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Újra megjelent Káldi György 
1626-ban Bécsben kinyomtatott biblia-
fordítása. Az 1200 oldalas nagyalakú 
Biblia pontos mása az elsô teljes kato-
likus bibliafordításnak --– tájékoztatta 
a Tinta Könyvkiadó vezetôje a távirati 
irodát.

Kiss Gábor elmondása szerint a 
könyv az eredeti teljes Káldi-biblia 
laponkénti digitalizálásával készült. A 
kötészet során úgynevezett félbôr kö-
tést alkalmaztak. A 9 centiméter vas-
tag Biblia könyvtestét a hagyományos 
módon, kézzel festették téglavörös 
színûre, vagyis „élmetszéssel” látták 
el. A Biblia a Tinta Könyvkiadó, a Pyt-
heas Könyvmanufaktúra és a Kalocsai 
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MAGYAR
Kiemelt segítséget kapnak 

az egyházi intézmények
A kormány kiemelten segíteni kívánja az egyházi kézben lévô oktatási, 

nevelési és szociális intézményeket --- jelentette ki Lázár János Makón. „A 
versenyképes tudás a 21. században hit és elkötelezettség nélkül nem sokat ér. 
A modern oktatás nevelés is egyben. A hatéves korában az oktatási rendszerbe 
bekerülô gyermek számára a tárgyi tudás és a lelki támogatás egyaránt fontos” 
--- tette hozzá.

Az ország jövôje a tudás mellett azon múlik, „képesek leszünk-e összetartó 
közösséggé válni”--- hangsúlyozta Lázár János a felújított Szent István Egyházi 
Általános Iskola és Gimnázium átadó ünnepségén, s a kormány nevében arra 
biztatta a történelmi egyházakat, hogy még több társadalmi missziót, közösség-
szervezô és közösségépítô munkát vállaljanak.

A kormány, amikor a hazai és az európai adófizetôk pénzét osztja, különös 
figyelemmel lesz arra, nem elég önmagában csak tudást biztosítani, értéket is 
kell teremteni. Az értékteremtô tudás és a „szeretetközösség” létrehozása 
különleges támogatásban részesül majd - mondta Lázár János.

Az uniós támogatással megvalósított beruházás során az iskola régi épület-
szárnyának udvar felôli része és az új épületszárny teljes egészében hôszigetelt 
külsôt, korszerû nyílászárókat kapott, megújult a fûtésrendszer. Az új épület 
tetôzetén elhelyezett csaknem száz napelem az intézmény villamosenergia-
fogyasztásának jelentôs részét fedezni fogja.

Kiss-Rigó László: Aki fát ültet, iskolát és templomot épít, a jövônek dol-
gozikA szeged-csanádi egyházmegye hamarosan ezeréves fennállását ünnepli, 
elsô püspöke, Szent Gellért a tanárok, tanítók és pedagógusok védôszentje. 
Ezért is öröm volt, hogy az egyházmegye, ha ideiglenesen is, a csaknem három-
száz éves makói katolikus oktatási intézmény fenntartója lehetett, és bár átadta 
az iskolát a Boldogasszony Iskolanôvéreknek, erkölcsileg és anyagilag továbbra 
is segíti mûködését --- mondta a püspök.

A Seuso-kincsekbôl nyílt kiállítás 
Székesfehérváron

A 20. század mindentôl megfosztott bennünket, de a helyzet nem reménytelen, 
mert lépésrôl lépésre megpróbáljuk az idô kerekét visszazökkenteni eredeti 
járásába, megpróbáljuk visszaszerezni mindazt, ami a magyar kultúrtörténet 
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Október 17.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Hedvig nevû kedves olvasóinkat.

Hedvig: A német Hedwig névbôl. 

Az összetett név mind a két elemének 

jelentése: harc.

 Köszönthetjük még: Alajos, Aloj-
zia, Leó, Lucia, Margit, margitta, 
Rudolf, Salamon, Samu nevû bará-

tainkat.

Október 18.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Lukács nevû kedves olvasóinkat.

Lukács: A latin Lucas névbôl. Je-

lentése: Lucania tartományból való 

férfi.

Köszönthetjük még: Jusztusz, 
Jusztin, Jusztina, Aladár nevû ba-

rátainkat.

Október 19.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Nándor nevû kedves olvasó-inkat.

Nándor: A 19. század elsô felében 

mesterségesen a Ferdinánd név ma-

gyar megfelelôjévé tették.

Köszönhetjük még: Alpár, Berény, 
Lúciusz, Ferdinánd, nevû barátain-

kat.

Október 20.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Vencel nevû olvasóinkat.

Vencel: A német Wendel névbôl, ez 

pedig a Wendel kezdetû nevek, fökép-

pen a Wendelin becézôje. Jelentése: a 

vandálok népéhez tartozó.

Köszönthetjük még: Artúr, Aure-
lia, Bendegúz, Fülöp, Irén, jános, 
Ödön, nevû barátainkat.

Október 21.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Orsolya nevû kedves olvasóinkat.

Orsolya: A latin Ursula magyaros 

olvasatából. A név a latinban kismed-

vét jelent.

 Köszönhetjük még Celina, Hilá-
riusz, Kende, Klementina, Orsika, 
Zsolt, nevû barátainkat.

Október 22.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Elôd nevû kedves olvasóinkat.

Elôd: Régi magyar személynévbôl 

származik. Jelentése: elsôszülôtt, 

vagy ôs.

Köszönhetjük még Inge, Kandida, 
Kornélia, Korinna, Mária, Szaló-
me, Vilibald nevû barátainkat.

Október 23.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Gyöngyi nevû kedves olvasóinkat.

Gyöngyi: Elvonás a Gyöngyike 

névbôl, ez pedig a Gyöngyvér becézô-

je. Magyar eredetû.

Káöszönthetjük még: Gyöngyvér, 
Ignác, Irén, Józefina, Natália, Odí-
lia nevû barátainkat.

Újra megjelent Káldi György 
eredeti Bibliája

Fôszékesegyházi Könyvtár közös munkája.
A kiadó vezetôje kiemelte, hogy az elsô teljes katolikus bibliafordítás egy 200 

éves fejlôdés csúcspontja, a magyar bibliafordítási kísérletek lezárása. Káldi 
György jezsuita szerzetes fordításának jelentôségét az is mutatja, hogy a 
magyar katolikus egyháznak --– kisebb javításokkal --– 1971-ig ez volt a 
hivatalos szentírása –-- tette hozzá.

Kiss Gábor kitért arra is, hogy a Káldi-biblia és a 36 évvel korábban, 1590-
ben megjelent protestáns vizsolyi biblia együtt igen nagy hatással volt a 
magyar nyelvre.

Mint elmondta, a két magyar nyelvû bibliából számos szó, szófordulat, köz-
mondás vált a mindennapi nyelv részévé. Példaként említette a bibliai eredetû 
júdáscsók, tamáskodik, ádámkosztüm, matuzsálem szavak mellett a mosom 
kezeimet, tiltott gyümölcs, tékozló fiú, salamoni ítélet szókapcsolatot, valamint 
az Elsôkbôl lesznek az utolsók, Ki nem dolgozik, ne is egyék, Aki másnak 
vermet ás, maga esik bele, Aki keres, az talál közmondást.

Kiss Gábor beszélt arról is, hogy a magyar írás kialakításakor a fordítók 
automatikusan a latin betûkhöz nyúltak, ezért „meg kellett küzdeniük” a latin 
nyelvben nem szereplô ö, ü, gy, zs hangok leírásával.

A kiadó vezetôje ismertette, hogy míg a protestáns vizsolyi bibliából körül-
belül száz eredeti példány maradt fenn, addig a katolikus Káldi-bibliából több 
száz megmaradt. Ennek egyik oka lehet –-- tette hozzá --–, hogy a Káldi-féle 
Bibliát nem forgatták olyan gyakran, mint a vizsolyit.

A protestánsoknál ugyanis kötelezô és népszerû volt a bibliaolvasás, így a 
bibliákat a mindennapos használtat során „elnyûtték”. Ugyanakkor a Káldi-
biblia példányai ritkábban kerültek családokhoz, többnyire érseki, püspöki 
könyvtárakban tartották, és így megôrizték azokat.

A Káldi-biblia reprint kiadása a Tinta Könyvkiadónak a magyar nyomtatott 
múlt feltárását célzó programja keretében jelent meg.

Káldi György 1595-ben Bécsben tanult teológiát, majd pappá szentelték. 
Pázmány Péter pártfogoltjaként 1598-ban Rómába ment, ahol belépett a je-
zsuita rendbe. 1625-ben Pázmány támogatásával megalapította, és nyomdával 
szerelte fel a pozsonyi kollégiumot, amelynek haláláig rektora volt. A bécsi 
udvar és Bethlen Gábor bizalmát egyformán élvezte. Pázmány felszólítására 
és rendi beosztásban dolgozott Szentírás-fordításán.

Elsô kézirata 1605–1608 között készült korábbi kísérletek felhasználásával. 
Az 1626-ban Bécsben megjelent elsô teljes katolikus magyar nyelvû Szent 
Biblia általánosan elterjedt és jelentôsen hatott a magyar irodalmi nyelv fejlô-
désére.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Édesapa, 
nagyapa és testvér

MÁRTON PÁL
2014. október 5-én, életének 83. évében, 
visszaadta nemes lelkét Teremtôjének.

Utolsó földi útjára október 10-én kisértük a 
Springvale-i temetôbe.

Gyászolják: gyermekei, unokái, huga 
és az összes rokonság Erdélyben.

Nyugodj békében



kincse volt --- jelentette ki Lázár János, a Miniszterelnökséget vezetô miniszter 
pénteken A Seuso-kincs Székesfehérváron címû kiállításon mondott megnyitó 
beszédében.

Lázár János a kormány kötelességének nevezte, hogy a Seuso-kincs brit 
magántulajdonban lévô, hiányzó részét visszaszerezze. Hozzátette: a mai ma-
gyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a múlt században 
elveszített kultúrtörténeti értékek visszakerüljenek Magyarországra.

A Seuso.kincseket kizárólag Székesfehérváron állítják ki “Ez a jog csak a 
várost illeti meg, mert ezzel szeretne tisztelegni a magyar kormány a város 
polgárainak elmúlt két évtizedes munkájáért” --- mondta Lázár.

Bejelentette, hogy a következô hetekben, hónapokban az emberek több olyan 
eseményrôl fognak hallani, amelyek „régi történetek lezárását és olyan kul-
túrtörténeti tárgyak hazánkba kerülését jelentik, amelyek hosszú távon gyara-
píthatják az országot és megadják az érzést, hogy mi, magyarok büszkén 
járhassunk Európában”. A miniszter szerint nem kell úgy beszélni a 20. század-
ban elveszített szellemi és fizikai értékekrôl, mintha azok visszaszerezhetetlen, 
múltat jelentô dolgok lennének. „A múlt a jövôbe vezethet, a tárgyak visszake-
rülhetnek a hazába, és újra a közösséget gyarapíthatják” --- mondta.Lázár János 
szerint a Seuso-kincs szimbóluma annak, hogy „van helyünk Európában, és nem 
kell állandóan bizonyítanunk, hogy igenis, európaiak vagyunk”. Cser-Palkovics 
András (Fidesz) polgármester hangsúlyozta, „a Seuso-kincs hazajött Fejér 
megyébe”. Szerinte a tárlat iránti érdeklôdés is mutatja, milyen fontos a megyé-
nek és a városnak a kincs.

A térdfájás fontos okára 
jöttek rá magyar kutatók

A daganatok kialakulásában központi szerepet játszó Src fehérjecsalád 
tagjai kulcsfontosságúak számos gyulladásos betegség (például ízületi gyulla-
dások) létrejöttében is. A többéves, teljes egészében magyar kutatásokat a 
Semmelweis Egyetem Élettani Intézetének munkatársai végezték.

A szervezetben számos olyan fehérje (úgynevezett protoonkogén) található, 
mely genetikai módosulása daganatok kifejlôdéséhez vezet. Az egyik legismer-
tebb ezek közül az Src-típusú fehérjék családja; ezekrôl régóta köztudott, hogy 
alapvetô funkciójuk van a daganatos betegségek kialakulásában.

A Semmelweis Egyetem Élettani Intézetében mûködô kutatócsoport most 
kimutatta: ugyanez a fehérjecsalád kulcsfontosságú szerepet játszik az egyes 
gyulladásos betegségek, köztük a rheumatoid arthritis (reumás ízületi gyulla-
dás) és bizonyos bôrbetegségek kialakulásában is.

„Ez az alapkutatási eredményünk sokat hozzáad a gyulladásos betegségek 
kialakulási mechanizmusának megismeréséhez, a betegség molekuláris szintû 
megértéséhez. Hosszú távon akár egy új terápiás módszer, vagy diagnosztika 
kifejlesztésének az alapja is lehet, de ehhez további sokéves kutatómunka és 
gyógyszeripari fejlesztés szükséges” --– mondta dr. Mócsai Attila, a SE 
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HÍREK
Élettani Intézetének docense, a munkacsoport vezetôje.

A kutató úgy véli, fontos, központi elemét találták meg a gyulladásos beteg-
ségek kialakulásának. A nemcsak daganatsejtekben, de normális fehérvérsej-
tekben is megtalálható Src-típusú fehérjék nem elindítói a gyulladásnak, de a 
gyulladás kialakulásához vezetô láncreakció kulcsfontosságú elemei --– mutat 
rá Mócsai Attila.

Mindeddig nem volt ismert, hogy az Src fehérjéknek milyen szerepük van a 
különbözô nem-daganatos betegségek kialakulásában. A mostani eredmény 
bizonyos értelemben a kutatók számára is váratlan volt, mivel elôzetes feltéte-
lezéseikkel ellentétben a gyulladásokban az Src-típusú fehérjék nem a fehér-
vérsejtek vándorlásához, hanem a gyulladásos szöveti környezet kialakításához 
szükségesek.

A teljes egészében Magyarországon végzett többéves kutatómunka ered-
ményeirôl a Journal of Experimental Medicine számolt be, amely a kísérletes 
immunológia egyik legrangosabb nemzetközi folyóirata.

Nemzeti Kereskedôház nyílik 
az amerikai kontinensen

A Napi Gazdaság értesülése szerint napokon belül megnyílik a Magyar 
Nemzeti Kereskedôház elsô kirendeltsége az amerikai kontinensen, amelyet 
várhatóan még az idén egy újabb követ.

A Magyar Nemzeti Kereskedôház Zrt. vezérigazgatója a Napi Gazdaságnak 
elmondta, Brazíliában, Rio de Janeiróban, majd Mexikóban nyitnak irodát, azt 
követôen pedig Chilében lesz újabb kereskedôház.

Kerekes György közölte, jövôre a fejlôdôk után a fejlett piacokat céloznák 
meg. A szervezet célja, hogy az Egyesült Államokban, Kanadában, illetve Ja-
pánban és Koreában is nyissanak nem-zeti kereskedôházat.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Personal Injury Lawyers

NO WIN, NO FEE!
Dr. Livia Tonge Principal

BSc, Eng (Hons), PhD, Master of Laws (Legal practice, Skills & Ethics)

Our legal service is exceptional
YOU BE THE JUDGE
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Magyarul és angolul beszélünk.
Említse, hogy a MAGYAR ÉLET hetilapja hírdetése alapján hívott.

Százötvenezer ígéret, 
Sokan emlékszünk a durva vitára, 

ami a gyermekgondozási segély beve-
zetését 1967 után kísérte. Fekete 
Gyula író foglalta össze a fájdalmas 
helyzetet az Éljünk magunknak címû 
könyvében. Sokan többre tartották a 
frizsidert, a Trabantot vagy az éves 
nyugati utazásokat, mint a gyermek-
nevelést. A magyar nemzet vészes fo-
gyásba kezdett.

1969-ben 206 817 ezer terhességmeg-
szakítás volt, tavaly már csak 37 ezer, 
de más európai országokkal összevetve 
ez még mindig sok. A kedvezôtlen 
feltételek miatt a fogyás felgyorsult, 
és a magyar lélekszám 10 millió alá 
esett. Jelenleg 9,800 millióan vagyunk, 
ami Románia 20 millió vagy Lengyel-
ország 38,5 millió lakosához képest 
meglehetôsen riasztó szám. Egy tragi-
kus jelzés szerint 2100-ra Magyaror-
szágon 5,2 millióan élnek majd, amit 
már leírni is rettenet. Utoljára Bokros 
Lajos okozott komoly kárt a magyar 
lakosság reprodukciós készségében, 
ami máig érezteti hatását. Megszorí-
tásai nyomán a 2-3 százalékos fogyás 
6,1 százalékra nôtt, amit akkoriban a 
balsajtó igyekezett nevetségessé ten-
ni, illetve elbagatellizálni. Megfogal-
mazásuk szerint az Orbán-kormány 
most napirendre tûzte „a gyermekvál-
lalási kedv felpiszkálását”. Sajátos ki-
fejezés, mert a piszkáláshoz negatív 
élmények járulnak. A demográfiai 
mutatók javulása évtizedek múltán 
látható, romlása viszont szinte azonnal.

Az Orbán-kormány azzal kénytelen 
szembenézni, hogy néhány évtized 
múlva nem lesz, aki a nyugdíjakat 
megtermelje. Nagy reményeket fûz-
tek az anyagi ösztönzôkhöz, a családi 
adókedvezményhez, a gyed visszaállí-
tásához, de az a babyboom, amelyben 
Matolcsy György és a kormány re-
ménykedett, eddig nem köszöntött be. 
A kormány nem dobta be a törölközôt. 
Megvizsgálták az eddigi eredménye-
ket, és kiterjesztették a kedvezménye-
ket az alacsony keresetûekre is, akik a 
járulékokból jutnak pluszpénzekhez. 
Kedvezô a fogadtatása a gyed extrá-
nak, amely szerint az édesanya korlát-
lanul vállalhat a szülés után munkát, 
nem vonják meg tôle a kedvezmé-
nyeket. Sôt, a munkaadónak kifejezet-
ten elôny, ha gyermekes édesanyákat 
alkalmaz. Megjelent a diplomásgyed, 
ami azoknak segítség, akik még a dip-
loma elôtt mennek el szülni. Százöt-
venezer csecsemônek kellene évente 
megszületnie ahhoz, hogy a fogyás las-
suljon, ehhez képest nyolcvanötezer 
kisbaba látja meg a napvilágot.

