
budapesti haladó szellemû idióták ter-
jesztettek el! A magyar nyelvtôl és 
gondolkodástól idegen! Ugyanis a 
„szép” múlandó érték. A „jó” az abszo-
lút érték.

De hogy teljes legyen az összkép, itt 
egy másik idegesítô példa: „igenigeni-
genigen”. Persze akadhat oly derék 
rendpárti és hagyománytisztelô egyén, 
aki a „jó napot” utáni „kívánok”-tól 
lehet rosszul, az is új dolog tudniillik. 
Jobb esetben ma is van elôtte: „Adjon 
isten!” Van egy másik idegesítô forma, 
a „Kívánok.” Csak így. Lefogadom, ezt 
holmi Soros-ösztöndíjasok terjesztet-
ték el, ösztöndíjuk lejárta után haza-
térve. Ott szoktak „Good morning” 
helyett csak „morning”-gal köszönni. 

Mert, ugye, két szót kimondani fá-
rasztó munka. És a munka reakciós 
meg klerikális dolog. Akadnak, akik a 
ferdeséget odáig vitték, hogy ezt képe-
sek kiejteni szájukon: „Szia, szia, szia!” 
De hogy ôszinte legyek, engem már az 
egyszeri sziától kiráz a hideg. 

(Nem tudom, honnan jött ez a szia, az 
angol „see ya” teljesen így hangzik, de 
ôk csak elköszönéskor használják.)

Szervusz! Ez a becsületes köszönés. 
És egyszer csak, persze.

Ezzel a konklúzióval –- tanulsággal -– 
ezennel zárom is soraimat, vagy ahogy 
a régiek mondták: „Ajánlom maga-
mat!” (S nem magamat, magamat.)

A viszontlátásra.

Pozsonyi Ádám 
(Magyar Hírlap)
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Köszönôsdi

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. A denevér, 2. Szerb Antal, 3. 
Kelvin, 4. Dél-Amerikában élô láma- 
faj, 5. A hangszerkíséret nélküli éne-
ket, 6. Tonométernek, 7. A hangokozó 
rezgések fizikájával, 8. Verdi Falstaff 
címû operájában, 9. A Tatai-árok, 10. 
Philadelphia.

E heti kérdéseink:
1. Melyik európai város történelmi 

jelképe a szárnyas oroszlán?
2. Kik voltak Hektór, Párisz és 

Kaszandra szülei?
3. Mi a címe Mészáros Márta Nagy 

Imrérôl készült filmjének?
4. Melyik országhoz tartoznak az 

Aleut-szigetek?
5. Ki volt az elsô magyar óceán repülô 

pilóta?
6. Melyik papírpénzünk hátoldalán 

látható a visegrádi Hercules-kút?
7. Melyik a ma élô legnagyobb álat a 

világon?
8. Hol található Németország szén-

ben leggazdagabb területe?
9. Melyik országok hozták létre az I. 

világháború után a kis antantot?
10.Miféle ruhadarab a karmantyú?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:

Összeböngézte: B. L.

NA NE...
--- Jó napot! A feleségemnek sze-

retnék egy ruhát venni a születés-
napjára.

--- És milyen színû legyen?
--- Mindegy.
--- Mégis milyen fazonra gonodolt?
--- Mindegy.
--- Na és a mérete?
--- Az is mindegy. Holnap úgyis kicse-

réli.
* * *

Egy lány elmegy a jósnôhöz:
--- Két férfi is szerelmes belém. Me-

lyik lesz közülük a szerencsés?
--- Béla fogja feleségül venni. Géza 

lesz a szerencsés.
* * *

Két barátnô hosszú idô után találko-
zik. Az egyik felháborodva mondja a 
másiknak:

--- Te jól átvertél engem! Azt mond-
tad, a Béla gazdag, én meg hozzámen-
tem feleségül!

--- Rosszul emlékszel. Én azt mond-
tam, hogy több pénze van, mint esze.

* * *
--- Szörnyû! --- mondja a bálban a férj. 

A legnagyobb idiótáknak van a leg-
szebb feleségük!

--- Te kis hízelgô! --- öleli át az asz-
szony.

* * *
Hazaérkezik a férj, és egy idegen 

férfit talál a feleségével az ágyban. 
Megragadja a pasast, és kidobja a har-
madik emelet ablakából.