Némi halvány optimizmusra adnak 
okot a legújabb adatok. Ezek szerint 
tavaly 500 házassággal többet kötöttek 
meg, mint annak elôtte, 800 gyermek-
kel több született az elôzô év számaihoz 
képest, és 1700-zal kevesebben haltak 
meg. Kilábalni nem fogunk az ínséges 
helyzetbôl, de a kormány legalább 
nem csak sajnálkozik. A jövô évben a 
kétgyerekes családoknál jelentôs vál-
tozások jönnek. Ha a gazdaság engedi, 
gyermekenként nem 20 ezer forintot, 
hanem 40-50 ezret tarthatnak meg az 
érintettek. Ez összességben mintegy 
350 ezer családot érint. Amikor tehát 
az ellenzék a kormány szociális érzé-
ketlenségérôl beszél, dokumentálható-
an hazudik. A családok támogatása 
olyannyira nem vált ki egyöntetû lel-
kesedést, hogy amikor az aggodalmak 
nyilvánosságot kapnak, az ellenzéki 
sajtó örömmel és boldogan dagonyázik 
a fogyás mértékén.

Az Európai Unió máig adós a család 
meghatározásával. Az Orbán-kormány 
ebben viszont a hagyományokat köve-
ti. Anya, apa, gyermekek. Mi más?

Seszták Ágnes 
(Magyar Nemzet)

MELBOURNE-I 
KONZULI IRODA

• Útlevél és állampolgársági ügyek intézése
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a 03 9486 3397 telefonszámon.
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www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/melbourne/hu



4. oldal MAGYAR ÉLET 2014. október 16.

(Folytatás az 1. oldalról)
partnereivel. Ennek elrendezése 
ugyanúgy gondja a nyugati hatalmak-
nak. Hruscsov sajátos kültelki modo-
rával igyekszik illeszkedni. Zárjuk rö-
vidre az eseményeket eseményjegy-
zékkel:

1955. február 25. a török-iraki köl-
csönös védelmi szerzŒdés, az ún. Bag-
dadi Paktum létrejötte.

1955. május 9. az NSZK belép a 
NATO-ba.

1955. május 14. megalakul a Varsói 
SzerzŒdés.

1955. május 15. az osztrák állam-
szerzŒdés aláírása.

1955. június 2. Hruscsov Canossa 
járása� Belgrádban: szovjet-jugosz-
láv nyilatkozat a kapcsolatok norma-
lizálásáról.

1955. július 18–23. a genfi szellem  
születése: négyhatalmi kormányfŒi 
találkozó Genfben a nemzetközi 
helyzetrŒl és a német kérdésrŒl.

1955. szeptember 9–13. Adenauer 
kancellár moszkvai tárgyalásai, a 
diplomáciai kapcsolatok felvétele az 
NSZK és a Szovjetunió között.

1955. október 27. november 16. genfi 
négyhatalmi külügyminiszteri érte-
kezlet Németország újraegyesítésérŒl, 
az európai békérŒl és biztonságról.

1956. február 14–25. az SZKP XX. 
Kongresszusa, a desztalinizációs poli-
tika meghirdetése.

1956. április 2. A JKSZ KB VB a 
Szovjetunió Kommunista Pártjának 
XX. kongresszusát úgy ítélte meg, 
hogy a Szovjetunióban a desztálini-
záció visszafordíthatatlan folyamata 
zajlik. Úgy értékelte, hogy a két or-
szág közötti újabb konfliktus hipoteti-
kusan is lehetetlen, erŒteljesen támo-
gatni kell Hruscsovot, ugyanakkor 
pedig „elegáns módon” felmondani az 
amerikai katonai segélyt, hisz „ki 
ellen is fegyverkezünk mi”, ezzel de-
monstrálva, hogy Jugoszlávia való-
ban nem áll a Nyugat befolyása alatt. 
Ugyanezen az ülésen, a derûlátástól 
vezérelve, Tito követelte az „általános 
külpolitikai offenzívát minden irány-
ban”.

1956. április 17. a Kommunista és 
Munkáspártok Tájékoztató Irodája 
megszûnése.

1956. július 19. Tito, Nasszer és 
Nehru találkozója Brioni-szigetén, a 
békés egymás mellett élés elvének 
elfogadása.

*
Felhívom Olvasóim figyelmét, gon-

dolják át, hogy ebben a kelet–nyugati 
összeölelkezési idŒszakban milyen 
esélye lehetett a magyar forradalom-
nak valamilyen, akármilyen nyugati 
támogatásra?

A magyarok lázadásának masszív 
amerikai buzdítása csak azt a célt 
szolgálta, hogy annak várható esemé-
nyei jobb alkupozícióba teszik az 
amerikaiakat szovjet világhalami 
partnereivel szemben. 

*
1956. október 15. – Magyarország 

legfŒbb vezetŒi Belgrádba utaznak 
Titóhoz. ElŒzmény: a szovjetek, eny-
hülést mutatva kibékültek Titóval, és 
Szocsiban GerŒt arra utasították, 
hogy a magyar kommunista párt 
indítson küldöttséget Belgrádba. Ez a 
pártküldöttség 1956. október 15-én el 
is indult. A küldöttségnek tagja volt 
Kádár is, aki néhány nappal korábban 
érkezett haza Kínából, és akit a 
moszkvai átutazása során a szovjet 
vezetŒk kitüntetŒ figyelmességgel 
láttak vendégül.

A szovjet-jugoszláv viszony norma-
lizálása megteremtette a lehetŒséget 
a többi szocialista állam és Jugosz-
lávia kapcsolatainak a rendezésére. 
Magyarország esetében erre Rákosi 
országlása idején nem kerülhetett 
sor, mert Tito nem volt hajlandó szó-
ba állni az 1948–53-as jugoszlávellenes 
sztálinista kampány egyik leghango-
sabb szószólójával, a Rajk-per fŒren-
dezŒjével. Az 1956. júniusi moszkvai 
tárgyalásokon is igyekezett rávenni a 
szovjeteket, hogy ne Rákosival és 
közvetlen munkatársaival (GerŒ, He-
gedüs) akarják levezényelni a ma-
gyarországi változásokat. Végül októ-
ber elején, a szocialista országok ve-
zetŒinek krími üdülése idején Tito a 
szovjetek kérésére találkozott GerŒ-
vel, akit belgrádi látogatásra hívott 
meg.

Október 15-én a teljes magyar 
csúcsvezetŒség (GerŒ, Hegedüs, Ká-
dár) a jugoszláv fŒvárosba utazott, 
ahonnan csak 23-án érkeztek vissza 
Budapestre. A látogatáson látványo-
san megtörtént a kibékülés, de a vál-
sághelyzetben ez azzal a következ-
ménnyel járt, hogy az éppen hazaér-
kezŒ és meglehetŒsen tájékozatlan 
vezetŒk tehetetlenül és kapkodva, sŒt 
a tüntetŒket hergelve (GerŒ rádióbe-
széde) próbáltak reagálni az esemé-
nyekre.

*
A kedves Olvasó megjegyezte a 

dátumot, és a krími és belgrádi ta-
nácskozások célját: levezényelni a 
magyarországi változásokat.

A fentiekbŒl látszik, hogy a nyugati 
hatalmak, lényegében az Egyesült 
Államok, a Szovjetunió és minden 
egyéb kommunista állam és mozga-
lom éppen a legtermékenyebb állapo-
tában volt olyan egyetértést megcélzó 
tárgyalásoknak, amelyek légkörébe 
bármiféle akadály nemcsak nemkí-
vánatos, de éppen zavaró körülmény 
volt. Az akció sikere, amiben part-
nerek voltak Amerika, Szovjetunió, 
Jugoszlávia és Magyarország felsŒ 
politikai vezetŒi, azon múlott, miként 
történik az átalakulás Magyarorszá-
gon. Hruscsov is, Tito is azon fára-
dozik, hogy a sztalinista múltat lesze-
reljék. Hruscsov Gomulkával kie-
gyezett. Magyarországon a sztaliniz-
mus lebontása már pártprogram volt. 
Azt se felejtsük el, hogy a PetŒfi Kör 
alapítását még Rákosi rendelte el. 
Utódján, GerŒn múlik most minden. 

*
Gondoljuk meg, a magyar esemé-

nyek felforrását Rákosi újabb élre 
állítása, majd helyébe GerŒ tétele 
olyan reakciót váltott ki, ami októ-
berre már kezelhetetlenné vált. Pon-
tosan GerŒ volt az, aki rádióbeszédé-
vel kiváltotta a békés átmenet hívei-
bŒl is azt, hogy – nincs tovább. 

Tito pulai beszédében errŒl így em-
lékezett:

„Amikor Magyarországon egyre 
erŒsebb és erŒsebb elégedetlenség 
tört ki, éppen a kommunisták sorai-
ban, amikor követelték, hogy Rákosi 
távozzék, a szovjet elvtársak látták, 
hogy így tovább nem lehet, meg-
egyeztek, hogy Rákosi menjen. De 
hibát követtek el, mert nem engedték 
meg, hogy GerŒ és Rákosi többi hívei 
is menjenek, akik a nép elŒtt kompro-
mittálták magukat. Rákosi menetelét 
GerŒ maradásához kötötték. Ez pedig 
hiba volt, mert GerŒ semmiben sem 
különbözött Rákositól. Ugyanazt a 
politikát folytatta és ugyanazokért a 
hibákért felelŒs, mint Rákosi. Mit 

Ki a gazdája a kommunizmusnak?
tehettünk mi akkor, elvtársak? Lát-
tuk, hogy a dolgok nem mennek rend-
jén. ... GerŒ Jugoszláviába jövetele és 
közös nyilatkozatunk már nem segít-
hetett. Az emberek Magyarországon 
már nem tûrték a sztálini elemeket, 
akik még tartották a hatalmat. Köve-
telték eltávolításukat és követelték az 
áttérést a demokratizálódás útjára.”

*
Nem kockáztatunk nagyot annak 

megállapításával, hogy a világpolitika 
másképpen alakult volna az esemé-
nyek olyan medrében, amiben létre-
jött volna a sztalini elhajlástól meg-
tisztult kommunizmus elfogadása a 
nemzetközi rendben és a világ közvé-
leményében. 

Budapest olajozott macskakövein 
nemcsak a szovjet tankok csúsztak el, 
hanem a tervezett kommunista világ-
rend is. 

Washington mindvégig igyekezett 
megtartani a Szovjetuniót. Mondjuk 
ki: a nagy világátrendezés partneréül. 
Reagan elnök 1988 nyarán Moszkvába 
utazott. Ekkor írtam az alábbiakat a 
Magyar Életben:

— Amerika nem követeli meg a 
Szovjetuniónak olyan átalakítását, 
ami a kommunizmus lényegét, elvi 
alapjait érintené. Ellenkezôleg, a 
Szovjetunió az „antikommunista” 
amerikai elnök szájából dicséretet 
kapott Moszkvában a kommunista 
elvek végrehajtásáért: „…As wartime 
allies, we came to know in a special 
way. But in a broader sense the 
American people, like the rest of the 
world, admire the saga of the peoples 
of the Soviet Union – the struggle to 
build a society, the evolution into a 
modern State…” Ez már több, jóval 
több, mint amiért – állítólag – Moszk-
vába utazott Reagan elnök. Utazása 
elôtt azt a magyarázatot kaptuk, hogy 
a béke érdekében tudomásul kell 
venni, hogy másféle társadalmi-hatal-
mi forma is van, és ezt azért kell tu-
domásul venni, mert fegyveres ereje 
vetekszik a szabad világ erejével. 
De úgy látszik, az öreg színésznek 
moszkvai fellépésére új szövegköny-
vet nyomtak a kezébe: dicsérni kell a 
kommunista társadalomépítést, a 
„modern” államba fejlôdést. Szerep-
könyv ez, jobb, ha így fogadjuk el, 
mint ha azt mondanánk: hova lett a 
gerinc ebbôl az emberbôl, aki még 3 
évvel ezelôtt is így nyilatkozott: „…
We are all aware of those many 
nations that are the victims of totali-
tarian ideologies, ruthless regimes, 
and occupying armies. ...”  Reagan 
elnök fentebb idézett moszkvai mon-
datában a Szovjetunió népét és az 
Egyesült Államok népét emlegette. 
Ebben a retorikában nagy veszélyt 
látunk, egyrészt mert meghamisítja a 
történelmet, másrészt a mai valóság-
nak sem felel meg. A Szovjetunió 
népe nem építôje annak a társadalmi 
formának, amiben ma szenved, ha-
nem áldozata. Amerika népe aligha 
változtatta meg véleményét a kommu-
nizmusról, aminek a természetérôl a 
híripar torzításai ellenére is meg 
lehet az elutasító véleménye. A nagy 
veszély itt abban mutatkozik, hogy az 
USSR vezetô rétege (ha nem is az 
egész), és az USA vezetô rétege 
(nyilván nem is az egész) olyan 
viszonyra lépett most Moszkvában, 
aminek az egész emberiségre kiható 
következménye lehet. Reagan is, Gor-
bacsov is utalt arra, hogy most egy új 
világrend kezdôdik. Ma még talán 
nehéz felmérni, hogy ez gyakorlat-

ban mit jelent, de ha a hidegháborús 
idôszak végét azzal köszönti egymás-
nak a két nagyhatalom kormánya, 
hogy ezentúl a világ-igazgatásban 
egymás partnerei lesznek, milyen 
lesz a gyakorlat akkor, amikor aka-
ratuk érvényesítésére egymást kie-
gészítô intézkedéseket hoznak. Nyu-
gat demokratikus kormányai, élen az 
Egyesült Államokkal, a hidegháborús 
korszak kezdetén kommunistaellenes-
nek, szabad világnak nevezték magu-
kat. Ezek a kifejezések szép lassan 
elmaradtak, a sajtó egyre-másra csak 
kigúnyolta az antikommunistákat, és 
megindult a nagy barátkozás. Még 
megérjük, az antikommunizmus épp-
úgy törvénnyel üldözött lesz minde-
nütt, mint az antiszemitizmus. Ha jól 
odafigyeltünk, nem is annyira a 
kommunizmussal volt baja a nyugati 
világ teoretikusainak, hanem csak 
Sztalinnal, majd a sztalinizmussal.” 
Idézet a Magyar Élet 1988. június 16-i 
számából.)

Mégegy idézet:
San Francisco szabad levegŒjét él-

vezŒ és amerikai egyetemeken tanító 
(!) Mikhail Gorbacsov ezeket mondta 
1987-ben a bolsevik forradalom 70. 
évfordulóján: „A peresztrojka célja, 
visszaállítani elvben és gyakorlatban 
a Lenin féle szocialista világnézetet. 
A párt érdeke mindenekelŒtt a leg-
fontosabb. Új világ felé haladunk, a 
kommunizmus világa felé. ErrŒl az 
útról soha nem térünk le. Egyetlen 
látomásunk van, és ez a kommuniz-
mus végsŒ gyŒzelme.” (APN, 1989. 
jan.-febr.)

*
A két nyilatkozat és a Szovjetunió 

hamarosan bekövetkezett széthullása 
ellentétben áll egymással. A valószí-
nûség változatai:

1. A nyilatkozatok idején a két 
nagyhatalom vezetŒi a világ eljöven-
dŒ rendjét a kommunizmus elveivel 
látják megvalósíthatónak.

2. Gorbacsov egy naív balek, akit 
behúztak a csŒbe, elhitették vele, 
hogy a nyugati világ is kommunista 
lesz, ha liberalizálja a Szovjetuniót.

3. Gorbacsov elárulta a Szovjetuniót, 
megtagadta a kommunizmust, ösze-
omlasztotta a szovjet államot, amit a 
nyugati pénzintézetek eladósítottak.

4. A bevezetett reformok hatására 
és az ideológia hiteltelenné válása 
miatt a szovjet rendszer összeomlott.

*
Oroszország kettŒs változáson ment 

át. Elvetette az egypártrendszerû 
szovjetállamot, parlamenti demokrá-
ciát vezetett be. Majd a változással 
elfogadott liberalista-internacionalista 
nyitott gazdaságot leváltotta nemzeti 
érdekû, állami ellenŒrzés alá vetett 
gazdálkodásra. Egyszerûen szétker-
gette az új vezetŒ, Putyin azt a fajta 
társaságot, amilyen volt a SZDSZ Ma-
gyarországon. Ez nem maradhatott 
következmények nélkül, a globalista 
hitelintézeti behatolás megszüntetése, 
az orosz gazdasági térségbŒl való ki-
rekesztése világrendezŒi érdekeket 
sért. Oroszország ezzel kilépett abból 
a politikai folyamatból, amiben 1917 
óta kijelölt szerepe volt. Amiben egy 
idŒre, a kétpólusú idŒszakban világ-
hatalmi partner volt. 

Ezt követte logikusan Ukrajna ki-
szakítási kísérlete az orosz érdekel-
tségbŒl. Valójában sokkal többrŒl van 
szó, de ez már más téma.

*
Több ezer fŒs, egy-két napon belül 

bevethetŒ, elŒretolt készültségi erŒ 

felállításáról döntöttek szeptember 4-
5-i walesi csúcstalálkozójukon a 
NATO tagállamai, válaszul a keleti 
határokon megjelent orosz fenyege-
tésre – jelentette be Brüsszelben 
Anders-Fogh Rasmussen, az észak-
atlanti szövetség fŒtitkára. Rasmus-
sen a védelmi kiadások növelésére 
vonatkozó kötelezettségvállalást vár 
a szövetség tagjaitól.

Az orosz kihívásra adandó válasz-
ként a kollektív védelem megerŒsí-
tését célzó intézkedéseket készül elfo-
gadni a walesi csúcstalálkozóján az 
Észak Atlanti SzerzŒdés Szervezete, 
amelyek közül kiemelkedik egy né-
hány ezer fŒs, nagyon rövid idŒn – 
egy-két napon – belül bevethetŒ ké-
szültségi erŒ felállítása – jelentette be 
Brüsszelben a NATO fŒtitkára.

*
A Szovjetunió csak látszólagos 

ellenség volt, a mai Oroszország...

Washington felszólította az Európai 
Uniót, hogy ne vonja vissza az orosz-
ellenes szankciókat és ne is kérdŒ-
jelezze meg azok célszerûségét.

 Victoria Nuland, európai ügyekért 
felelŒs amerikai külügyi államtitkár 
ezt október 2-án jelentette be.

Mint kiderült, az Egyesült Államok 
tisztában van azzal, hogy a szankciók 
károsak az EU tagállamaira nézve, 
vagyis a térségi országokat feláldoz-
hatónak, járulékos veszteségnek tart-
ja. „Fenn kell tartanunk az Ukraj-
nával szembeni szolidaritást és a 
transzatlanti térség egységét. A 
szankciók beiktatása nem könnyû 
egyes tagállamok ezért nagy árat 
fizetnek. Tisztában vagyunk ezzel.”

Tehát az amerikai külügy elvárja az 
Európai Unió tagállamaitól, hogy az 
okozott gazdasági katasztrófa ellené-
re is tartsák magukat a szankciókhoz, 
amit Washington diktál az EU-nak. 

Az amerikai külügy „tisztában van” 
ennek káros következményeivel, en-
nek ellenére is kiadja az ukázt Brüsz-
szelnek. Az exportérdekelt magyar 
vállalkozások tönkretétele pedig já-
rulékos veszteség az amerikaiak geo-
politikai játszmájában. 

 Az Oroszország elleni szankciók 
miatti összes kárt rátolta az Európai 
Unióra Amerika, a régi gazdag tag-
államok pedig azonnal a volt szocia-
lista országokra. Mivel Ukrajna évek 
óta nem fizet a földgázért Oroszor-
szágnak, ezért az oroszok elzárták 
Ukrajna irányába a szállítást, csak 
akkor szállítanak, ha elŒre fizetnek 
érte. Ezt azonban a jelentŒs támoga-
tási pénzek és hitelek ellenére Ukraj-
na nem teszi meg. Amerikával és az 
Európai Unióval egyeztetve Magyar-
országot és Szlovákiát kötelezték ar-
ra, hogy az általuk vételezett, és fize-
tett földgázt azonnal fordítsák vissza 
Ukrajna irányába (rezerv gáz). Ez 
ellen Oroszország tiltakozik, és a két 
országot is fenyegeti a gázcsap elzá-
rásával – lassan télvíz idején. Most 
már odáig fajult a helyzet, hogy az 
oroszok törvényt készülnek alkotni a 
rezerv gáz ellen.

*
Ukrajna csupán jelentéktelen esz-

köz ebben a kibontakozni látszó világ-
háborúban, ami mindig is kizárólag a 
globális dominanciáról, az erŒforrá-
sok feletti uralomról szólt – jelle-
mezte  a helyzetet Bogár László 
közgazdász professzor.

Az USA feláldozhatónak
tartja Magyarországot
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Majdnem a teljes cikkel készen vol-

tam, ami így, fekvô helyzetben nem 

kis eredmény.

Minden sort gondosan elmentettem, 

egy véletlen mozdulattal mégis sike-

rült kitörölnöm a számítógépbôl az 

egész cikket. Másodszor is nekirugasz-

kodom a feladatnak, nem adom fel. 

Mivel naponta kapunk kioktatást itt--

honról és külföldrôl, hogyan kell 

helyesen gondolkodniuk a keresztény 

magyaroknak, most három példaérté-

kû külföldi eseményt méltatok, hogy 

ezáltal is valamivel közelebb jussunk 

az ôszödi rém nyugatosságához és 

modernizációs elképzeléseinek meg-

valósításához. A hollandiai Amszter-

daban, a liberalizmus fôvárosában pa-

radicsomdobáló tömegrendezvényt 

tartottak, a muníciót a dühös paradi-

csomtermesztôk szolgáltatták, ugyan-

is az orosz élelmiszer-embargó miatt 

túl olcsók lettek a zöldségek. Ráadásul 

belépti díjat is szedtek a derékig kul-

turált csôcseléktôl, amely a „bulit” 

majdnem úgy élvezte, mint a kábító-

szert. A másik érdekesség a kaliforniai 

San Diegóhoz köthetô. A szép város 

iskolái egy nagy tankot kaptak az ame-

rikai hadseregtôl, hogy lövöldözés 

esetén azonnal szétlôjék a terroristá-

kat. Hogy mindez az afroamerikai és 

mexikói diáksággal szembeni rasszista 

erôfitogtatás, az csak a balliberálisok 

eszébe juthatott.

A harmadik eset a féltestvéri Romá-

niában történt, a Népszabadság Buka-

restbôl jelenti (idézem a cikk címét): 

„Állami szájkosarat kaptak a homofób 

vészmadarak.” Ezt így kellene tanítani 

a MÚOSZ remek újságíró-iskolájában! 

Mellesleg arról van szó, hogy a román 

keresztény nemzetiek tiltakoztak a 

liberális másság propagandája ellen – 

kaptak is pénzbüntetést. Ezek a román 

civilszervezetek aligha kaptak pénzt a 

norvégoktól vagy Sorostól, sôt azt is 

tudjuk, hogy valódi, hiteles, bátor civi-

lek kizárólag balliberális oldalon te-

nyésznek mesterséges szaporítással. 

Állami szájkosarat a homoszexuáliso-

kat nem kedvelô vészmadarak csôré-

re, rendben van. Az antiszemitizmus 

vádja most nem kapott elég gyúanya-

got. 

* * *
A gonoszság és a butaság általában 

együtt jár, de sokkal veszélyesebb az 

intelligens, sôt tudományosnak hazu-

dott gonoszság.

A Német Etikai Tanács a minap em-

beri alapjognak minôsítette a vérfertô-

zést. Tudtam, hogy egyszer ez is eljön, 

azt is megjósoltam sok évvel ezelôtt, 

hogy (nemzetközi segítséggel) létrejön 

a Magyar Pedofil Szövetség (társulás, 

mozgalom, párt), mert az eddigi szem-

lélet és gyakorlat kirekesztô. A vérfer-

tôzés legitimálása nyilván kedvez 

azoknak a „kultúráknak”, melyek e 

kedvenc foglalatosságot eddig is ûz-

ték, vállalva a veszélyt, hogy e kapcso-

latokból genetikai torzszülöttek lesz-

nek, vagy nagy valószínûséggel 

lehetnek. Megjegyzem, errôl a ve-

szélyrôl tapasztalati úton az ôsember 

is tudott, a vérfertôzést az egyik leg-

súlyosabb bûnné nyilvánítva. Nem 

tudom, vajon állami vagy civilszerve-

zet-e a Német Etikai Tanács, de nagy 

marhák lehetnek a tagjai. Ugyanez a 

minôsítése mindazoknak, akik a Ma-

gyarországon mûködô bankok elszá-

moltatását aljas merényletként érté-

kelik, politikai vagy gazdasági 

szempontból. Itt nem egyszerûen a 

hazát árulják el, hanem a magyar em-

bereket, akiket „jogszerûen” kifosztot-

tak, mint pénzügyileg kulturálatlan 

egyéneket, akik nem értették a pénz-

piac mûködésének törvényeit. Sajnos, 

bankárokat a legritkábban látni rács 

mögött, és ezek után a vérfertôzôk is 

emelt fôvel járhatnak, mint a liberális 

demokrácia új támaszai. A németek 

alapos emberek (sôt alapjogosak), a 

norvég alapokból bizonyára jut elég 

pénz egy újabb célcsoport kellô támo-

gatására. A politikailag korrekt aljas-

ság már régen nem ismer mértéket és 

határokat, a drámák kétpercesek, a 

kommentárokból egyetlen mondatot 

elég kiemelni, fôleg, ha Obama, Pu-
tyin vagy Merkel mondta. Az egyik 

ateista magyar napilap dühödten idéz-

te Erdô Péter bíboros egyetlen mon-

datát, miszerint ma Európában nem 

divat a kereszténység. A kifejezetten 

gonosz és buta újságíró véleménye az, 

hogy ez így helyes, egy vallást nem az 

minôsít, hogy divatban van-e. Nekünk, 

magyaroknak átlagon felül jutott aljas 

emberekbôl, de errôl is jobb lesz meg-

hallgatni a Német Etikai Tanácsot.

* * * 
Rövid hírben tudósítottak arról, hogy 

a Blaha Lujza téren megnyílt a dühön-

gô

Ahol bárki levezetheti feszültségét, 

baseballütôvel szétverheti a számító-

gépét, falhoz vághat tányért és poha-

rat. Pontosabb helyet, címet nem kö-

Szentmihályi Szabó Péter (Magyar Hírlap)

Sarkosan fogalmazva
zöltek, mellesleg az egész tér egy nagy 

dühöngô, sôt azt sem tudom, kinek 

vagy minek köszönhetô az ötlet és a 

megvalósítás. Vajon állami, nemzeti 
dühöngôrôl van szó, esetleg alapítvá-
nyiról, felekezetirôl? Demokratikus 

vagy diktatórikus-e az elképzelés, libe-

rális-e, vagy az önkényuralom aljas 

cselvetése az elégedetlenség levezeté-

se céljából? És a legfontosabb: kell-e 

fizetni a törés-zúzás öröméért, vagy a 

keletkezett kár megtérítését vállalja 

valamelyik bal- vagy jobboldali szélsô-

séges párt, illetve mozgalom? Dühön-

gésre mindig akad ok vagy ürügy. A 

Fradi–Újpest rangadó után tényleg azt 

kell mondanom, átok ül a magyar 

labdarúgáson hosszú évtizedek óta, az 

egész NB I. a valahai NB III. színvo-

nalán teljesít, hiába vásárolnak a gaz-

dagabb csapatok külföldrôl jó nevû 

senkiket, rövid idô alatt felveszik a 

hazai falábúak ritmusát. Ennél is ijesz-

tôbb a mérkôzéseket közvetítôk szín-

vonala, pontosabban színvonaltalansá-

ga. Hangjuk kellemetlen, hozzáértésük 

erôsen vitatható, a pályán történtek 

nem kötik le ôket, sporttörténeti fej-

tegetéseik miatt lemaradnak fontos 

helyzetekrôl, néha gólokról is. Az ope-

ratôröknek is megmondhatná valaki, 

hogy annak a kis, gömbölyû izének az 

útját kövessék, amelyet reménytelenül 

kerget kétszer tíz öreg harcos. Az vi-

szont tény, hogy a sportág durvaság-

ban sokat fejlôdött, nem csoda, hogy 

mindenki igyekszik megszabadulni a 

labdától, mielôtt totálkárosra rugdal-

ják. A szakértelem és elegancia hiánya 

jellemzi a jelenlegi politikai ellenzéket 

is, nem szólva az úgynevezett holdud-

varukról, amely minden jel szerint 

2010 óta kómában fekszik, bár néha 

felébred, hogy az ápolók fülébe hö-

rögje: Magyarországon megint nô 

az… (mindegy is mi, de nô). A komoly 

ellenfél nélküli állapot a futballban 

sem jó, a politikában sem. Amíg a ten-

geren túli liberális elmeroggyantak 

számára még mindig Wass Albert, 
Nyirô József a téma (no meg én), 

addig semmi változás nem várható. 

Labda helyett bokára mennek. Vagy 

torokra.

* * *
A néppárti (tömegpárti) politikai 

szemlélet bevált, pragmatikus, mert 

igyekszik képviselni majdnem minden 

társadalmi érdeket, vagyis leplezetlen 

célja a hatalom megszerzése és gya-

korlása

A világnézeti pártok céljai és eszközei 

szerényebbek. Elônye viszont a kis lét-

számnak, hogy kevesebb pénzügyi, 

gazdasági gonddal kell megküzdeniük, 

szakértôik többsége mindössze egy-

két témában járatos. Az MSZP fényko-

rában gazdag, de ideológia nélkül 

senyvedô párt volt (most már ez sem 

állítható), a formailag széthullt bal-

oldal világnézet támaszát viszont 

továbbra is az egyszerre undorodó és 

undorító volt SZDSZ-tôl kapja. A Fi-

desz–KDNP pártszövetséget létrejötte 

óta éppen azok támadják, akik soha 

életükben hasonló, sikeres és mûködô 

formációt nem tudtak kitalálni. Ennek 

egyik oka a mérhetetlen önzés, a má-

sik az eszmék teljesen szelektív hasz-

nálata, gondoljunk a baloldali ideológi-

ák folytonos, de reménytelen 

csereberéjére. Viszont nem tudnak 

mit kezdeni a nemzeti érdek, a valódi 

társadalmi igazságosság és a keresz-

ténység alapvetô tanításának kétezer 

éves hitelességével. Az a demokrácia, 

amire unos-untalan hivatkoznak, való-

jában mindig csak papíron létezett, 

méghozzá kis, négyszögletesre vágott, 

zöld színû papírdarabokon, melyek 

feliratát jól ismerjük: „bízunk Isten-

ben”. Istennel, szerencsére nem va-

gyunk dollár-alapú elszámolásban, 

ugyanakkor az is igaz, hogy a klasszi-

kus kereszténydemokrácia egész Eu-

rópában elvesztette hagyományos 

vonzerejét, és az évtizedek során túl 

sokat átvett a szocialisták és a libe-

rálisok gondolkodásmódjából. Ez a 

kölcsönös hasonulás (mert a balliberá-

lisok is kénytelenek voltak néhány ke-

resztény jelszót átemelni azok tartalmi 

igénye nélkül), lényegében mindenki-

nek ártott, és gyanakvóvá tette a 

választókat. A Fidesz–KDNP pártszö-

vetség éppen arra alkalmas, hogy kép-

viselje Isten, haza és család értékeit, 

Marxot és a tôkét pedig a másik oldal-

ra hagyja.

* * *
Mivel ismét újabb kórház vendégsze-

retetét élvezem, a szokásosnál is ke-

vésbé érdekel a közelgô önkormányzati 

választás

Már az a kilátás sem lelkesít, hogy az 

összes ellenzéki fôpolgármester-jelölt 

visszalép egymás javára, így ki is zár-

va a bukás felelôsségét. Valamilyen 

rendszerben mégis csak élni kell, tar-

tok attól, hogy a politikai rendszerek 

között több a hasonlóság, mint a kü-

lönbség. Csak a hatalmas, nemzetmen-

tô hazugságokról kellene leszokni, és 

az olyan üres ígéretekrôl, miszerint mi 

élhetô várost akarunk. Igaz, hogy az 

ôszinte politikust kinézik a szakmából, 

és a média is semmibe veszi, hiszen 

milyen politikus lesz abból, aki még a 

kötelezô hazugságokat sem képes elô-

adni. Persze a pozitív politikai szókincs 

hamar ledarálódik, közhelyessé válik, 

ez a helyzet a „nemzetivel” is, bár ér-

tem én, hogy az „állami” még kínosabb, 

nem is szólva a népirôl. Ugyanez vo-

natkozik a „központi” szóra is, rossz íze 

van, mint a Legfelsôbb Elnöki Tanács-

nak, így hát marad még az „országos”. 

Ha felsoroljuk a jelzôs szerkezeteket, 

jót mulathatunk: állami cirkusz, népi 

cirkusz, nemzeti cirkusz, központi cir-

kusz, országos cirkusz. Mind eltéveszt-

hetetlenül ugyanazt a fogalmat takar-

ja, komolyabb vagy humorosabb 

formában. Nagy országokban valaho-

gyan ezek az elnevezések nem olyan 

viccesek, talán mert van mögöttük erô 

és tartalom. Rangkórság nem csak 

egyének esetében létezik, hanem 

intézmények esetében is, mindenki 

egy fôintézménynek akar lenni egy 

fôizéje. Amióta a számlaképességhez 

valamilyen gazdasági társaságot is 

kellett alapítani, azóta messze több 

ügyvezetô igazgató van, mint ahány 

pincér, szakács, vagy taxisofôr. Bár az 

is lehet, hogy mind egyúttal ügyvezetô 

igazgató is.

* * *

Zenés este Joshep Tallósi

hegedûmûvésszel
Október 18-án, szombaton 6.30-tól

Büfé vacsora: $ 45
------------------------------
Tavaszi Karnevál

a Névtelen Együttessel
November 1-jén, szombaton 6 órától

Büfé vacsora: $ 50
A Melbourne Cup-nak megfelelöen öltözhet. Hölgyek ruháját, 

kalapját és az urak öltönyét díjazzuk.

-----------------------------
Várdos Est

December 5-én, pénteken 6.30-tól
Büfé vacsora: $ 49

A Várdos hármas és a Gyöngyösbokréta Néptánc Csoport 

fellépésével töltsön el egy csodálatos estét kelemes csárdai
környezetben.

-----------------------------
Foglalja le idôben 
Karácsonyi ebédjét

December 25-én, csütörtökön
különleges karácsonyi büfével várjuk kedves 

vendégeinket. Ár: $ 65
Asztalfoglalásért kérjük hivja

9801-8887
Nagyon sok szeretettel várjuk jelenlegi és jôvôbeli 
vendégeinket minden: péntek este, szombat este és 

vasárnap délben.
Kitünô szakácsaink tradicionális erdélyi és magyaros 

ízeket varázsolnak büfé asztalunkra.
Ár: $ 38

www.korona.com.au
e-mail: koronarestaurant@gmail.com

Korona Csárda 
étterem

(760 Boronia Rd. Wantirna)

program
ajánlata

kedves vendégeinek



Hihetetlennek tûnik, de kevesebb 
mint 150 éve még a levelezôlapok 
megjelenése hozta a nagy áttörést a 
kommunikációban. Ezt is --– legalább 
felerészben --– Magyarország ajándé-
kozta a világnak.

Ugyan az internetes üzenetváltás 
nagyban visszaszorította a hagyomá-
nyos postai forgalmat, azért még ma is 
mindenki jól ismeri a hagyományos 
postai levelezôlapokat. Azt talán keve-
sebben tudják, hogy az elsô ilyen lapo-
kat az Osztrák–Magyar Monarchia 
területén lehetett feladni, méghozzá 
éppen 145 évvel ezelôtt.

Természetesen különbözô, akár il-
lusztrációval ellátott lapokat korábban 
is küldözgettek egymásnak az embe-
rek, azonban ezeket akkoriban még 
borítékban kellett feladni. Az ötlet, 
hogy az ilyen egyszerû üzeneteket 
egyetlen, szabványos boríték méretû 
nyílt lapon adhassák fel, elôször az 

1865-ös német 5. postakongresszuson 
merült fel, azonban a levéltitok miatti 
aggodalmak miatt az ellenzôk kerültek 
többségbe.