--- Megôrültél? --- sikoltja a feleség.
A férj rezignáltan:
--- Aki turbékolni tud, az repülni is 

tud.
* * *

Az ifjú férj haza érkezik munkából és 
látja, hogy sûrû füst gomolyog ki a 
bejárati ajtón. Bekiabál:

--- Drágám, fôzöl vagy vasalsz?
* * *

A gazdag férj korábban jön haza üz-
leti útjáról, és a kertészt a nappaliban 
találja, lába az asztalon, kezében whis-
key, szájában pedig drága szivar.

--- Látom, magának aztán jól megy 
nálunk! --- kiált felháborodottan a férj 
--- Még jó, hogy a feleségemet nem 
ülteti az ölébe!

--- Már gondoltam rá, de a nagyságos 
asszony még nem jött fel a sofôr szo-
bájából.

* * *
--- Te, Brachovácz! Hallottad, hogy 

Stopvájsz kórházban van?
--- Ne mondd, hiszen tegnap láttam 

egy szôke bombázóval!
--- A felesége is.

* * *
Éjszaka a férj felkelti a feleségét:
--- Ébredj, egy férfi járkál a laká-

sunkban!
Az asszony felsóhajt: --- Na végre!

* * *
Egyik várakozó férfi megszólítja a 

másikat a vasútállomáson:
--- A feleségét várja?
--- Nem várom. Jön!*

* * *
Egy fiatal házaspár gyereket vár. 

Csak még nevet nem találtak neki.
Megszólal a férj:
--- Nevezzük úgy, mint a nagyapá-

mat.
--- Még mit nem?...Milyen név az, 

hogy TATA????*
* * * 

Asszony:
--- Idióta voltam, amikor férjhez men-

tem hozzád!
--- Nem vitatom. De akkor olyan sze-

relmes voltam, hogy nem vettem ész-
re..

* * *
A feleség a férjéhez:
--- El kellene menned bevásárolni!
--- De ilyen zimankós idôben még a 

kutyát se vernék ki..
--- Persze, a kutya az marad...*

* * *
Éjfél után a rendôr megállít egy au-

tóst, aki elég gyorsan vezetett.
--- Hová siet ilyen gyorsasággal??
--- Elôadásra megyek. Témája: Az al-

kohol káros hatása.
--- Tényleg? Az éjszaka kellôs köze-

pén?? Ki tartja ezt az elôadást?
--- A feleségem...

* * *
–– Doktor úr, a férjem beszél álmá-

ban, mit tegyek?
--- Hagyja nappal beszélni....* 

* * *
Béla megkérdezi a barátját:
--- Komám, miért hagytad abba az 

ivást?
--- Mert ivás után a feleségemet min-

dig duplán láttam. 
 * * *

A fônök megkérdezi a beosztottját:
--- Mennyi pénzre van havonta szük-

sége?
--- Hát ezt nem tudom, annyi még 

sohasem volt....
* * *

Apuka felvilágosítja a fiát.
--- Tudod fiam, a télapó meg a húsvéti 

nyuszi az én voltam.
--- Tudom apu, a gólya meg a szom-

széd bácsi.....*
* * *

--- Tegnap aztán megmondtam a fele-
ségemnek, hogy mi a véleményem ró-
la. 

--- Igazad van. És mit értél el?
--- Nagy nehezen az ajtót.....

* * *
Férj:
--- Szívem, ne haragudj, hogy az éjjel 

részegen, betört pofával jöttem haza. -
--- Rendben van. Különben mikor 

megjöttél, a pofád még nem volt betör-
ve....

* * *
Egy idôsebb házaspár nyaral Svájc-

ban. Megszólal a feleség:
--- Szóhoz se tudok jutni ettôl a szép 

panorámától.--- Jól van --- mondja a 
férj. Akkor még maradunk három 
hétig....

* * *
A pincér kiviszi a megrendelt sört. A 

vendég ránéz a korsóra, túl soknak 
találja a habot és megszólal:

--- Fôúr kérem, én nem borotválkozni, 
hanem inni akarok!

* * *
Zajos, másokat megbotránkoztatóan 

viselkedô társaság szórakozik egy ét-
teremben. Egyszer csak egyikük oda-
kiált a pincérnek:

--- Hé, pincér, hol van itt a klotyó?
--- Menjen csak elôre, aztán forduljon 

jobbra, ott talál egy ajtót, arra ki van 
írva, hogy „urak”. De ne törôdjön vele, 
lépjen csak be nyugodtan.