Néhány évvel késôbb aztán megválto-
zott a helyzet, és a világon elsôként az 
osztrák–magyar postaigazgatóság ho-
zott forgalomba díjjegyes postai leve-
lezôlapot 1869. október 1-jén, amelyen 
németül a Correspondenz-Karte, ma-
gyarul a Levelezési-lap felirat díszített. 
A bélyegoldalon a címzésnek alakí-
tottak ki helyet, a hátoldalra pedig a 
szöveg kerülhetett. A levelezési lapok 
elônye az olcsóság volt: míg egy levél 
feladása ekkoriban 5 krajcárba került, 
a levelezôlapokért csak 2 krajcárt 
kellett fizetni.

A világszerte gyorsan elterjedt kez-
deményezés nyitott aztán utat a képes-
lapok megjelenésének, amelyekbôl az 
1870-es évek elején adták el az elsô 
példányokat, és szinte azonnal óriási 

népszerûségre tettek szert.
* * *

Lefejezni, keresztre feszíteni, hideg-
vérrel fôbe lôni valakit elképzelhetet-
len a legtöbb ember számára. Bizonyos 
tényezôk együtthatása azonban bár-
kibôl kihozhatja a kegyetlen vadállatot 
–- állítja Ian Robertson pszicholó-
giaprofesszor.

Az Iszlám Állam harcosai több ezer 
„hitetlent” mészároltak le Irakban és 
Szíriában, rabszolgasorba hurcolják 
az asszonyaikat és gyermekeiket, 
négy külföldi túszt fejeztek le --– a 
nyugati világban sokan hajlamosak 
azt hinni, hogy az ilyen brutalitás ki-
zárólag iszlám fundamentalistákra 
jellemzô.

Ne feledkezzünk el azonban Srebreni-
cáról, ahol 1995. július 11-én boszniai 
szerbek --– nagyrészt keresztények --– 
hidegvérrel kivégeztek nyolcezer 
muszlimot.

A tuszik tömeges lemészárlása Ruan-
dában, a vörös khmerek véres rému-
ralma, a holokauszt --– az emberi ke-
gyetlenség listája elkeserítôen hosszú.

Kérdés, mi hát a kegyetlenség ere-
dete, ha nem kapcsolható kizáróla-
gosan egyetlen valláshoz vagy ideoló-
giához sem?

Ian Robertson pszichológiaprofesz-
szor, a dublini Trinity College Institute 
of Neuroscince alapító igazgatója a 
Psychology Today címû szaklapban 
megjelent cikkében kifejti, hogy a 
válasz a kérdésre borzalmasan egy-
szerû: a kegyetlenség szüli a kegyet-
lenséget. Érzéketlenség, agresszió, az 
empátia hiánya gyakori reakció azok-
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Ukrajna 
határai

Nem lehet meglepô, hogy manapság 
ez a kérdés nem egyszer felmerûl: az 
orosz-ukrán határról miért most csatá-
zik a két szláv szomszéd állam, és mi-
ért nem akkor intézték el az ügyet 
amikor a Szovjetunió, „a nagy Orosz-
ország kovácsolta frigy” felbomlott 
1991-ben.

Az ukrán parlament 1991. augusztus 
24-én nagy többséggel (346-2) megsza-
vazta Ukrajna függetlenségét. Kom-
munista és demokrata honatyák új-
jongva ölelkeztek a szavazás után és a 
kék-sárga ukrán zászlót is felhúzták a 
tárgyaló teremben. Az ukrán függet-
lenségi nyilatkozat mélyen megdöb-
bentette Moszkvát már csak azért is, 
mert a balti államokkal ellentétben 
Kijevben egy kommunista többségû 
parlament akart elszakadni a Szovjet-
úniótól. Röviddel ezután az orosz-
ukrán határ kérdés is napirendre ke-
rült amikor Borisz Jelcin utasította 
sajtófônökét Voscsanovot, hogy állít-
son össze egy nyilatkozatot arról, hogy 
„ha bármely köztársaság megszakítja 
az úniós kapcsolatokat Oroszországgal, 
akkor Oroszországnak joga van a terü-
leti kérdést és határkiigazítást felhoz-
ni.” Mikor a sajtó konferencián meg-
kérdezték Voscsanovot, hogy melyik 
köztársaságokról van szó, akkor a saj-
tófônök Ukrajnát és Kazahsztánt ne-
vezte meg. Négy nappal az ukrán 
parlamenti szavazás után egy közös 
úniós-orosz küldöttség utazott Kijevbe 
aminek a feladata az volt, hogy holt-
vágányra terelje vagy legalább is le-
lassítsa az ukrán függetlenség megva-
lósítását addig ameddig egy új „frigy”-
et tudnak „összekovácsolni”, -a cél 

nem területi követelés volt! Voscsano-
vot egy Jelcin tanácsadó megkérdezte: 
„Gondolja, hogy nekünk kellenek ezek 
a területek? Nekünk az kell, hogy 
Nazarbajev és Kravcsuk (kazak és 
ukrán vezetôk K. F.) tudják, hogyan 
kell viselkedniök.”

A moszkvai küldöttség feladatát 
megnehezítette, hogy a kijevi parla-
ment elôtt többszázezres tömeg tünte-
tett az ukrán függetlenség mellett s 
ezért is csak azt tudta elérni, hogy 
1991 december 1-jén lesz egy népsza-
vazás ami dönt Ukrajna függetlensé-
gérôl. Mivel Kazahsztánban is érte-
sültek a területi követelésekrôl az 
orosz-úniós küldöttség Kijevbôl nem 
Moszkvába, hanem a kazak fôvárosba 
Alma-Atá-ba repült, hogy elvégezze a 
„tûzoltó munkát”. A moszkvai tárgyaló 
felek mindkét köztársaságban vissza-
táncoltak a Voscsanov említett területi 
kérdéstôl, és ezt egy „rogue” (gazfickó) 
hivatalnok helytelen cselekedetének 
minôsitették. A sajtófônököt Jelcin is 
ráncba szedte azért, hogy nem kellett 
volna Ukrajnát és Kazahsztánt említe-
ni.

Ha a határ kérdést történelmi alapon 
vizsgáljuk akkor ez persze csak a cári 
birodalom utáni idôkre vonatkozhat, 
mert az orosz cár vezette nagy ország-
ban nem voltak „szabad köztársasá-
gok”. A kazak felháborodás azért is 
jogosnak látszik, mert az 1920-as évek 
óta az eredeti orosz-kazak határ nem 
változott. Az orosz-ukrán határ is csak 
egyszer módosult amikor a Krim fél-
szigetet 1954-ben Hruscsovék Ukraj-
nához csatolták.

1991-ben Oroszországnak alkalma 
volt követni azt a példát amit a brit 
parlament mutatott az Elsô Bécsi Dön-
téssel kapcsolatban. A londoni parla-

ment 1938-ban tudomásul vette, (azaz 
beleegyezett) a német-olasz döntôbíró-
ság határozatába ami a Felvidék déli 
magyar lakta részét Magyarországhoz 
csatolta. Ahogy múltak az évek 
Churchillék az Elsô Bécsi Döntést 
semmisnek nyilvánították, és 1947-
ben a második Trianonnak köszönhe-
tôen még három mosoni falú is Cseh-
szlovákiához került.

Jelcinék 1991-ben kimondhatták vol-
na azt, hogy minden bolsevista határ 
érvénytelen, és etnikai határokat tár-
gyalás illetve népszavazás módján kell 
létrehozni. 

Egy nappal az ukrán népszavazás 
elôtt az oláh paprika- jancsi is kiugrott 
a dobozból. A román parlament meg-
szavazott egy javaslatot ami elutasitja 
a népszavazás eredményét Észak Bu-
kovinában amit az oláh honatyák „ôs-
régi román földnek” neveztek. De az 
oláh diplomácia akkor beleszaladt egy 
ukrán pofonba. Az ukrán külügymi-
niszter A. Zlenko mikor értesült a ro-
mán lépésrôl már útban volt Buka-
restbe, amikor úgy döntött, hogy még-
sem megy el, és még az ukrán-román 
határ elôtt leszállt a vonatról. Másnap 
az oláh külügyminiszter aki nem érte-
sült arról, hogy az ukránok nem jön-
nek hiába várt, és toporgott a bukaresti 
vasútállomáson.

Az ukránok a területi kérdésekre na-
gyon érzékenyek, mert ahogy erre 
Serhii Plokhy történész rámutat a 
második világháborút követô területi 
elrendezés után Ukrajna olyan terüle-
tekhez jutott amik azelôtt Lengyel-
országhoz, Csehszlovákiához, (Ká r-
pátalja), Romániához és Oroszország-
hoz tartoztak.

Kroyherr Frigyes 
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nál az embereknél, akikkel kegyetlenül 
bántak életük folyamán.

A náci koncentrációs táborokban pél-
dául gyakran a rabok közül kerültek ki 
a legbrutálisabb ôrök --– a hírhedt 
kápók. A szexuálisan bántalmazott 
gyerekek -– elsôsorban fiúk -– nagyobb 
valószínûséggel válnak maguk is fel-
nôtt korukban szexuális bántalmazók-
ká –-- bár döntô többségük természete-
sen nem tér erre az útra.

Más szóval, az áldozatok gyakran az-
zal válaszolnak az átélt traumára, hogy 
bántalmazókká válnak.
Áldozatból bûnös
Bagdad heves bombázása, majd az 

azt követô 2003-as amerikai invázió 
erôszak kirobbanásához és a jogrend-
szer teljes összeomlásához vezetett 
Irakban. A háború brutalitását kevés 
iraki úszta meg: még a legóvatosabb 
becslések szerint is több mint 114 ezer 
ember halt meg a pokolgépes merény-
letek és különbözô milíciák véres ösz-
szecsapásai következtében, több száz-
ezren pedig rokkanttá váltak.

Az akkori erôszak --– fôként férfi --– 
áldozatainak egy része követ most el 
brutális tetteket az Iszlám Állam har-
cosaként.
Beolvadni a közösségbe
Nem ez azonban az egyetlen magya-

rázat. Amikor az állam összeomlik, és 
vele együtt a jogrend, valamint a civil 
társadalom, akkor csupán egyetlen do-
log kínál esélyt a túlélésre: a közösség.

Mindegy, hogy vallási, faji, politikai, 
törzsi vagy családi közösségen --– eset-
leg egy bandavezér brutális dominan-
ciáján –-- alapul-e; a túlélés a csoport 
nyújtotta biztonságtól függ.
A háború összekovácsol
A háború összekovácsolja az embere-

ket, és a közösség nyújtotta kötelék 
némileg enyhíti a rettegést és szoron-
gást. Ráadásul önbecsülést ad azoknak, 
akik megalázottnak érezték magukat. 
Mindennek eredményeképpen az 
egyén és a közösség identitása részben 
egybeolvad, és az egyén tettei mintegy 
a közösség megtestesítôivé válnak.

Ekkor pedig az ember olyan borzal-
mas dolgok elkövetésére is képes, 
amelyekre más körülmények között 
nem is gondolt volna, az egyén lelki-
ismerete számára ugyanis nincs hely 
egy harcba kényszerített, háborúban 
álló csoportban. Az egyén és a közös-
ség egy és ugyanaz mindaddig, amíg a 
külsô veszély fennáll. A csoport az, 
amelyik képes a brutalitásra, sokkal 
inkább, mint bármely önálló egyén.
Lerí az arcukról
Nindez tisztán leolvasható ez a fiatal 

harcosok arcáról, akik az Iszlám Állam 
fekete zászlaját lobogtatva, öklüket 
magasba emelve, széles mosollyal az 
arcukon térnek vissza a táborba a 
hitetlenek lemészárlása után.

Biokémiai kábítószertôl érzik magu-
kat a mennyekben: az oxytocintól és a 
tesztoszterontól részegednek meg. 
Ezek a természetes hormonok a koka-
innál és az alkoholnál is nagyobb ha-
tékonysággal javítják a kedélyállapo-
tot, ösztönzik az optimizmust, 
stimulálnak agresszióra a csoport ré-
szérôl.

S mivel az egyén identitása nagyrészt 
már beleolvadt a közösségébe, az 
egyén sokkal inkább kész feláldozni 
magát a harcban a csoport érdekében 
–-- vagy öngyilkos merényletben.

Hogy miért? Azért, mert ha bele-
olvadtam egy közösségbe, akkor to-
vább élek benne akkor is, ha a szemé-
lyes „énem” már halott.
Ördögi mellékhatás
Amikor kötelék alakul ki egyesek kö-

zött, a vérükben megemelkedik az 
oxytocin szintje, és ennek hatására 
hajlamosabbá válnak arra, hogy ne 
tekintsék emberi lénynek a csoporton 
kívül állókat. Ez a csoportba való ön-
zetlen beolvadás paradoxona: meg-
könnyíti a kívülállók irányában érzett 

empátia elnyomását, azt, hogy tár-
gyaknak tekintsük embertársainkat. 
Tárgyakkal szemben kegyetlenséget 
elkövetni pedig szabad, ugyebár.

A kívülállókkal szembeni utálat és 
megvetés pedig még erôsebb, ha a 
vallási összetartozás határozza meg a 
közösséget. Ezekben az esetekben az 
agresszió is sokkal brutálisabb mére-
teket ölt.
Bosszú mint hagyomány
A bosszú hagyományosan fontos sze-

repet játszik az arab kultúrában, és 
részben ez is oka lehet a kegyetlenség-
nek. A bosszú természetesen bosszút 
szül, ami ördögi körhöz vezet, állandó-
sítja az erôszakot.
Parancsra teszik
Az emberek kegyetlenségeket követ-

nek el, ha a vezetôik azt mondják ne-
kik, hogy ez elfogadható, sôt szüksé-
ges.

A ruandai népirtást az robbantotta ki, 
hogy néhány helyi vezetô különbözô 
rádióadásokban felszólította erre az 
embereket, akik vadállatok módjára 
estek egykori barátaiknak és szom-
szédjaiknak.

A szovjet katonák 1945-ben, a náci 
Németország elfoglalásakor tisztjeik 
ötletére erôszakoltak meg tömegesen 
nôket. Az Iszlám Állam harcosai fegy-
vertelen keresztényeket és jazidiket 
gyilkolnak, mert a vezetôtik --– és fel-
tételezhetôen imámok --– azt mondták 
nekik, hogy ez a helyes.
Övék a felelôsség
A vezetôk a felelôsek tehát az elköve-

tett kegyetlenségekért --– és ôk azok 
is, akik leállíthatják ôket, ahogyan 
például Ruandában történt nemzetközi 
nyomásra.

A baj azonban az, hogy különbözô 
oldalakon álló, jelentôs erôk érdeke az 
iraki és szíriai erôszak fenntartása sa-
ját stratégiai céljaik elérése érdeké-
ben. Ezek az erôk pedig továbbra is 
gondoskodni fognak arról, hogy legye-
nek helyi embereik, akiket felhasznál-
hatnak. Így aztán a kegyetlenkedés 
folytatódik tovább.

* * *
Az idôsek helyzetét meghatározó 

úgynevezett Global AgeWatch Index 
szerint a világon Norvégiában a leg-
jobb megöregedni, és Afganisztánban 
a legrosszabb a helyzet.

Igen jelentôs társadalmi rétegrôl van 
szó, a jelentés elôrejelzése szerint 
ugyanis 2050-ben 60 évesnél idôsebb 
lesz a világ népességének 21 százaléka, 
de a vizsgált országok közül negyven-
ben az arányuk eléri a 30 százalékot 
is.

Az ENSZ becslése szerint 2030-ban 
1,4 milliárd idôs ember él majd -– 
emlékeztetett jelentésében a BBC.

Az alacsony vagy közepes GDP-vel 
rendelkezô országokban a 65 évesnél 
idôsebbeknek csak a negyede kap 
nyugdíjat, a lista végén található álla-
mokban pedig ingyenes egészségügyi 
ellátás sincs.

A HelpAge International és a Sout-
hamptoni Egyetem közös jelentése 
arra is felhívja a figyelmet, hogy bár 
az emberek hosszabb ideig élnek, ha 
az idôsek betegek, vagy nincs, aki 
gondoskodjon róluk, akkor ez komoly 
gazdasági terhet jelent az állam szá-
mára.

Az Egyesült Államokban például a 
2012-es adatok szerint a társadalom- 
és egészségbiztosítás emésztette fel a 
szövetségi kiadások 40 és a GDP tíz 
százalékát --– hangsúlyozta a Time 
magazin, amely közölte a teljes listát.

Norvégia végzett az élen, ahol nagyon 
jól szervezett az idôsek ellátása, ha-

gyományos az állami gondoskodás és 
komoly kampányokat folytatnak a kö-
zösségi médiában, ezért a társadalom 
minden rétege tisztában van a kérdés 
fontosságával.

A második helyen Svédország, a har-
madikon Svájc végzett, Magyarország 
a 46. Számtalan latin-amerikai ország 
–-- különösen Mexikó és Peru --– nagyot 
ugrott elôre, mióta minimális nyugdí-
jat biztosít a legszegényebbeknek. 
Mexikóban a 65 évesnél idôsebbek 
majdnem 90 százaléka kap ilyen ellá-
tást.

* * *
Két évre be kell fagyasztani a munka-

képes korú lakosságnak juttatott szo-
ciális ellátások összegét a brit állam-
háztartás további konszolidációja 
érdekében --- mondta hétfôn a brit 
pénzügyminiszter. George Osborne 
hozzátette, hogy a brit kormány meg-
védi a nyugdíjasok és a fogyatékkal 
élôk juttatásait.

A juttatások befagyasztása 2016-tól --
- vagyis a jövô májusban esedékes 
parlamenti választások után egy évvel 
--- lépne életbe.

A mostani konzervatív-liberális koalí-
ció kormányra kerülése --- vagyis 2010 
--- óta sikerült megfelezni az állam-
háztartási hiányt, a deficit azonban 
még mindig túl magas, és a brit pénz-
ügyminisztérium becslése szerint 25 
milliárd font (tízezer milliárd forint) 
további állandó megtakarítást kell 
elérni a hiány végleges felszámolásá-
hoz --- mondta Osborne.

A pénzügyminiszter szerint az állam-
háztartási hiány eltüntetése nem le-
hetséges kizárólag magasabb adózta-
tással, mivel a jelenlegi globális 
gazdaságban a befektetések és a mun-
kahelyek „egyetlen gombnyomással” 
áttelepíthetôk máshova. 

Hangsúlyozta, hogy a jóléti kiadások 
teszik ki a teljes állami költségvetés 
harmadát. Osborne a nyugdíjasok és a 
fogyatékkal élôk juttatásainak megvé-
dését ígérte, kijelentette ugyanakkor: 
Nagy-Britannia nem engedheti meg 
többé magának, hogy évi 100 milliárd 
fontot fizessen ki jóléti juttatások for-
májában a munkaképes korú lakosság-
nak.

A brit pénzügyminiszter szerint a jó-
léti kiadások csökkentésének legigaz-
ságosabb módja az, ha az ezekre for-
dított összeg nem emelkednek 
gyorsabb ütemben, mint azoknak az 
adófizetôknek a bére, akik e kiadásokat 
finanszírozzák.

A brit kormány a 2010-es választások 
után az éves hazai össztermék (GDP) 
11,2 százalékával egyenlô --- békeidô-
ben példátlan --- államháztartási hiányt 
örökölt munkáspárti elôdjétôl. A kor-
mány eredetileg 2015-re, a következô 
parlamenti választások évére tûzte ki 
a költségvetési konszolidáció teljes kö-
rû végrehajtását. A vártnál sokkal 
gyengébb korábbi brit gazdasági tel-
jesítmény azonban a kiigazítási prog-
ram meghosszabbítását tette szüksé-
gessé, és a kormány már tavaly 
bejelentette, hogy felülvizsgált vára-
kozásai szerint a 2018-2019-es pénzü-
gyi évre sikerül felszámolni a defi-
citet.

A várakozásokhoz képest jelentôsen 
elhúzódó költségvetési konszolidáció 
miatt a három nagy nemzetközi hitel-
minôsítô közül már csak egy, a Stan-
dard & Poor’s tartja érvényben a lehet-
séges legjobb, „AAA” besorolást Nagy 
-Britannia --- az euróövezeten kívüli 
legnagyobb EU-gazdaság --- államadós-
ságára.

* * *
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Dr. Hangay György:

 Csortos Gyula
Új sorozatunkban a magyar színjátszás kiemelkedô alakjairól 

emlékezünk meg.Mint színházlátogatók vagy moziba járó nézôk, 
leginkább csak azt tudtuk róluk, amit alakításaik során tudtunkra 
adtak. Most azonban egy-két olyan részletrôl is szó lesz amely nem 
volt kimondottan ismert a nagyközönség számára. Mert bizony a 
kulisszák mögött nem mindegyikük volt földreszállt angyal.

Ha Csortos nevét halljuk, rögtön 
Hyppolite, a lakáj jut eszünkbe. Úgy 
gondoltam, hogy talán leginkább az ô 
személye az, kirôl kettôs képet formál-
hatnánk és éppen ezért választottam 
ôt elsônek ebben a sorozatban. 

Nézzük hát, hogy lehetne ôt röviden 
összefoglalva leírni, mint embert és 
mûvészt? Hát emberként bizony nem 
sok jó tulajdonsággal büszkékedhetett. 
Kollégái és a rendezôk, színiigazgatók 
szaktudását elismerték, de mint em-
bert, egyáltalán nem kedvelték. Barát-
ságtalan, tartózkodó volt mindenkivel 
szemben, a szokásos három lépés tá-
volságot még megtoldotta egy-kettô-
vel, még a hozzá legközelebb állókkal 
szemben is. Nem voltak közeli barátai, 
legfeljebb csak tisztelôi. Nem volt tár-
sas lény, kollégáiból ellenszenvet vál-
tott ki különcsége, állandó sértôdöttsé-
ge, nyugtalansága, tekintélyundora 
miatt. De egy nagy színészrôl alkotott 
kép, amit a közönség ismer, nagyra 
becsül  és elfogad, talán fontosabb 
mint a magánélete. Mint a magyar 
színház- és filmkultúra egyik legna-
gyobbika, csakis tiszteletet érdemel. 
De kukkantsunk bele életrajzába, ta-
lán jobban megismerhetjük így ôt, 
nem csak mint színészt, hanem mint 
embert is.

1883-ban, Munkácson született. Az 
Országos Színmûvészeri Fôiskolát 
1904-ben, tehát 21 éves korában vé-
gezte el. Színpadi karrierjé t mint ván-
dorszínész kezdte, majd Debrecenben 
és Szegeden folytatta. Kivételes tehet-
sége révén má r a kezdetben is fôszere-
peket kapott és természetesen a kö-
zönségsiker sem maradt el. 1907-ben a 
Népszínház- Vígoperához szerzôdött, 
de egy éven belül a Beöthy László 
vezette budapesti Magyar Színházban 
lépett már fel. A sikereitôl vérszemet 
kapva, egyre nagyobb gázsikat köve-
telt a szerencsétlen Beöthytôl, akivel a 
végén emiatt már kimondott hadiál-
lapotba került. Végül is egy csaknem 
botrányba fulladó elôadás során ott-
hagyta a Magyar Színházat és szerzô-
désmegszegéssel átpártolt a Vígszin-
házhoz. A Vígszinház elôadásai szinte 
mindíg telt ház elôtt zajlottak és Csor-
tosból itt lett igazán nagy színész. 
Sikerét a korszak egyik legsikeresebb 
 rójának, Molnár Ferencnek is 
köszönhette, mert az kiváló szerepeket 
írt számára. Molnár darabjai szinte 
Csortos köré épültek, a fôszerepek va-
lósággal testreszabottak voltak szá-
mára.  Egyike ezeknek a színháztörté-
nelemben legendás alakká vált Liliom 
volt. A talpraesett, vagány de mégis 
szeretetre méltó csirkefogó örökéletû 
figurája lett a magyar színházi kultú-
rának.

Mondhatjuk, hogy pályája Molnár 
Ferenchez és a Vígszinházhoz kötötte? 
Részben így is volt, mivel Molnár 

Ferenc ebben az idôben szinte csak 
neki írt. De a Vígszinházban alig egy 
évtizedet töltött csak és 1922-tôl a 
Második Világháború kitöréséig szinte 
minden budapesti színházban fellé-
pett. Csortos neve egyenlô volt a siker-
rel és így érthetô, hogy a színházigaz-
gatók szinte versengtek érte. Ô aztán 
ki is használta ezt, mégpedig alaposan, 
mert egyre magasabb honoráriumokat 
követelt fellépéseiért. De úgy látszik, 
megérte a színházaknak, mert soha 
sem volt munka nélkül. 
Székely István 1931-ben rá osztotta a 

címszerepet a magyar filmtörténet 
egyik legsikeresebb vígjátékában, a 
Hyppolit, a lakáj-ban. Hihetetlennek 
hangzik, de ez a mestermû még ma is, 
83 é vvel  megszületése után, még min-
díg maradandó élményt nyújt a né-
zônek, megnevetteti és elrepíti egy 
olyan világba, amely már réges régen 
lehanyatlott és feledésbe merült Csor-
tos Gyula 1937-ben a Nemzeti Színház 
örökös tagja lett. 

Magánélete szinte nem is volt, az ô 
igazi élete a rivaldafényben zajlott. 
Mindazonáltal  kétszer nôsült és két-
szer vált el, elsô házasságából született 
egyetlen lánya tüdôgyulladásban 
hunyt el 1943-ban. Ez nyilván nagy 
csapás volt számára, habár ô maga is 
komoly egészségügyi gondokkal küz-
ködött, már 1930 óta. Kicsapong , ön-
pusztító életmódot folytatott és negy-
venes évei közepe táján cukorbeteg 
lett, ami aztán szívbajjal párosult. 
Rendszeres orvosi kezelésre és szana-
tóriumi ápolásra szorult. Amikor egy 
kicsit jobban volt, természetesen me-
gint csak színpadon vagy a filmfelvevô  
kamera elôtt  élte életét. A közönség 
csak ritkán hallott betegségeirôl, a 
színpadon vagy a mozivásznon feltûnô 
Csortos nem mutatott ezekbôl semmit 
sem. 

Látszólag mûvészi pályafutását sem 
befolyásolták betegségei, mert hosz-
szabb idôre soha sem tûnt el. Még 
félholtan is színre lépett, ez mindennél 
fontosabb volt neki, mert igazi, hami-
sítatlan mûvészlélek lakott a kifelé 
gorombának, kellemetlennek tûnô em-

berben. Sokféle szerepkörben, számta-
lan színházi stílushoz alkalmazkodva 
önálló hangú és arculatú mûvész-
egyéniség volt. Drámai szerepeit mély 
emberábrázolással és hiteles szenve-
délyességgel formálta meg. De ko-
mikusi szerepkörben volt elemében 
igazán: alakításait a tragikomikus tó-
nus jellemezte. Negyven éves pályafu-
tása alatt 250 szerepet játszott. Mû-
vészetét nem lehetett mûfajhoz kötni, 
skálája a tragikumtól a komikumon át 
az operettig terjedt. Már a némafilm 
korszakában kezdett filmezni, s a han-
gosfilm idején a magyar filmek egyik 
vezetô egyénisége lett. 1931-tôl 68 
hangosfilmben szerepelt.

Csortost csak a közönség szerette, 
meg hát a kritikusok, akik legtöbbször 
az egekig dícsérték alakításait. Igazuk 
is volt, mert valóban nagy színész volt. 
De hogy miért, azt nagyon nehéz logi-
kusan meghatározni. Jellegzetes 
hanghordozása, drámai ereje, érdes, 
fanyar humora minden szerepét élet-
tel telítette.Aki látta a Hypolit a lakáj-
t, s azon kívül semmi mást sem Csortos 
alakításai közül, az biztos, hogy egyet 
ért Hevesi Sándorral, a Nemzeti 
Színház egykori vezetôjével, aki azt 
mondta róla: Csortosnak se alakja, se 
hangja, se beszédmûvészete nem 
olyan, ami a nagy mûvészegyéniséget 
jellemzi --- és mégis...

Szinte haláláig a színen maradt. Ke-
resztény családból származott, így ül-
dözteté sben nem volt része a fasizmus 
idején, s az ostrom legnehezebb nap-
jait ismerôsei pincéjében vészelte át. 
A hábor  vége felé ismét a Nemzeti 
színpadán láthatta a közönség: Csehov 
„Medve “címû drámájában. De aztán 
1945 júliusában a cukorbaj okozta láb-
sebe ismét kiújult. A külföldrôl meg-
rendelt penicillin talán  segített volna 
–-- de ezt Csortos már nem tudta ki-
várni. Augusztus 1-én, alig 62 évesen 
lehullott számára  a végsô függyöny --
– de a vastaps még mindíg hangzik 
lelkünkben, mert a nemzet nem 
felejtette el ôt... 

Az SBS Magyar Rádióban elhangzott 
elôadás alapján.

Százötven éve hunyt 
el Madách Imre

Madách Imre 1823. január 21-én 
született vagyonos középnemesi csa-
ládban a felvidéki Alsósztregován (ma 
Dolná Strehová, Szlovákia). Nagyapja 
a Martinovics-per vádlottjainak védô-
je, korán elhunyt apja vezetô közéleti 
személyiség volt Nógrád megyében. A 
kiskorától tüdôbajjal, köszvénnyel és 
szívbetegséggel küszködô Madáchot 
és négy testvérét szigorú és kemény 
akaratú édesanyja egyedül nevelte.
Anyu pénzén megénekelt remény-

telen szerelem
Tanulmányait többnyire magánúton 

végezte, s mikor 1837-ben a váci pia-
ristáknál érettségizett, már több nyel-
ven beszélt, tájékozott volt a klasszikus 
és modern irodalomban. A pesti egye-
temen bölcsészetet, majd jogot hall-
gatott, az ügyvédi vizsgát 1842-ben 
tette le.

Egyetemi évei alatt szeretett bele 
barátja, Lónyay Menyhért húgába, 
Etelkába, a reménytelen szerelmet 
megéneklô Lant-virágok címû vers-
kötet 1840-ben anyja pénzén jelent 
meg. A Pesten töltött idô alatt festett, 
zenélni tanult, s több írása megjelent a 
Vörösmarty Mihály szerkesztette 
Athenaeumban.

Zichy Mihály 1885-ben 
készült illusztrációja 

Az ember tragédiájához -– 
XIII. szín, Ádám az ÛrbeN

Madách már 1840-tôl joggyakornok volt Nógrád megyében, Sréter István 
másodalispán mellett. 1843-ban a vármegye másodjegyzôje, 1844-tôl táblabíró, 
1846-tól élelmezési fôbiztos volt, a tisztségrôl két év múlva betegeskedései 
miatt lemondott.

Az 1840-es években verseket, drámákat (Commodus, Csak tréfa, Csák végnap-
jai, Férfi és nô, Mária királynô, Nápolyi Endre) és elbeszéléseket (Ecce homo, 
Hétköznapi történet, Krónika két pénzdarab sorsáról) írt --– ezek pesszimiz-
mussal teli, kiforratlan mûvek. 1845-ben anyja és barátai tiltakozása ellenére 
elvette Fráter Erzsébetet, Fráter Pál alispán unokahúgát, akivel a csesztvei 
családi kastély magányába visszahúzódva hat boldog évet töltött, ekkor szüle-
tett Vadrózsák címû dalciklusa.
Arany szerkesztô úr ezer sora
1848 júliusában jelentkezett a nemzetôrségbe, de a harcokban szívbaja miatt 

nem tudott részt venni. A szabadságharc bukása után menekülôket bújtatott, 
1852-ben Kossuth halálra ítélt személyi titkárának, Rákóczy Jánosnak nyúj-
tott menedéket. A hatóságok abban az évben szabadságharcosok rejtegetése 
miatt letartóztatták, s Pozsonyban, majd a pesti Újépületben egy évet töltött 
vizsgálati fogságban.

1853-ban a bizonyítékok elégtelensége miatt szabadon bocsátották, de ekkorra 
házassága megromlott, ezért feleségétôl 1854-ben elvált, s három gyermekével 
anyjához költözött Sztregovára. Az önkényuralom átmeneti enyhülése idején 
visszatért a közéletbe, 1861-ben a balassagyarmati kerület országgyûlési képvi-
selôjének választották meg.

Házasságának kudarca elmélyítette pesszimizmusát, 1859-ben írta meg a 
Bach-rendszert kigúnyoló A civilizátor címû szatíráját. 1860-ban fejezte be 
Mózes címû drámáját, amely biblikus példázatban keres választ a szabadságharc 
bukását követô idôszak kérdéseire.

Fô mûve, Az ember tragédiája írásába több elôzetes változat után 1859. febru-
ár 17-én kezdett, a munkát 1860. március 20-án fejezte be. A 15 színre tagolódó, 
Ádám és Éva alakja köré fonódó mû az emberi lét nagy kérdéseire keres ma-
gyarázatot, nagyszabású kísérlet a történelem értelmezésére. Madách a kézi-
ratot elküldte Arany Jánosnak, aki felismerve a dráma rendkívüli mûvészi 
értékét, de az általa itt-ott túl nyersnek érzett szöveg 4140 sorából mintegy ezret 
javított. A nyelvi és verselési kiigazításokat figyelembe véve a mû 1862. január 
16-án látott napvilágot.
A magyar dráma napja
Az ember tragédiája a magyar irodalom egyik leggazdagabb alkotása, eszme-

iségének egyetemessége és gazdagsága sokféle értelmezési lehetôséget kínál. 
Madáchot 1862-ben beválasztották a Kisfaludy Társaságba, 1863-ban a Magyar 
Tudományos Akadémia is levelezô tagjai közé fogadta. Székfoglalóját már nem 
tudta felolvasni, egészsége gyorsan hanyatlott és mindössze 42 évesen, 1864. 
október 5-én szívelégtelenségben Alsósztregován meghalt.

A sokáig színpadi elôadásra alkalmatlannak vélt Az ember tragédiáját csak 
1883. szeptember 21-én mutatták be elôször a Nemzeti Színházban, Paulay Ede 
rendezésében. Azóta számos magyar és külföldi teátrum tûzte mûsorára, a 
Nemzeti Színházban több alkalommal is felújították. A Duna-parton felépített 
új Nemzeti Színház Madách drámai költeményével nyílt meg 2002. március 15-
én.

1984-ben a Magyar Írók Szövetsége vetette fel, hogy Az ember tragédiája elsô 
színrevitele elôtti tisztelgésként szeptember 21. legyen a magyar dráma ünne-
pe, hogy a hazai drámairodalom értékeire, azok jobb megismertetésére hívják 
fel a figyelmet, s ösztönzést adjanak újabb színmûvek létrehozására.
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„Ha az Ember Tragédiájából nem 
maradt volna fent más, mint az a pa-
pírlap, amire Madách feljegyezte a 
dráma ötleteit --– ha soha meg nem ír-
ja, csak a tervet, a dráma meséjét, 
röviden, néhány szóban --–, ez a terv, 
ez a vázlat elég lett volna hozzá, hogy 
nevét fenntartsa s úgy emlegessék ôt, 
mint a legnagyobb költôk egyikét.” 
Karinthy húszéves korában írta ezt 
jegyzetfüzetébe, s a Madách-cente-
náriumra a Nyugatba írt esszéjében 
felnôtt, befutott íróként is vállalta és 
vallotta eme ifjúkori „groteszk túlzá-

Madách és a 
spártai pajzs

sát” Madách jelentôségérôl. Mivel 
azonban talán egyetlen magyar mûrôl 
sem írtak annyit, mint Az ember tra-
gédiájáról, Madách Imre halálának 
százötvenedik évfordulóján ezúttal 
nem a költô-íróra, hanem a politikusra, 
a honfiúra emlékezünk.