* * *
Sevillában a bikaviadalok idején a na-

gyon drága Torero nevû vendéglôben 
esténként felszolgálják a legyôzött bi-
kák heréjét, petrezselyemmel, ka-
kukkfûvel ízesítve. Gazdag amerikai 
turista bemegy az étterembe, és herét 
rendel. A fôpincér hozza ezüsttálban, 
leveszi a fedôt és megmutatja a ven-
dégnek. Két kis diónagyságú gömb 
van benne.

--- Mi ez? --- kérdezi a meghökkent 
turista.

--- Sajnos uram, ma a bika gyôzött.

Egyetem
Az alábbi történet a Koppenhágai 

Egyetemen egyik fizika vizsgáján tör-
tént.

Feladat: „Írja le, hogy egy barométer 
segítségével miként mérhetô meg egy 
felhôkarcoló magassága!”

Az egyik hallgató a következôt vála-
szolta: „Fogsz egy hosszú zsinórt, rá-
kötöd a barométer tetejére, majd a 
barométert a felhôkarcoló tetejérôl 
lelógatod a földig. A zsinór hosszú-
ságának és a barométer magasságának 
összege megegyezik a felhôkarcoló 
magasságával.”

Ez a magyarázat azonban a vizsgázta-
tót meglehetôsen feldühítette, így a 
diákot megbuktatta. A diák nem hagy-
ta magát, mivel szerinte a válasz ab-
szolút helyes volt. Az egyetem veze-
tôsége így kijelölt egy független bírát, 
aki megállapította, hogy a válasz va-
lóban helyes volt, de nem tükrözött 
semmiféle fizikai ismeretet.

A probléma megoldására behívatta 
magához a hallgatót, és hat percet 
adott neki arra, hogy szóban bebi-
zonyítsa, birtokában van a kellô fizikai 
ismereteknek. A diák öt percig némán 
ült, ráncolta a homlokát, gondolkodott. 
Mikor a vizsgabiztos figyelmeztette, 
hogy vészesen fogy az idô, a diák azt 
válaszolta, annyi megoldás jutott 
eszébe, hogy nem is tudja, melyiket 
válassza.

Végül aztán belekezdett: „Nos, az elsô 
ötletem az, hogy megfogjuk a baromé-
tert, felmegyünk a felhôkarcoló tete-
jére, és ledobjuk onnan. Megmérjük, 
mennyi idô alatt ér földet, majd a kér-
déses magasságot kiszámítjuk a ‘H = 
0.5g x t négyzet’ képlettel. Viszont ez a 
módszer nem túl szerencsés a baromé-
ter szempontjából.

A másik lehetôség akkor jöhet szóba, 
ha süt a Nap. Megmérjük a barométer 
magasságát, és az árnyékát is. Ezután 
megmérjük a felhôkarcoló árnyékának 
hosszát, és aránypárok segítségével 
kiszámíthatjuk a magasságát is.

De ha nagyon tudományosak akarunk 
lenni, akkor egy rövid zsinórt kötve a 
barométerre, ingaként használhatjuk 
azt. A földön és a tetôn megmérve a 
gravitációs erôt, a ‘T = 2 pi * négy-
zetgyök(1 / g)’ képlettel kiszámíthatjuk 
a kért magasság értékét.

Ha esetleg a felhôkarcolón van tûz-
létra, akkor megmérhetjük, hogy a 
barométer hosszánál hányszor maga-
sabb, majd a barométert megmérve 

2014. augusztus
Ez a jelenség csak egyszer fordul elô 

az életedben
2014. év augusztusában 5 péntek, 

5 szombat és 5 vasárnap lesz.
Ez csak 823 évente egyszer fordul 

elô. A kínaiak ezt „ezüsttel teli zseb”-
nek nevezik.

egyszerû szorzással megkapjuk a kí-
vánt eredményt.

De ha Ön az unalmas, bevett mód-
szerre kíváncsi, akkor a barométert a 
légnyomás mérésére használva, a föl-
dön és a tetôn mérhetô nyomás külön-
bözetébôl is megállapítható a felhô-
karcoló magassága. Egy millibar lég-
nyomás különbség egy láb magas-
ságnak felel meg.