A Nógrád vármegyei (ma a magyar–
szlovák határ túloldalán fekvô) Alsósz-
tregován, az ôsi családi birtokon szüle-
tett és meghalt Madách mondhatni 
tipikus köznemesi közéleti pályán 
indult el a reformkori Magyarországon, 
a reformellenzék centralista csoport-
jához tartozott. A gyermekkorától 
fogva szív- és tüdôbeteg Madách fegy-
veresen nem tudott részt venni az 
1848–49-es szabadságharc küzdelmei-
ben, de civil tisztviselôként szolgálta a 
nemzet ügyét. A szabadságharc buká-
sát nemcsak az ország, hanem család-
ja, közvetlen környezete tragédiája-
ként élte meg. Öccse, Pál Kossuth 
futáraként halt meg, nôvérét, Máriát 
s annak honvéd ôrnagy férjét, gyer-
mekeit Erdélybe való menekülés köz-
ben román parasztok brutálisan meg-

gyilkolták. Testvére, Károly 
menyasszonyának apját Haynau az 
elsôk között végeztette ki. 1852-ben 
Kossuth titkárának, Rákóczy János-
nak rejtegetése miatt egyévi várfog-
ságra ítélték Madáchot, majd Pestet 
jelölték ki kényszerlakhelyéül. Mire 
hazatérhetett, családi élete felborult: 
felesége elhidegült, hûtlenné lett. Ma-
dách elvált tôle, és anyjával meg há-
rom kisgyermekével otthon élt a sztre-
govai családi udvarházban.

Ebben az országos és személyes ösz-
szeomlást követô, reménytelen ma-
gányban írta mûveit, köztük Az ember 
tragédiáját, amelyet 1861-ben fejezett 
be és küldött el Arany Jánosnak, 
akinek a Kisfaludy Társaság igazgató-
jaként kulcsszerepe volt a drámai 
költemény felfedezésében és kiadásá-
ban. Szerb Antal írta, hogy Madách 
mûve a nemzeti klasszicizmus utolsó 
nagy állomása, a magyar szabadság-
mozgalom szellemi részének a végsô 
konklúziója. A szabadságharc leverése 
után egy évtizeddel, a Habsburg-ön-
kényuralom vége felé közeledve, mi-

dôn a történeti cselekvés kapui újra 
kinyílni látszottak, végig akarta gon-
dolni a történelem értelmének, az em-
ber cselekvési lehetôségének, a soro-
zatos elbukás utáni egyéni és közösségi 
újrakezdésnek a nyomasztó problé-
máját. S nem csupán végiggondolta és 
kivételes mûalkotássá formálta szám-
vetését, de a cselekvés szintjén is 
szembesíteni akarta eszméit a valóság-
gal, amikor ugyanabban az évben, 
1861-ben ismét a politikai mezôre lé-
pett.

Ma már nagyrészt a feledés fátyla 
borítja az 1861-es pesti országgyûlést, 
pedig mint a Szerb Antalhoz hasonlóan 
kiváló magyar esszéíró, Halász Gá-
bor megállapította, hogy a 18. századi 
angol parlament nagy erôpróbája óta 
nem vonult fel ennyi tehetség egy 
eszmény szolgálatában, ereje legjavát 
mozgósítva. Az akkori országgyûlési 
képviselôk számára a politika szenve-
délye még hivatás volt, nem mester-
ség, valamennyien jó szónokok voltak, 
az ékesszólásnak azzal a klasszikusan 
áradó, érvelô-fejtegetô fajtájából, 
amely csak a legjobb angolokra emlé-
keztet (Magyar viktoriánusok).

A kiváló szónokok közül is kiemelke-
dett a sztregovai magányából kilépô 
Madách, aki a balassagyarmati kerü-
letben megválasztott képviselôként 
május 28-án mondta el nagy hatású 
beszédét az uralkodóhoz intézendô 
felirat vagy határozat kérdésében. 
Erôvel kell érvényt szerezni törvényes 
jogainknak --– kardoskodtak a határo-
zatpártiak; kérjünk, így messzebbre 
juthatunk --– érveltek a felirat hívei. 
Bár Madách a legtöbb pontban egyet-
értett a mérsékelt Deákkal, mégis a 
radikálisabb Tisza Kálmán indítvá-
nyát pártolta. Úgy érvelt, azért kell 
határozatot elfogadni, hogy a világ 
megértse, a magyarok nem engednek 
negyvennyolc eszméibôl, a szabad, 
független, alkotmányos Magyarország 
létrejöttébôl. A jogainkat kinyilvánító 
határozati forma pedig bizonyítja, 
hogy nem mi, magyarok állunk for-
radalmi téren, hanem a történeti jo-

gokat lábbal tipró, erôszakosan új in-
tézményeket a lerombolt régiek 
helyére ültetô Ausztria forradalmi „a 
konzervatív magyar nemzet ellenében, 
s Európa érdeke minket irányokban 
gyôzelemre vezetni, nehogy elbírhat-
lan zaklatások után azon térre szorítva, 
eggyel szaporítsuk a meggyilkolt 
nemzetek sorát…”

Madách nagy irodalmi, történelmi, 
bölcseleti és államjogi mûveltségének 
egész tárházát felhasználva bizonyí-
totta, hogy az osztrák dinasztia minket, 
magyarokat sem a germán népbe be-
olvasztani, sem civilizálni nem képes, 
hiába erôlteti, mert a magyar ôsi, 
életerôs nép, és a magyar nemzet 
Szent István korától kezdve mindig 
Európa civilizációjának színvonalán, 
sôt sok esetben azon felül is állott. Azt 
hangsúlyozta: „a mi gyôzelmünk csak 
idôk kérdése, a durva erôszak csak 
efemer gyôzelmet arathat, az eszme 
fölkél és közvagyonná lesz, melyért 
elsô kimondói elvérezének”. Madách 
látszólag tévedett --– Ferenc József 
osztrák császár, 1861-ben még illegi-
tim magyar uralkodó ugyanis elutasí-
totta még a Deák-féle feliratot is, a 
nyár végén feloszlatta az általa össze-
hívott magyar országgyûlést, és foly-
tatódott az abszolutista kormányzás.

Madách üres kézzel hazatérve Pest-
rôl emelt fôvel szólt nógrádi válasz-
tóihoz: „Mint a spártai harcos, kinek 
anyja átadván pajzsát, e szavakkal 
bocsátá el: »Ezzel, vagy ezen« --– 
visszahoztuk mi is sértetlenül a 
pajzsot, melyen ôsi alkotmányunk s az 
1848-iki törvények szent sorai írva 
valának, s nem adtunk fel azokból egy 
betût sem…” A magányos sztregovai 
spártait három év múlva elvitte a 
betegsége, de nemes eszméi, lelkesült 
szavai, rendületlen hûsége százötven 
év múltán is hitet és erôt sugároz 
nekünk --– annak is, aki egyedül Az 
ember tragédiája szerzôjeként ismeri 
ôt.

Faggyas Sándor
(Magyar Hírlap)

Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista 
diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen foly-
tatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem 
egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A forradalmi esemé-
nyek a budapesti diákságnak az egyetemekrôl kiinduló békés 
tüntetésével kezdôdött 1956. október 23-án, mely késôbb véres 
harcokba torkollott.

A szovjet politikai vezetés miután látta, hogy a nyugati nagy-
hatalmak nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, 
november 4-én a szovjet csapatok bevonásával hadüzenet nél-
küli háborút indított Magyarország ellen. Az aránytalan túlerô-
vel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott 
hôsi szabadságharca így végül elbukott. A harcokban több ezer 
ember esett el és a forradalom következményeként több mint 
negyedmillió magyar hagyta el az országot, nyugatra mene-
külve.

Ezekre a történésekre és a harcok során és a megtorlás 
évei alatt elhunyt hôsökre emlékezünk nemzeti ünnepün-
kön, október 23-án.

A Magyar Központ szeretettel várja a magyar közösség min-
den tagját ünnepi megemlékezésére, 2014. október 26-án. 
15.30-kor kerülnek elhelyezésre az emlékezés koszorúi a Köz-
pont mellett található hôsi emlékmûnél. A koszorúzást köve-
tôen, 16 órai kezdettel a Központ vezetôinek és a Kôrösi 
Csoma Sándor Ösztöndíj Program ösztöndíjasainak közös 
rendezésében és elôadásában ünnepi emlékmûsort láthat az 
érdeklôdô közönség.



Tisztelt Fôszerkesztô úr!
A Magyar Élet 2014. 08. 28. számában: „60 évig a bírkózó szônyegen”, címû 

beszámoló végén: „A Magyar Élet munkatársai szívbôl gratulálnak és további 
jó erôt kívánnak a pályafutásomhoz, amit hálásan köszönök! 

A kort tisztelni kell!
Valószínû, hogy már többen tudják, hogy 2013. 12. 6-án, mit hozott nekem a 

Mikulás, „megállt a szívem” és 2013. 12. 13. Luca napján a Magyarországról 
való eljövetelünk 57. évfordulóján volt egy sikeres szívoperációm. Így nekem 
is egy Idôseket és Rokkantakat Gondozó Intézetbe kellett beköltöznöm, mert 
az 1974-ben szenvedett autóbaleset eredményeibôl azármazó sérüléseim 
felújultak, a lábaim elgyengültek.

Így 2014. 01. 03. óta, három „Idôsek Otthonát” kipróbáltam és úgy látom, 
hogy az egyik hat, a másik egy féltucat, így egy helyen megállapodtam.

Így az azóta szerzett tapasztalataim alapján úgy látom, hogy az idôsek és 
rokkantak „gondózása” két részbôl áll. Az egyik, amit a „kereskedelmi gon-
dózás” nyújt és a másik, amit a lakók a családjuktól (barátaiktól) kapnak.

Én örömmel mondom, hogy az én kedves családom mindig itt van, amikor 
szükségem van rájuk. De sajnos nem mindenki olyan szerencsés, mint én! 
Például egy másik helyen, van egy 85 éves néni, akinek sokkal több segítség-
re van szüksége, mint nekem, és csak az egyik nászasszonya látogatja rend-
szeresen. Sajnos, állítólag a család többi tagja mind „el van foglalva”?

Míg az lehet, hogy az igaz, én szeretném mindenkinek fölhívni a figyelmét 
arra a jó magyar közmondásra, hogy „a legjobb tanító a jó példa! Ennek a jó 
közmondásnak az az íróniája, hogy a rossz példák is nagyon jó tanítók (sôt 
még jobbak). Értem alatta, hogy a gyerekek a rossz példákat is meglátják és 
megtanulják. Így csak idô kérdése, hogy amikor a szülôk és gyerekek elérik 
azt az idôt, „a jelen szülôk is ugyan azt fogják visszakapni, amit ôk most 
adnak a kedves szüleiknek!” –– (Itt szeretném megjegyezni, hogy a rengeteg 
ázsiai gondozók/ápolók, itt nagyon büszkék arra, hogy ôk nem olyanok, mint 
az európaiak és az onnan származottak, ôk a fönti okok miatt gondját viselik a 
szüleiknek a családjukon belül!)

Nem mondják, de látnni rajtuk, hogy azt gondolják, hogy mi szégyelhetjük 
magunkat!

Ez vezet engem egy másik életvalósághoz, hogy „az ember kétszer gyerek, 
illetve életünkben kétszer van segítségre szükségünk, –– gyermekkorunkban 
és idôskorunkban. Sôt, minnél többet adunk a gyermekeink elôtt a szüleink-
nek, annál többet fogunk visszakapni a gyermekeinktôl.

Sôt, azok a lakók, akiknek gondos csalágjuk van, azokat az Öregotthon is job-
ban gondozza, mert a gondosabb családok hamarább szólnak, a vezetôségnek, 
ha valami nincs rendben.

Remélem, hogy a fönti sorokat sokan fogják látni és olvasni, és a saját ja-
vukra fordítani! A legjobb tanító a jó példa, de a rossz példák már hatható-
sabbak is lehetnek! Írjak a „halált váró termekrôl”?

Magyar nemzettársi tisztelettel:
Ráskövy István
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SPORT
Foci mindhalálig
A focit a legendák szerint a kínaiak 

találták ki. A történetírás bizonytalan 
ez ügyben, nem úgy, mint a selyem 
vagy a porcelán útját illetôen.

Lehet, hogy Marco Polónak vagy 
egy másik olasz kalandornak sikerült 
a nagy csel, a labda kicsempészése, de 
lehet, hogy az ötlet is elegendô volt. Az 
bizonyos, hogy a középkori olasz váro-
sállamok lakói szûk utcáikon már vér-
ben forgó szemmel, nagy szakértelem-
mel játszották a focit, vagy valami 
ahhoz hasonlót. Magyarországra 1892-
ben jutott el a labda Lausanne-ból, s a 
játék rögtön a politika homlokterébe 
került; csak a kultuszminiszteren 
múlt, hogy nem tiltották be. Állítólag 
Nagy Bella, Jókai Mór szemtelenül 
ifjú második felesége is focizott, s Fri-
edrich István is, aki a Tanácsköztár-
saság után rövid idôre miniszterelnök 
lett, de a Kun Béláékat letartóztató 
rendôrfônök, Dietz Károly sem volt 
akárki: szövetségi kapitányként 1938-
ban csapata az olaszok mögött világ-
bajnoki ezüstérmes lett Párizsban. Ha 
az eddigi ötven kapitány névsorát át-
futjuk, sok legendás névvel találko-
zunk: Hajós, Gallowich, Sebes, Bu-
kovi, Baróti, Lakat, Illovszky, 
Bozsik, Mészöly, Bálint, Jenei, Pus-
kás, Matthäus, egyszóval olyan em-
berekrôl van szó, akikre a szurkoló 
szívesen emlékezik, s kisebb-nagyobb 
emberi hibáik, eltévelyedéseik fölött 
szemet huny. De térjünk vissza egy 
pillanatra Dietzhez és csapatához. Az 
1936-os berlini olimpia elôtt a Pesti 
Napló által kiadott, A sport címû 
könyvben azt olvashatjuk, hogy „ha a 
világ futballnemzeteinek hatalmi 

helyzetét vizsgáljuk, akkor meg kell 
állapítanunk, hogy az elsô sorban 
Anglia, Skócia, Ausztria, Olaszország, 
Csehszlovákia és Magyarország áll, 
közöttük csak a pillanatnyi forma hoz-
hat –-- futballnyelven szólva --– egy-
két gólkülönbséget egyik vagy másik 
javára”. (A 34-es döntôt, ha nehezen is, 
az olaszok nyerték a csehszlovákok 
ellen.) S az ember mintha valami egé-
szen más világba csöppenne, mint 
amit ma láthat a képernyôn: „A máso-
dik vonalba kell számítani Spanyolor-
szágot, az Olaszországba való kiván-
dorlás miatt alaposan meggyengült 
Uruguayt, Argentínát, Brazíliát s Né-
metországot, Svájcot, esetleg Hollan-
diát …” Huszár Tibor Kádár Jánosról 
írott politikai életrajza szerint ez volt 
az az idô, amely a még Csermanek Já-
nosként szereplô Kádár --– aki 1945 
után Gallowichékkal és Sebessel 
együtt a párt csapatában focizott töb-
bek közt a Fradi-pályán --– meg nem 
valósult futballistaálmait táplálta. Mit 
mondanánk Kádár-korszak helyett, ha 
a kis Csermanekbôl válogatott fedezet 
vált volna? Ami a magyar szövetséget 
illeti, Végh Antal óta --– Miért beteg a 
magyar futball? --– a közvélemény jó 
harminc éve meg van gyôzôdve arról, 
hogy ott csalnak és veszekednek, s az 
egészet áthatja a korrupció és a politi-
ka. Az olimposzi magasságokban az 
elfojtott viták végül is az ötvenedik 
szövetségi kapitány esetében lesújtó 
eredményhez vezettek: Pintér Attila 

az északír kudarc után a tehetségtelen-
ség szimbóluma lett. A szomorú az 
egészben, hogy a magyarországi újka-
pitalizmus utóbbi éveinek sikertörté-
netében a labdarúgásnak komoly sze-
repet szántak. A közvélekedésben 
nem véletlenül merül fel az, hogy a 
mai magyar foci nem is labdarúgás 
már, hanem ügy, méghozzá nagy ügy, 
amelyben jó lenne elôrelépni. A szer-
vezeti és szerkezeti változtatások 
megvannak, épültek s épülnek a sta-
dionok, a rituálék színhelyei, már csak 
a táltosok és a mágusok hiányoznak. 
Azaz kellene egy csapat. Megint. 

Tamáska Péter
(Magyar Hírlap)

Félô, hogy
örök tehetségek maradnak

Öt esztendeje még az utánpótlás 
világbajnokság csillagai voltak, most 
kérôre várnak. Németh Krisztián és 
Koman Vladimir pályafutása egyelô-
re rímel a tipikus magyar labdarúgó-
sorsra, nagy tehetségként indultak, de 
nem váltották valóra az álmukat.

A magyar labdarúgás évtizedek óta 
egy helyben topog, vagy inkább visz-
szafelé totyog. A --– legyünk finomak 
–-- stagnálásnak számtalan oka van, 
tény, hogy csak nagyon ritkán bukkan-
nak fel igazi tehetségek, nincsenek 
olyan futballistáink, akikkel a váloga-
tott sikeresen szerepelhetne egy vb- 
vagy Eb-selejtezôn.

A már-már zseninek kikiáltott focis-
táink is csak örök ígéretek maradnak, 
s ennek megfelelô teljesítményt nyúj-
tanak a válogatottban is. Jó példa erre 
Németh Krisztián, akit a 2009-es U20-
as világbajnokságon még beválasztot-
tak a torna csapatába, s akit alig 18 
évesen leigazolt a Liverpool. Az angol 
sztárklub türelmesen várta, hogy a 
magyar csatár felfejlôdik a Premier 
League szintjére. Nem sikerült. Több 
klubnak is kölcsönadták, ám még a gö-
rögöknél is alig kapott játéklehetôsé-
get, így 2011 ôszén visszatért korábbi 
csapatához, az akkor másodosztályban 
szereplô MTK-hoz. S bár az eltékozolt 
évek után késôbb nagy lehetôséghez 
jutott a holland Rodában --– negyven 
mérkôzésen tíz gólt szerzett --–, a 
csapat kiesett a holland elsô osztályból, 
Németh pedig a nyáron távozott.

A 25 éves, tizenötszörös válogatott 
csatárnak a nyári átigazolási idôszak-
ban nem sikerült külföldi csapatot 
találnia, a magyar együtteseknek túl 
drága. S bár a hét elején a csatárgon-
dokkal küzdô lengyel Slask Wroclaw 
szerzôdést ajánlott Némethnek, a len-
gyel média szerint a magyar játékos 
kevesellte a havi 8-9 ezer eurós fize-
tést, ami több mint kétmillió forintos 
jövedelmet jelentett volna számára. 

Németh csapattársa volt a junior vi-
lágbajnokságon bronzérmes váloga-
tottban Koman Vladimir is --– sôt, 
ezüstcipôs volt a vébén --–, aki szintén 
szabadon igazolható, mert az orosz 
Krasznodar tavaly kölcsönadta az 
Uralnak, de az az idény végén már 
nem tartott rá igényt. A 25 éves, har-
minchatszoros válogatott középpályás 
itthonról kapott ajánlatot, de a több 
pénz reményében --– mint Németh --– ô 
is inkább kivár. Ahogyan kérôre vár az 
ötvenkilencszeres válogatott Hajnal 
Tamás és a negyvenszeres válogatott 
Vadócz Krisztián is. Az elmúlt évti-
zed tehetséges magyar labdarúgóinak 

lefelé ívelô pályafutása talán érthe-
tôbbé teszi, hogy miért szerepel ilyen 
pocsékul a válogatott. Elég belegon-
dolni abba, mennyivel könnyebb dolga 
lehetne Dárdai Pál szövetségi kapi-
tánynak, ha számíthatna például egy 
remek formában lévô Némethre, Ko-
manra vagy akár Hajnalra vagy Va-
dóczra is. Ráadásul a jövô még kilá-
tástalanabb, hiszen a jelenlegi 
utánpótlásban már Németékhez ha-
sonló ígéretek sincsenek. Így aztán 
csak várunk és várunk. Muszbek Mi-
hály sportközgazdász szerint a legjobb 
magyar focisták nemzetközi értéke az 
elmúlt években jelentôsen csökkent a 
nemzetközi piacon, ezért a korábbinál 
alacsonyabb fizetésre számíthatnak a 
külföldi kluboknál. Mert a profi világ 
könyörtelenül értékarányosan fizet, 
ott általában szigorú egyensúlyban 
van a „tartozik” és a „követel”. Ezt 
azonban Némethék --– úgy fest --– nem 
értik meg.

Salánki Miklós 
(Magyar Nemzet)

NB 1
8. forduló
Újpest –- Ferencváros 2-1 (0-0)
Pécs---Paks 1-1
Nyíregyháza--Gyôr 2-3
Diósgyôr---Honvéd 2-1
MTK---Dunaújváros 2-0
Haladás---Videoton 0-2
Puskás---Lombard 3-0
Debrecen-Kecskemét 0-0
Bardhi megjött Malmôbôl, derbit 

nyert az Újpest
Háromnegyed ház, 8000 nézô volt 

tanúja a 125. -– más számítások szerint 
a 124. –- Újpest-Ferencváros derbinek 
a labdarúgó NB I. 8. fordulójában. A 
hazai B-közép szinte teljes létszámban 
felvonult, s a biztatást kihasználva az 
elsô félórát végigtámadta az Újpest.

A csatárgondokkal küzdô hazaiaknál 
a mindössze 169 centis, macedón U19-
es válogatott Enis Bardhi volt az 
egyetlen támadó, második NB I.-es 
mérkôzését játszotta a svéd másodosz-
tályból érkezett 19 éves fiatalember. 
Hogy jó a rúgótechnikája, azt a 19. 
percben bizonyította is, mert 24 mé-
terrôl, szabadrúgásból a jobb kapufát 
találta el.

A 47. percben Böde ellenállhatatlanul 
kitört, Lauthot gólhelyzetbe hozta, Ba-
lajcza azonban elhúzta a német csatár 
lábát. Farkas Ádám tizenegyes helyett 
Lauthnak sárgát adott szimulálásért...

Es szinte az ellentámadásól jött az 
újpesti gól. Bönig lerántotta Litauszkit, 
ezt már megadta Farkas, a tizenegyest 
Vasziljevics a bal alsó sarokba vágta. 
1-0.

Az 55. percben jött az egyenlítés, Na-
lepa lövése Heris könyökét érte, ezt 
könny szvvel befújta Farkas. Mateos a 
jobb alsóba bombázott. 1-1.

Remek lett a meccs, Vasziljevics, 
majd Heris hagyott ki óriási helyzetet. 
A 64. percben beállt Gera, mégis Si-
mon Krisztián lôtt borzalmas bomba-
gólt a 72. percben 18 méterrôl! 2-1.

A hajrában az Újpestnek akadt még 
néhány helyzete, teljesen megérdemel-
ten nyerte meg a szórakoztatót derbit.

Honnan hozták ezt a Bardhit?!
Nebojsa Vignjevics: Köszönöm a 

gratulációt, hosszú idô óta nem futbal-
loztunk ilyen jól, sôt, ebben a szezon-
ban a legjobb meccset játszottuk. 
Színvonalas volt a derbi, remekelt a 
csapatom, fôleg az utolsó félórában. 
Nagyszer játékosok alkotják a Ferenc-
várost, de ezen a délutánon nem en-
gedtük kibontakozni ôket. Több hely-
zetünk volt, megérdemeltük a 

gyôzelmet. Remek volt a hangulat, 
nagyszerek a szurkolók, kollégámnak 
több szerencsét kívánok a jövôben.

Vignjevicstôl megkérdezték, honnan 
kerítette Enis Bardhit, aki a mezôny 
egyik legjobbja volt. --– Bardhi? Kér-
dezzék Kokót (Kovács Zoltán sporti-
gazgatót --- a szerk.), ô találta meg. 
Egyébként a svéd másodosztályból 
igazoltuk, a Prespa Birlik csapatától, 
támadó középpályás, egy óra alatt 
meggyôzte a szakmai stábunkat.

A vegyes zónában Dibusz Dénes, a 
Fradi kapusa arról beszélt, hogy meg-
érdemelte a gyôzelmet az Újpest, job-
ban játszott, bár nem tudni, mi lett 
volna az eredmény, ha a játékvezetô 
nem Lauthnak ad sárga lapot, hanem 
tizenegyest a Fradi javára, és pirosat 
Balajczának a tizenhatoson belüli sza-
bálytalanságért.

9. forduló
Honvéd---Pécs 1-2
Kecskemét---Nyíregyháza 1-0
Gyôr---MTK 1-2
Puskás---Dunaújváros 3-2
Paks---Debrecen 2-1
Pápa---Újpest 0-0
Videoton---Diósgyôr 2-1
FTC---Haladás 0-0
Egykapuzás: csak a gól hiányzott a 

Ferencváros játékából
Az elôzô idényben bronzérmes Fe-

rencváros gól nélküli döntetlent ját-
szott a vendég Szombathelyi Haladás-
sal a magyar labdarúgó-bajnokság 
kilencedik fordulójának vasárnap esti 
zárómérkôzésén.

Az elsô félidôben egyértelmûen a Fe-
rencváros játszott fölényben, számos 
gólszerzési lehetôségük volt a zöld-
fehéreknek, de --– Lamah révén --– 
csak kapufáig jutottak, így gól nélküli 
döntetlennel vonultak szünetre a csa-
patok.

A folytatásban sem változott a játék 
képe, a hazaiak nagyon akartak és 
igyekeztek, azonban ahogy fogyott az 
idô, úgy váltak egyre görcsösebbé. A 
Haladás a hajrában óriási erôket moz-
gósított annak érdekében, hogy megô-
rizze az állást, és ez az FTC sorozatos 
próbálkozásai ellenére sikerült is ne-
ki.

„De a futballban nincsen ha… A Fe-
rencváros rengeteget megtett a gyô-
zelem megszerzéséért, de megérde-
meltük az egy pontot.”

Megôrizte százszázalékos mérlegét a 
listavezetô Videoton a magyar labda-
rúgó-bajnokságban: a székesfehérvári 
együttes a kilencedik forduló vasár-
napi elsô mérkôzésén 2–1-re nyert a 
mostanáig szintén veretlen, vendég 
Diósgyôr ellen.

Az elsô félidôt elsôsorban a küzdelem 
jellemezte, a szép megoldások mellé 
sok apró szabálytalanság csúszott be. 
A helyzeteket tekintve a hazaiak kö-
zelebb álltak a gólhoz, de a szünetig 
egyik félnek sem sikerült betalálnia.

A második játékrész elején fokozták 
a nyomást a hazaiak, és kisvártatva 
meg is szerezték a vezetést: Nikolics 
Nemanja szép mozdulattal lôtt a diós-
gyôri kapuba. A csatár idénybeli ki-
lencedik bajnoki mérkôzésén is a 
hálóba talált és immár 11 góllal vezeti 
a góllövôlistát. 

10. forduló
Diósgyôr– FTC 2-1
DVSC-Honvéd 4-0
Paks-Kecskemét 2-3
Pécs-Videoton 0-2
Újpest-Dunaújváros 3-0
MTK-Nyíregyháza 2-0
Haladás-Pápa 2-0
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A MI MAGYAR ADÁSUNK
Józsa ErikaVolt egyszer egy magyar 

adás. Furcsa egy helyen jött 
létre: a román fővárosban, 
Bukarestben. Ott volt ugya-
nis az ország egyetlen Tele-
víziója. 1969-et írtunk, a politi-
kai barométer éppen enyhü-
lésre állt, így megtörtént az a 
csoda, hogy a román televízió 
egyszercsak megszólalt ma- 
gyarul!  Nosza ünneplőbe 
öltözött a székely, s úgy ült le 
minden héten a tévé elé, 
ahonnan magyarul beszéltek 
hozzá.

A csoda ha nem is három 
napig, de 15 évig tartott ami-
kor az erdélyi magyarság szá-
mára oly fontos  magyar 
adást 1985-ben egyik napról 
a másikra megszüntették. 

A Magyar Adás történetéről 
most könyv született, mely-
nek bemutatója november-
ben lesz Marosvásárhelyen. 

A következő előzetest a 
könyv egyik szerzője, az adás 
egykori bemondónője, Józsa 
Erika állította össze.

hagyni! De rég is volt, mennyi 
ideje már?

Hát igen: ez a dolog nyitja. 
Mert, hogy felismernek valakit 
akit a televízióban láttak, ab- 
ban nincs semmi különös. 
Csakhogy engem minimum 
25 évvel ezelőtt láthatott utol-
jára újdonsült ismerősöm és 
azóta nemcsak a világ válto-
zott nagyot, hanem minden 
bizonnyal én is!

A két  asszony ezzel átűl a 
melletünk levő ülésre és 
Csíkszeredáig  az összes em- 
lékezetes magyar adást, an.
nak minden szereplőjét, ripor.
terét, szerkesztőjét elemleget-
jük. Hihetetlen részletesség-
gel emlékeznek. Mi volt an- 
nak az adásnak a titka?  Miért 
emlékeznek rá olyan sokan, 
olyan nagy szeretettel még ma 
is? Mert hiszen a történethez 
az is hozzátartozik, hogy 
ehhez hasonló felismerések-
ben szinte minden hazautazá-
som alkalmával van részem. 
(Lehet, hogy ezért járogatok 
haza olyan gyakran ?!)

Nos, Csíkszeredában talán 
választ kapok a kérdésre, hi- 
szen éppen annak a bizonyos 
magyar adásnak a 40. évfor-
dulójára utazunk oda e dec-
ember eleji napon, 2009-ben .

Több mint 25 éve nem jár-
tam itt, az előző másfél évti-
zedben ellenben igen gyak-
ran  megfordultam erre. Vi- 
szontagságos riportutak em- 
lékképei bukkanak fel a mély-
ből: itt keszítettem a fiatalko-
rú bűnözőkről szóló börtönri-
portomat, itt készültek a jég-
pályán felvett zenés műsorok, 
ez volt a bázis  számos kör-
nyékbeli faluriporthoz, megál-
ló Udvarhely, Gyimes vagy 
Gyergyó felé. Eszembe jutnak 
koncertek a művelődési ház-
ban, turnék a környező falvak-
ban. Látom a Fenyő szálló 

még megvan. Remélem ma-
napság jobb benne a fűtés, 
mint mikor azzal érdemelte ki 
a Hotel Fridzsider becenevet, 
hogy az ablakpárkányon, be- 
lül a fűtőtest fölött reggelre 
kővé fagyott a zacskó tej...

emlékezésemet. Még a szer-
kesztőségben dolgoztam, 
amikor egyszer azt találtam 
mondani fiatal kollégáimnak: 
elkészítem és dobozolom a 
nekrológomat, hogy ne kell-
jen fejveszetten telefonálgat-
niuk, kiásni az archívumból 
képeket, ha búcsúztatniuk 
kell. Meg aztán ki tud(hat)ja 
nálam jobban, mit érdemes 
elmondani a munkámról, mi 
fér be egy percbe a többszáz 
legyártott órából? Melyik 
arcomat vállalom (ott és 
akkor, az anyagi világ fölött 
röpködve): a műsorvezetőt, a 
hírbemondót, a riportert? A 
huszonévest, a negyvenest, a 
hatvanast?
Józsa Erika:
A jubileumi rendezvény szín-

helye a művelődési ház.  A 
rendezők humorosra próbál-
ják venni a dolgot, a műsor-
vezető jópofáskodik, meglepő 
kérdéseket tesz fel a színpad-
ra invitált meghívottaknak, 
hátha-hátha kiprovokál vala-
mi csattanós választ.  Amint 
sorra követjük egymást a szín-
padon egyre erősödik ben-
nem az az érzés, hogy abszo-
lút jelentéktelen dolgokról 
fecsegünk. Mindössze ennyi 
lenne a mondanivalónk 40 év 
után? Ezért a néhány vérsze-
gény poénért csődültünk ide 
a világ négy sarkából? Mit ért 
meg ebből a mai tévénéző? 
Milyen kép alakul ki benne 
arról az úttörő gárdáról, 
melyet már nem volt alkalma 
látni a képernyőn, akiknek 
alkotásai már alig-alig lelhe-
tők fel az archívumokban, de 
ha meg is vannak, csak ritka 
kivétellel kerülnek újra a nyil-
vánosság elé?

Elnézem a díszlet egyik ele-
mét: ruhacsipesszel kiakaszt-
va egy szárítókötélre kifakult 
fekete-fehér fotók lengedez-

nek a képernyőn hajdanán 
gyakran látott arcokról? Lehet 
az, hogy a 40. évfordulón még 
a nevük se hangozzék el?

Lassan-lassan egyre erősö-
dik bennem az elhatározás: 
meg kell írnunk a magyar 
adás történetét!

Eleve többesszámban gon-
dolkodom, mert szerintem 
egyikünk sem tudná  ezt 
egyedül megcsinálni. Nem 
csak azért, mert nem biztos, 
hogy ennyi év után megbíz-
hatunk a saját emlékezetünk-
ben, hanem inkább azért, 
mert valószínüleg ugyanazon 
esemény másik résztvevői 
másképpen emlékeznek, más 
részletek maradtak meg ben-
nük. Ezeknek az emlékeknek 
a keresztmetszete az, ami 
érdekessé, izgalmassá és hite-
lessé teheti ezt a történetet.

Mire a  műsor végéhez köze-
ledik a színpadon,  levonom a 
tanulságot: meg kell győznöm 
a kollégákat, hogy együtt lás-
sunk neki és a kollektív emlé-

kezetből rakjuk össze a magyar 
adás történetét.

A Budapest–Bukarest gyors-
vonat nagyot rázkódva elin-
dul. Harminc órás repülőút 
után az ausztrál nyárból az 
európai télbe érkezünk Jóská-
val, a hosszú úttól kissé kótya-
gosan, imbolyogva keressük a 
helyünket, ám a különben tel-
jesen üres kocsiban éppen a 
mienk foglalt. Két idősebb 
asszonyság helyezkedett el ké- 
nyelmesen a helyünkön,  cso-
magjaik a fél kocsit megtöltik. 
Jó félóra múltán egyikük össze-
szedi a bátorságát és átszól:

– Ugye nem haragszik, hogy 
megkérdezem... maga nem 
Józsa Erika?

Elnevetem magam, beisme-
rem, valóban én lennék az 
említett személy.

– Jaj Istenem, kiált fel a kér-
dező! Hát tudtam én! Ugye 
mondtam – szól útitársához.

Jaj, hogy szerettük mi ma-
gát, mennyit néztük a magyar 
adásban! Tudja-e, hogy az 
unokahúgomat még  Erikának 
is keresztelték, pedig azelőtt 
nem volt nálunk túl gyakori ez 
a név. De jó is volt az a magyar 
adás! El nem múlasztottuk vol-
na a világért sem, hiszen csak 
ez az egy volt, amelyik magya-
rul szólt hozzánk – folytatja 
újdonsült ismerősünk. Most 
persze van már más is, már túl 
sok is van, amiből választani 
lehet, aztán az ember sokszor 
a végén nem nézi egyiket 
sem. De régen ki nem lehetett 

Simonffy Katalin: 
Mire megérkeztünk a szállás-

helyre összehoztam egy kis 
kerek szöveget a magam ars 
poetikáját, a verítékes hétköz-
napokról, a kulisszák mögötti 
embert próbáló munkáról és a 
rivaldafényben tündöklő me- 
sevilágról. Valakinek, aki meg-
kérdezte egyszer, hogy miyen 
volt tévésnek lenni, azt talál-
tam mondani, hogy az életem 
ötcsillagos szálloda és pász-
torkunyhó között zajlott, és 
szüleim szerint a gyertyát 
mindkét végén égettem.

A „welcome drink”-től feldo-
bódva ültük be a nézőtérre, kit 
jobbra kit balra tereltek, a ren-
dezői elv szerint. Telt-múlt az 
idő, s ahogy elfogytak a szin-
padra hívott „nagy öregek”, 
rádöbbentem, hogy hiába öl- 
töztettem ünneplőbe a lel-
kem, itt, és most senki nem 
kiváncsi arra, amit mondani 
szeretnék. Tulajdonképpen 
elégedett lehetek, hiszen sok 
más kollégához képest nekem 
17 perc jutott, amit Bukarest-
ben, egy héttel korábban vet-
tek fel.

„Simonffy Katalin személye 
sokáig fémjelezte a Kaláka 
sorozatot és a táncházmoz-
galmat”- jelentik be a vissza-

Tomcsányi Mária: 
Heti háromórás intézmény.