De mivel itt az egyetemen mindig 
arra buzdítanak bennünket, hogy pró-
báljunk eredeti módszereket kidolgoz-
ni, ezért kétségtelenül az a legjobb 
megoldás a felhôkarcoló magasságá-
nak megállapítására, ha a hónunk alá 
csapjuk a barométert, bekopogunk a 
portáshoz, és azt mondjuk neki: ‘Ha 
megmondod, milyen magas ez az épü-
let, neked adom ezt a szép új baro-
métert’.”
A történet csattanója, hogy ezt a 

renitens diákot Niels Bohr-nak hív-
ták, és a mai napig ô az egyetlen fi-
zikai Nobel-díjas dán.

Az étteremben lepottyan az asztalról a 
vendég kanala. A pincér odaugrik, és a 
zsebébôl elôvéve átnyújt egy kanalat. 
A vendég csodálkozik:

 – Mondja, maguk mindig ilyen fi-
gyelmesek?

 - Igen, uram. Nemrég felvettünk egy 
statisztikust, aki kiszámította, hogy 
idônk 14%-át arra fordítjuk, hogy ki-
cseréljük a leesett dolgokat.

 Ezért mindenki a zsebében hordja a 
tartalékot.

 - Ez kiváló. És mondja, miért lóg egy 
madzad a sliccénél?

- Tudja, a statisztikusunk kitalálta, 
hogy amikor elmegyünk WC-re, ne 
kelljen kézzel hozzáérnünk a mûsze-
rünkhöz, mert akkor utána kezet kell 
mosni, ami idô és vízveszteség. Így 
csak ezt a madzagot megrántjuk és 
mindjárt kint van minden.

 - És mondja, hogyan teszi vissza?
 - Hát mit gondol, miért van nálunk a 

kanál???



00:10 Önkéntesek  
00:40 Szentföldi szent 
helyek üzenete: Cezárea
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Heti Hírmondó  
02:15 Székely kapu  
02:40  Lyukasóra  
03:10 Egyszeregy (1978)
Magyar játékfilm. Rendező: 
Kardos Ferenc; Szereplők: 
Garas Dezső, Bencze Ferenc, 
Pécsi Ildikó, Halász Judit, 
Bánsági Ildikó, Schütz Ila.  
Egy vicces kedvű atya - aki 
hiába várt fiú ikreket, egyszem 
fiát két névvel, Péterként és 
Pálként is anyakönyvezteti. 
Péter-Pál így kettős életet él. 
05:00 Duna anzix: Mese-
beli kastélyok vidékén - 
Immendingen és Ulm 
között
05:15 Hazajáró: Görgény-
fennsík I. - A székely 
tanyavilág zsindelyországa
05:40 Gazdakör  
05:55 Hagyaték: Törött 
karddal - egyenes gerinccel,  
A keleti bástya katonái
06:20 Duna World News  
06:30 Híradó  
06:45 Sporthírek  
07:00 Vannak vidékek: A 
Vasi-Hegyhát 
08:00 Híradó  
08:05 Sporthírek  
08:20 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
10:10 Kárpát expressz  
10:40 Térkép  
11:05 Ridikül - Női talk-
show: Egyik pici, másik tini
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor  
14:50 Magyarország 2000 
-  Családi krónikák: A He-
gyi család Székelyudvar-
helyen 2/2.
15:15 Ezer év szentjei: 
Kassai vértanúk
15:45 Kérdések a 
Bibliában  
16:05 Unitárius ifjúsági 
műsor  
16:20 Család-barát 
17:10 Balatoni Nyár 
19:00 Híradó
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: Zugligeti út
20:00 Pacsirta (1963) Ma-
gyar játékfilm. Rendezte: 
Ranódy László. Szereplők: 
Nagy Anna, Tolnay Klári, 
Páger Antal, Bara Margit, 
Törőcsik Mari, Darvas Iván, 
Latinovits Zoltán, Csala 
Zsuzsa, Greguss Zoltán, 
Bessenyei Ferenc, Kiss Fe-
renc, Gózon Gyula, Görbe 
János.Vajkayék hosszú é- 
vek óta görcsösen remény-
kednek abban, hogy szeren-
csétlen, csúf lányuk végre 
megtalálja társát s a boldog-
ságot. 
21:40 Két fogoly (1937) 
Magyar játékfilm. Rendezte: 
Székely István. Szereplők: 
Jávor Pál, Bajor Gizi, Ágay 
Irén, Rajnai Gábor, Keresz-
tessy Mária, Csortos Gyula. 
Takács Péter és Almády Mi-
ett a legrosszabb pillanatban, 
rövid ismeretség után  kötnek 
házasságot.  A háború kitöré-
sének híre nászútjukon éri őket. 
23:00 Kívánságkosár  
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 01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Határtalanul ma-
gyar: Üzenet New Yorkból 
02:45 Linda: A hazajáró 
lélek. Tévéfilmsorozat  
03:40 Ízőrzők: Iszkaszentgyörgy
04:10 Szabadság tér ́ 89  
Aki hallja, adja át...
04:50 Duna World News   
05:00 Duna anzix
05:15 Hazajár: Görgény-
fennsík II. - Uz Bence 
nyomában
05:45 Gazdakör  
05:55 Hagyaték: A magyar 
lélek formái - A népzene és 
a tánc
06:25 Duna World News   
06:30 Híradó  
06:45  Sporthírek  
07:00 Vannak vidékek: A 
budapesti Városliget
08:00 Híradó  
08:05 Sporthírek  
08:20 Balatoni Nyár 
10:10 Kárpát expressz  
10:40 Térkép   
11:05 Ridikül - Női talk-
show: Egy nő addig szép, 
amíg szeretik
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor  
14:45 Magyarország 2000 
-  Családi krónikák: Deák 
Ernő, a magyar kultúra 
ausztriai nagykövete
15:20 Ezer év szentjei: 
Apor Vilmos
15:50 Élő egyház  
16:20 Család-barát 
17:10 Balatoni Nyár 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: Köszeg - Jurisics tér
20:00 Önök kérték  
21:00 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
21:25 Viszlát, elvtársak! 
(2011) 6/1.: A győzelem 
1975-1979. Cseh-francia-
lengyel-magyar-német do-
kumentumfilm-sorozat. A 
filmsorozat a XX. Század 
egy bizonyos időszakával 
foglalkozik, nevezetesen 
az 1975-től a szovjet csapa-
tok teljes kivonásáig (1991) 
eltelt 16 évvel.  A sorozat 
eredetisége – és legnagyobb 
ereje - abban rejlik, hogy a 
rendszert mélységében mu-
tatja meg, egyszerű embe-
rek történeteinek segítségével. 
22:20 Hitvallók és ügynö-
kök - Az igazság szabaddá 
tesz benneteket... (2008)  
8/1.: Kiszolgáltatva a hata-
lomnak.  A film bemutatja a 
Magyar Katolikus Egyház 
és az Állambiztonsági Hiva-
tal 1945 utáni „történetét”: a 
magyarországi szerzetesren-
dek feloszlatását, a szerzete-
sek és világi papság internálá-
sát, börtönbe zárását, az „eny-
hülés” időszakát, a Vatikán 
kompromisszumokkal teli 
keleti politikáját, a párt és az 
egyház közötti együttműkö-
dés különböző formáit és a 
mai törekvéseket, melyek az 
egyház és a társadalom kö-
zötti  bizalom helyreállítását 
tűzték ki elsődleges célul.
23:00 Kívánságkosár

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Határtalanul magyar: 
Ősök útján - Kurultáj 2012
02:45 A Tenkes kapitánya 
(1963)13/7.: A vándordiák. 
Magyar tévéfilmsorozat  
03:15 A Tenkes kapitánya 
13/8.: Veronika
03:45 Székely kapu  
04:10 Szabadság tér ́ 89  
04:55 Duna World News   
05:00 Duna anzix "Görög 
panteon" és boszorkányper 
a német Duna mentén - 
Regensburg és Passau 
között
05:15 Hazajáró: Sóvidéki-
dombság - Hegyre szúrt 
falvak között
05:45 Gazdakör 
05:55 Hagyaték: A min-
denség képmása - az 
Otthon
06:25 Duna World News 
06:30 Híradó  
06:40 Sporthírek  
07:00 Vannak vidékek: 
Kuvait és Bahrein. „Til-
mun országa fénylő, Til-
mun országa szűzi, Til-
munban holló nem károg, 
farkas bárányt nem raga-
doz.” A Perzsa-öböl bejá-
ratánál elfoglalt stratégiai 
helyzete miatt uralmáért 
harcoltak az asszírok, a 
babiloniak, görögök, per-
zsák, végül az arabok, a- 
kiknek befolyására a szi-
getlakók felvették a 
muszlim vallást.  
08:00 Híradó  
08:05 Sporthírek  
08:10 Duna World News  
 08:20 Balatoni Nyár 
10:10 Kárpát expressz  
10:40 Térkép 
11:05 Ridikül - Női 
talkshow: Iskola nevel 
vagy a szülő, vagy?
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor  
14:55 Századfordító 
magyarok: Cziffra György
15:50 Isten kezében  
16:20 Család-barát 
17:10 Balatoni Nyár 
19:00 Híradó
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: Mikszáth Kálmán tér
20:00 Barangolások öt 
kontinensen  
20:25 Nemzeti nagyvizit: 
A Tízparancsolat, mint 
népegészségügyi program
21:05 Szenes Turné 8/2. 
22:00 Velünk élő Trianon 
14/5. Rész. Magyar doku-
mentumfilm-sorozat; Ren-
dezte: Koltay Gábor. Ne-
meskürthy István író, iroda-
lomtörténész saját családja 
történetén keresztül mesél a 
trianoni tragédiáról: édesapja 
miként magyarázta el neki 9 
évesen, hogy mit is jelentett 
a békedekrétum és hogy mi-
ért elkerülhetetlen egy újabb 
háború, valamint beszél a 
műveiben jelentkező hatásá-
ról is (A béke szigete, 
Requiem egy hadseregért).
23:00 Kívánságkosár

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:40 Duna World News  
01:45 Térkép  
02:15 Határtalanul magyar  
...ahol én lakom ÉNLA-
KA
02:40 Angyalbőrben 13/7.: 
Álca nélkül. Magyar tévé-
filmsorozat  
03:40 Öt kontinens  
04:05 Szabadság tér ́ 89  
04:50 Duna World News   
05:00 Duna anzix. Búcsú 
Németországtól - Passau 
és Niebelungok. A gyer-
mek Duna németországi 
szakaszának utolsó fejezete a 
három folyó találkozásánál 
fekvő Passau városa. Alexan-
der von Humboldt német 
természettudós és utazó sze-
rint Passau „a földkerekség 
hét legszebb városa között 
van”. És valóban, a szürkés-
kék Duna, a zöldes-barna 
Inn és a sötétbarna Ilz folyó 
egyesülése szinte dicsfényt 
von a bajor város köré
05:15 Hazajáró Csíki-ha-
vasok - Búcsú Csíksom-
lyón. Turisztikai magazin-
műsor - "Elindulni és ha-
zatérni. A „Hazajáró” hét-
ről-hétre bakancsot húz és 
nekiindul, hogy keresztül-
kasul bebarangolja a Kár-
pát-medence varázslatos 
tájait és megismerje ha-
zánk természeti- és kultu-
rális értékeit, történelmi 
emlékeit és az ott élő em-
berek mindennapjait. Er-
délyben, Felvidéken, Kár-
pátalján, Délvidéken, Mu-
ravidéken, Őrvidéken és 
belső-Magyarországon  
halad vándorútja során. A 
Kárpátok fenséges gerin-
ceitől véráztatta harcmező-
kön át, patinás városokig - 
megannyi magyar emlék 
kíséri a „Hazajáró” soha 
véget nem érő útját.
05:45 Gazdakör  
05:55 Az ESTE  
06:25 Duna World News   
 06:30 Híradó  
06:45 Sporthírek  
07:00 Vannak vidékek Ba-
latonfüred. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
08:00 Híradó  
08:05 Sporthírek  
08:20 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
10:10 Kárpát expressz  
10:40 Térkép  
11:05 Ridikül - Női 
talkshow: Adunk a 
látszatra?
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor  
15:00 Századfordító 
magyarok: Babits Mihály
15:55 Kérdések a 
Bibliában  
16:20 Család-barát 
válogatás  
17:10 Balatoni Nyár 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Zegzugos történe-
tek: A szegedi Boldogasz-
szony meséi. Magyar 
ismeretterjesztő magazin  
19:55 Hogy volt?!  
20:50 Fábry  
22:05 Szabadság tér ́ 89  
23:00 Kívánságkosár  

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 A tanú (1969)  
Magyar játékfilm  Rendezte: 
Bacsó Péter. Szereplők: 
Kállai Ferenc, Vámos 
László, Őze Lajos, Fábri 
Zoltán, Monori Lili, Both 
Béla, Bicskey Károly, 
Győrffy György, Kézdy 
György, Pecsenke József. 
Pelikán József hithű kom-
munista, aki végig harcolta 
elvbarátaival a vészterhes 
éveket. Most, győzelmük 
után, a személyi kultusz 
idején, gátőrként is elköte-
lezett munkát végez. Le-
csap az orvhorgászra, aki-
ről kiderül, régi barátja és 
harcostársa, Dániel Zoltán, 
aki jelenleg miniszter. Épp 
ez a kedves barát  buktatja 
le akaratán kívül, amikor 
feketevágás miatt megje-
lenik a hatóság. Pelikán 
börtönbe kerül.
04:05 Szabadság tér ́ 89  
04:45 Duna World News   
05:00 Poén péntek 
05:50 Gazdakör  
06:20 Hazajáró  
06:50 Balatoni Nyár 
08:55 KorTárs  
09:25 Hogy volt?!  
10:15 Öt kontinens  
10:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Lórántffy 
Zsuzsanna. 
11:00 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. évad 10. 
rész: Rózsák és fegyverek. 
Magyar tévéfilmsorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Nótacsokor: Paran-
csold meg a szívemnek... - 
(Nánássy Lajos, Máté Ottília, 
Tarnai Kiss László, ifj. Sánta 
Ferenc és zenekara)
12:35 Novum. Innovációt 
támogató megoldások
13:00 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:30 Magyar klassziku-
sok új köntösben: Vörös-
marty Mihály 1.rész 
14:00 Legendás konyhák 
14:25 Sírjaik hol domborulnak  
14:55 Barangolások öt 
kontinensen  
15:20 Hazajáró   
15:50 HungarIQ. Magyar 
ismeretterjesztő magazin. 
Minden, ami magyar. A 
szív és az ész műsora. Egy-
kori és mai magyar géniu-
szok és világhírű találmá-
nyaik. Hétről hétre megtud- 
hatjuk, hogy, hogyan készül 
a Túró Rudi, a golyóstoll 
vagy épp az üvegbeton? Mi 
a története a Rubik kocká 
nak, a szódának, a gyufának?  
16:15 Mammama mesél 
16:40 Balatoni Nyár 
18:05 Táncvarázs: Divat és 
Sporttánc Gála - Kartal, 2014
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport
19:30 Mindenből egy van  
20:25 Örökzöldek József-
városból-Szenes Iván 
emlékkoncert 2011  
21:25 Átok 11. rész: Törés. 
12. rész: Merülés. 
Magyar tévéfilmsorozat  
22:20 Fábry  ism.  
23:35 Egy történet, egy 
zene: Sebestyén Márta

00:00 Világ-Nézet. A mű-
sorban hétről hétre külön-
böző emberek megvitatják 
az elmúlt hét legkülönbö-
zőbb közéleti, kulturális, 
vallási eseményeit.
00:30 Kérdések a 
Bibliából  
00:45 Híradó  
01:20 Sporthírek  
01:30 Himnusz  
01:35 Gasztroangyal: 
Liptód
02:25 Viszontlátásra, drá-
ga. Magyar tévéfilm. Ren-
dezte: Maár Gyula. Szerep-
lők: Bánsági Ildikó, Csáká-
nyi László, Dunai Tamás, 
Jordán Tamás, Pártos Erzsi
04:05 Átok. Magyar 
tévéfilmsorozat  
05:00 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 6. évad 11. 
rész: Magyar tévéfilm-
sorozat  
05:50 Hagyaték: Halhatat-
lanok - Magyar mondák, 
Magyar hősök
06:20 Határtalanul ma-
gyar: Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete
06:50 Cseresznyéskert 
(1979) Magyar tévéfilm. 
Rendezte: Esztergályos 
Károly. Szereplők: Balázs 
Samu, Cseke Péter, Eszter-
gályos Cecília, Gálffi Lász-
ló, Hámori Ildikó, Kozák 
András, Mensáros László, 
Pap Vera, Peremartoni 
Krisztina, Szacsvay Lász-
ló, Szénási Enikő, Törőcsik 
Mari.  
08:55 A rejtélyes XX. század  
09:25 Táncvarázs: Zala 
Open Nemzetközi Latin 
Formációs Táncverseny - 
Zalaegerszeg, (2013)
10:15 Székely kapu  
10:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Zrínyi 
Péter és Frangepán Ferenc
11:10 Szabadság tér ́ 89   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Hogy volt?!   
13:00 Fölszállott a páva: 
Elődöntő
15:10 Novum: 3D animá-
ció a restaurátori munkában. 
15:40 Hol volt, hol nem 
volt: János diák
15:55 Aranykalyiba - Egy 
év Karácsony Emilkével a 
gyimesi Hidegségben. 
Magyar dokumentumfilm  
16:55 Hungarikum: A pá-
linka (2013) II/1/2. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
17:45 Szerelmes földrajz: 
Közel a természethez: A 
tanyavilágtól a hegyvidé-
kig (Tímár Sándor)
18:30 Heti Hírmondó  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Kerekek és lépések: 
Dél-alföldi szőlővidék. 
Ismeretterjesztő sorozat  
20:20 Kultikon +  
20:45 Csellengők
21:20 Gasztroangyal: 
Fertő-tó
22:20 On the spot: Diktáto-
rok gyermekei – Kambod-
zsa. Ismeretterjesztő magazin  
23:15 Szerelmes földrajz: 
Közel a természethez: A 
tanyavilágtól a hegyvidékig 
(Tímár Sándor) 
23:45 Római katolikus 
szentmise közvetítése 
Badacsonytomajból  

01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Duna World News  
01:50 Térkép  
02:20 Határtalanul 
magyar: A fehér barát
02:45 Ezredes a kastély-
ban. Magyar dokumentum-
film. Hogy lesz egy egysze-
rű szabolcsi parasztfiúból 
gazdag kastélytulajdonos? 
Hogy kerül a kastélyba egy 
egykori szovjet ezredes? És 
mi az, ami ezt a két embert 
évtizedek óta összeköti?
03:40 Hagyaték  
04:10 Szabadság tér ́ 89  
Szabad a tánc
04:50 Duna World 
05:00 Duna anzix: Magyar 
kürt a német Duna mentén 
- Inglstadt és Regensburg 
között
05:15 Hazajáró: Sóvidék - 
A székely föld sója
05:45 Gazdakör  
05:55 Hagyaték "Hívogatom 
az élőket" - A HARANG
06:25 Duna World News   
06:30 Híradó  
06:45 Sporthírek  
07:00 Vannak vidékek: 
Mosonmagyaróvár és 
tájai. Mosonmagyaróvár 
turizmusának fejlesztésére 
irányuló tudatos tevékenység 
nagyjából az 1920-as évekig 
vezethető vissza. E törekvés 
okozója, hogy a város, mely 
addig az „ezeréves Moson 
megye” központja volt szá-
mos közhivatallal, iskolával 
és ipari üzemmel, a trianoni 
békeszerződés következté-
ben elvesztette megyeszék-
hely jellegét. A megye na-
gyobbik és gazdagabbik felét 
Ausztriához illetve Csehszlo-
vákiához csatolták, s a Ma-
gyarországon maradó kis 
rész pedig Győr megyéhez 
került. Az esemény a város 
forgalmának teljes megbénu-
lásához vezetett, mert koráb-
ban jelentős volt a kereskede-
lem, főleg a gabona- és a mar-
havásárok, és az élénk ipar. 
08:00 Híradó  
08:05 Sporthírek  
08:20 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
10:10 Kárpát expressz  
10:40 Térkép  
11:05 Ridikül - Női talk-
show: Váltásban
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Nótacsokor  
14:45 Magyarország 2000 
-  Családi krónikák: Rubov-
szky András családja
15:20 Ezer év szentjei 
Romzsa Tódor (1911-
1947) Magyar ismerette-
rjesztő sorozat  
15:50 Református 
magazin  
16:20 Család-barát 
válogatás  
17:10 Balatoni Nyár - 
Utánunk a vízözön!  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport
19:30 Zegzugos történetek 
20:00 HOGY VOLT!?... 
Extra  "Tévéhumor"
20:55 MR2 Akusztik: 
Budapest Bár
22:25 Kultikon +   
23:00 Kívánságkosár

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.

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

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.

HANDYMAN munkát vállalunk 

Sydneyben. Kis szerelési munkák, 

izzócserék, ereszcsatorna takarítás, 

bútor összeszerelés, kisebb ajtó- és 

ablakproblémák javitása... stb. 

HÉTVÉGÉN IS!!! Magyarul be-

szélunk! Hívjon bátran, bármilyen 

szerelnivalója van, megoldjuk! 

Zsolt 0497-819-500.

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 