A hetedik erdélyi magyar heti-
lap vagy a hetedik erdélyi 
magyar színház, vagy a románi-
ai magyar panasziroda, vagy a 
nép ügyvédje, vagy erdélyi 
magyar koncertiroda, vagy  in- 
kább mindez együtt akart lenni 
és részben volt is a Román 
Televízióban 1969-től sugárzott 
magyar nyelvű műsora, (nekünk 
és akkor mindenkinek, A 
MAGYAR ADÁS). Hát legalább is 
Pali (Bodor Pál) ezt hitte, akarta 
és vele együtt mi mindannyian 
akik ideig-óráig, évekig vagy 
csak hónapokig a csapatában 
játszhattunk. Kik is voltunk? 

Sajnos gyengülő memóriám-
ban inkább csak emlékfoszlá-
nyok és hangulatok élnek a 
régi „magyar adás” éveiből. 
Mégis hiszem, hisszük, hogy 
meg kell írni, hiszen annyi 
butaság, téves értelmezés lát 
manapság napvilágot azokról 
az évekről, hogy visítanék 
néha. Kérlek benneteket, régi 
kollegákat, segítsetek emlé-
kezni! Még úgy is, akkor is, ha 
bennetek másként élnek a régi 
magyar adás évei, vagy nem 
túl kedvesek az emlékek. 
Hiszen részei voltunk egy kor-
nak, ami csak az apró esemé-
nyekből rakható össze igazán 
hitelesen. 

(FOLYTATÁS JÖVŐ HETI LAP-
SZÁMUNKBAN)
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2014. október19-én 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,  1 órától 

(Watkins St. bejárat),  vasárnapi iskola és ovóda
 9.30-tól --12.00 óráig a Bocskai teremben 

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 

NSW. SYDNEY 2014. október 19-én vasárnap 
11.30 órakor 

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

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

ADELAIDE (SA) 
2014. október 19-én vasárnap de. 11 órakor 

   ISTENTISZTELET 
Igét hirdet: Nt.Szabó Attila

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

a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.
 BRISBANE (QLD) 

2014.október 19-én vasárnap de.11. órakor  
ISTENTISZTELET 

 a Marsden-i Magyar Házban 
 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc

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

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

Minden hónap harmadik vasárnapján du 2. órakor 
ISTENTISZTELET

 Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrinc
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

Ajándékként lapje meg rokonait, ismerôseit a nemrég megjelent „A North 
Fitzroy-i Magyar Református gyülekezet története, a MEGVALÓSULT 

ÁLMOK — Nt. dr. Antal Ferenc igehirdetéseinek tükrében.
 A könyv ára 20 dollár. Megvásárolható istentiszteletek után a Bocskai 
nagyteremben (123 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy), vagy megrendelhetô 

postán. Küldje rendelését csekkel együtt a Hungarian Reformed Church, 
P. O. Box 1187 Nth. Fitzroy címre és adjon hozzá 5 dollárt a postázásra. 

Napier Street-i templom, ahol minden vasárnap délután 3 órakor lett megtartva az Istentisztelet. 
Ige hírdetés után a gyülekezet felment az elsô emeletre a templomi nagyterembe, ahol összegyültek 

társalogni, kávézni, lemezekre táncolni, saakkozni  és a közösséget építeni.

Nt. Dr. Antal Ferenc megáldja az elsô magyar zászlót 1952-ben Melbourneben. 
Bárány Ede tartja a zászlót a Napier Street templomi Istentisztelet alatt.

Napier Street-i gyülekezet 1966
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FIGYELEM FIGYELEM
Repül az idô, kérjük honfitársainkat, hogy minél hamarabb jelezzék részvételi 

szándékukat az október 26 díszebédre. Különösen fontos ez, ha nagyobb baráti 
társasággal jönnek. A jegyeket elôvételben is meg lehet venni Csutoros Istvánnal, 
minden vasárnap 12 és 2 óra között.

Sokat segítenek a szervezésben, ha elôre helyet foglalnak.
Köszönjük.

Elbúcsúztunk Kôpataki Katitól 
Vasárnap búcsúztunk el Kôpataki Kati ösztöndíjasunktól, aki a Körösi Csoma Program keretén belül szolgált a 

gyülekezetben és több más helyi magyar közösségben.

Köszönjük a magyar kormány által létrehozott ösztöndíjat, a Kati nagyon értékes munkáját, és bízunk abban, hogy a 

Körösi Program folytatódik a jövôben is.

Isten áldása legyen Kati további életén és munkáján.

Több mint két évtizede hogy az Euró-
pai Kereszténydemokrata Unió, ész-
lelve, hogy a kisebbségek helyzete 
komoly feszültségforrás régiónkban, 
kisebbségi konferenciákat rendezett

Az elsô kettôt Pozsonyban tartottuk. 
A megbeszélések egy nyilatkozat elfo-
gadásával zárultak. A szövegtervezet-
ben szerepelt az autonómia kifejezés. 
A házigazda szerepét betöltô szlovák 
párt elnöke sápadtan jelentette ki, 
hogy ô ezzel a szóval nem állhat sem 
pártja, sem országa elé. Hosszas meg-
beszélés végén a szlovákok hajlandók 
voltak az egész tervezetet elfogadni, 
ha az autonómia szó helyett inkább az 
önrendelkezés szerepel. Amikor a 
konferenciát vezetô holland Wim van 
Velzen a véleményemet kérdezte, 
nevetve mondtam: hiszen így a szöveg 
sokkal erôsebb. 

Közösségi magánélet

A történet mutatja, hogy érzékeny 
politikai kérdésekben a szóhasználat-
nak mágikus ereje lehet. A trianoni 
béke nyertesei történelmi tapasztala-
taik alapján félnek az autonómia szó-
tól. Saját autonómiatörekvéseik Tria-
non koronázta sikerére gondolva 
megrettennek egy fordított folyamat 
okozta esetleges területvesztéstôl.

Egy papíron mérsékeltnek mondható 
szlovák politikus szerint a szlovák po-
litikának mindig számolnia kell azzal, 
hogy a magyar törekvés Dél-Szlovákia 
Magyarországhoz csatolása. Ebbôl a 
gyanakvásból fakad az autonómiától 
való félelem. Sajnos nemcsak a szlová-
kok viszonyulnak így a kérdéshez. A 
romániai elnökválasztási hangulatban 

a miniszterelnök, egyben esélyes köz-
társaságielnök-jelölt, siet leszögezni 
tömör véleményét a székelyföldi auto-
nómiáról: nem. Egy másik elnökjelölt 
egyenesen azt állítja, hogy aki ma Er-
délyben autonómiáról beszél, az akar-
va-akaratlanul az oroszok malmára 
hajtja a vizet. 

A többség önzése olykor durva hibák-
hoz vezet. Az ukrajnai eseményeknek 
két hulláma volt. Az elsôben elemi 
felháborodás tört ki az Európai Unió-
val folyó tárgyalások befagyasztása és 
a társulási szerzôdés aláírásának eb-
bôl fakadó elmaradása miatt. Az ösz-
szeomlott rendszer helyére lépôk vi-
szont azonnal megszigorították az 
anyanyelv használati jogát, és durva 

kisebbségellenes intézkedéseket hoz-
tak. Ezzel kiprovokálták az orosz aj-
kúakból a szeparatista választ.

Autonómia és szeparatizmus között 
nemcsak az elszakadás földrajzi érte-
lemben lehetséges vagy lehetetlen 
volta a különbség. A szeparatizmussal 
ellentétesen az autonómia egy adott 
államberendezkedés keretein belül 
teremt élhetô viszonyokat egy nemzeti 
közösség számára. Nincs most alkalom 
az autonómiák különféle formáinak 
taglalására, de értetlenségemet feje-
zem ki amiatt, hogy a románok élén-
ken tiltakoznak az etnikai alapú auto-
nómia ellen. Székelyföld területi 
egység is, autonómiája szépen beleil-
leszthetô volna egy decentralizált ro-
mán közigazgatási rendszerbe. 

Le kellene vetni a régi reményekbôl 
és csalódásokból fakadó érzelmeket. 
Az egész kérdést új alapokra lehetne, 
sôt kellene helyezni. Induljunk ki az 
emberek alapvetô jogaiból, ahogy tet-
te ezt a bukaresti Gabriel Andreescu 
is. A következôket írta a Charta XXI. 
mozgalom Békességes Szó címû köte-
tében: „Hiszek az emberi jogok fontos-
ságában a nemzet és Európa építése 
során, de felfedeztem annak szüksé-
gét, hogy figyelmet fordítsunk a cso-
portokra és közösségekre. Egy kon-
cepcióm is van már erre: privatitate 

comunitar, azaz közösségi magánélet. 
Ahogyan egy embernek joga van a 
magánélethez, a közösségeknek is jo-
guk van hozzá. Egy tisztességes tár-
sadalmi élet igényli az egyéni jogok 
kiegyensúlyozott gyakorlását. Ugyan-
így a társadalmi béke magába foglalja 
a beismerést (a hibák megvallását), és 
a közösségek magánéletének harmo-
nikus gyakorlásához való jogot, legyen 
az többség vagy kisebbség. ”A párhu-
zam érthetô, az érvelés meggyôzô. Ha 
a magánéletemet tiszteletben tartja a 
közösség, elégedett és hasznos tagja 
leszek. Ha egy szûkebb közösségnek 
megadatik, hogy a saját ügyeit önmaga 
intézze, elégedett és hasznos tagja lesz 
a nagyobb közösségnek, az állampol-
gárok összességének. A privatitate 
comunitar, a közösségi magánélet fo-
galma megkerüli az autonómia szóhoz 
tapadó érzelmi viharokat, és képes 
lehet csendesebb vizekre érni. Az egy-
másnak feszülés helyett az energiákat 
vállvetve az adott ország egészének 
javára lehetne fordítani. Csakhogy 
ehhez államférfiak kellenek politiku-
sok helyett. Mi viszont ne figyeljünk a 
pártpolitikusok érzelmeire, hanem ta-
nuljunk a korszerûen gondolkodó ro-
mán értelmiségtôl.

Surján László 
(Magyar Hírlap)
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A fiatalság titka: 
a magyar víz

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Ásványokkal, az ásványok 
tulajdonságaival és felhasználásukkal, 
2. Görög eredetû  szó, szent vésetet 
jelent, 3. Stadionfutásból, távolugrás-
ból, diszkoszvetésbôl, gerelyhajítás-
ból, birkózásból áll, 4. 1929-ben, 5. 
John Cecil Clayton, 6. Kalimantan, 7. 
Az ötödik, 8. Pikkó herceg és Jutka 
Perzsi. Chudi József operája, amely 
elveszett, 9. Festôk, Építészek, SZob-
rászok, egyéb komédiások, 10. Valaki-
nek rendszeresen juttatott pénzsegélyt, 
járadékot.

E heti kérdéseink:
1. Milyen elemek alkotják a napot?
2. Mi volt a Tisza folyó ókori lat. neve?
3. Melyik a világ legbôvizûbb folyó?
4. Mi a magyar neve a fikusznak?
5. Melyek a hivatalos nyelvei Belgi-

umnak?
6. Ki volt az elsô magyar nôi olimpiai 

bajnok?
7. Hogyan mondjuk magyarul: domesz-

tikáció?
8. Ki a városligeti Anonymus-szobor 

alkotója?
9. Eredetileg kik voltak a cinikusok?
10. Kinek melyik operájában hangzik 

el a Fûzfa-dal?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
--- Mi van, Ali, nem indul?

* * *
Szerzetes
Egy fiatal fiú belép szerzetesnek, 

ahol némaságot kell neki fogadnia.
Az a szabály, hogy csak minden 10 

évben szólhat két-két szót.
Az elsô 10 év eltelte után behívatja 

magához a kolostor fônöke, és megkér-
dezi, mit akar mondani.

--- Kemény ágy. --- mondja a már nem 
is olyan fiatal szerzetes.

Megint eltelik 10 év, megint behívat-
ják, hogy mondhat két szót.

--- Rossz étel --- mondja a szerzetes.
A 30. év eltelte után megint behívat-

ják, hogy mondjon két szót.
--- Ezennel felmondok. --- mondja a 

szerzetes.
--- Jobb is, ha elmész --- mordul rá 

fônök. --- Amióta itt vagy nem csinálsz 
mást, mint panaszkodsz.

* * *
Hallottátok már!
Hallottátok már! Mit osztott el egye-

dül igazságosan az Isten?
Isten egyedül az észt osztotta el 

igazságosan, mert még senki nem pa-
naszkodott, hogy kevés lenne neki!

* * *
Milyen a házasság?
Olyan, mint egy sivatagi délibáb. A 

távolban paloták, pálmák, tevék látsza-
nak.

Aztán amikor közelebb érsz, akkor 
eltûnik a palota, a pálmák, és kettesben 
maradsz a tevével.

* * *
Harmonikus élet
--- Gyerekek, ki tudna mondani egy 

példát a harmonikus házaséletre? --- 
kérdezi a tanárnô.

Móricka jelentkezik:
--- Az én nagyszüleim harmonikusan 

élnek. A nagypapa horkol, a nagymama 
meg süket.

* * *
Hit csodálata
Két apáca megy az úton egy kocsival. 

Egyszer csak kifogy a benzin, ezért 
bemennek egy közeli farmra kérni 
egy keveset.

A farmer, mivel nem talál más 
edényt, egy régi bilibe tölti nekik a 
benzint.

Az apácák visszamennek az autóhoz, 
és éppen töltik bele az újonnan szerzett 
üzemanyagot, amikor arra megy egy 
rabbi és így szól:

--- Nôvérek, igaz, hogy a vallásukkal 
nem értek egyet, de a hitüket, azt 
igazán csodálom!

* * *
Skót karácsony
A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
--- Apa, mi lesz karácsonykor a fa 

alatt?
--- Parketta, kisfiam, parketta...

* * *
A hosszú házasság titka
Egy mûsorba meghívtak egy házas-

párt, néni is, bácsi is 100 éves volt. A 
mûsorvezetô --- a bácsihoz fordulva --- 
nem hagyta ki az ilyenkor szokásos 
kérdést:

--- Bácsi, maga szerint mi a hosszú 
élet titka?

Mire az:
--- Tudja, amikor a feleségemmel 

összeházasodtunk, már vagy 75 éve, 
megegyeztünk, hogy ha elkezdünk 
veszekedni, nem folytatjuk tovább, 
hanem az egyikünk kimegy a házból.

Hosszú életemet annak tulajdonítom, 
hogy rengeteget voltam friss levegôn!

* * *
Utoljára a nô --- Miért teremtette 

Isten utoljára a nôt?
--- Nehogy beleszóljon a teremtésbe.

A XIV. századi legenda szerint a ma-
gyar víz, Európa elsô alkohol alapú 
parfümje a 70 éves Erzsébet királynét 
úgy megfiatalította, hogy 25 éves kér-
ôje akadt.

Kevesen gondolnák, hogy a parfüm-
készítés európai történelme Magyar-
országon kezdôdött, méghozzá a XIV. 
században, amikor Erzsébet királyné-
nak egy alkimista elkészítette az elsô 
alkoholbázisú illatszert.
Friss rozmaring
Nem ismert, hogy ki és mikor készí-

tette a magyar vizet, vagy más néven 
királyné vizet, és az eredeti recept 
sem maradt fenn. Legelôször egy, az 
1600-as évek közepén készült gyógy-
szerészkönyv részletezi a magyar vi-
zet, az összetevôk illetve azok aránya 
azonban az évszázadok során módosul-
hatott. A történészek szerint az eredeti 
magyar víz legnagyobb valószínûség-
gel úgy készült, hogy friss rozmaringot 
(esetleg kakukkfüvet) erôs szesszel 
(borral) desztilláltak. Késôbb kerülhe-
tett a receptekbe a levendula, a kamil-
la, a menta, a zsálya, a rózsa- vagy 
narancsolaj, illetve a citromfû és a 
citromolaj.

A magyar viz különlegessége, hogy 
nem csak külsôleg, belsôleg is használ-
ták, azaz egyben gyógyszer is volt. 
Egyes források „Erzsébet magyar ki-
rályné vize”-ként emlegetik, továbbá 
az is ismert, hogy Magyarországon ki-
vül elôször 1370-ben jelent meg, ami-
kor V. Károly francia király vásárolt 
magának belôle. Ezek alapján a tör-
ténészek úgy vélik, hogy a királyné, 
akinek a különleges párlat készült, 
Károly Róbert felesége, a lengyel 
származású Piast Erzsébet lehetett 
(1305-1380).

A legenda szerint a királynét kösz-
vény kínozta, az elsô üveg rozmaring 

párlat ennek enyhítésére készült. A 
szert egyrészt fájó csontjaiba dör-
zsölte, másrészt az arcát mosta vele, 
valamint naponta egy pohárkával fo-
gyasztott is belôle. A csodaszer állító-
lag úgy megfiatalította a királynét, 
hogy 70 éves korában egy 25 éves len-
gyel herceg feleségül kérte. (Azt nem 
tudjuk biztosan, hogy a lánykérésre 
valóban sor került-e, az viszont ismert, 
hogy a királyné Károly Róbert 1342-es 
halála után nem ment többé férjhez.)
Kölnivíz még beöntésre is
A reneszánsz idején már virágzott a 

parfümkészítés Olaszországban, majd 
a XVI. században olasz közvetítéssel 
eljutott Franciaországba is, amely rö-
vid idôn belül az illatszerek és kozmeti-
kumok készítésének európai fellegvá-
ra lett. Kölnivizet viszont --- olasz 
közvetítéssel --- Németországban ké-
szítettek elôször, az 1700-as évek ele-
jén.

Kezdetben csak az uralkodó réteg ki-
váltsága volt a finom illat, a parfümök 
különösen nagy rajongója volt XV. 
Lajos (1710-1774). Udvarát „parfüm 
udvarként” is emlegették, a legenda 
szerint a király minden napra új illatot 
rendelt, és nem csak bôrét illatosította, 
hanem ruháit, legyezôit, bútorait is. 
Rajongott a kölnivízért szeretôje, Ma-
dame de Pompadour is. A rozmaring, 
narancsvirág, bergamot, vagy citrus 
illatú kölnivizekkel elsôsorban a kel-

lemetlen testszagokat próbálták elfed-
ni, így nem csak fürdôvízhez adták, de 
szájmosásra, sôt, még beöntésre is 
használták.
Napóleon rajongott a kölnivízes 

masszázsért
Ugyancsak parfümrajongó volt XVI. 

Lajos király udvara is: a legenda 
szerint a francia forradalom idején 
álruhában menekülô királynét, Marie 
Antoinettet az illata buktatta le. A 
franciák rajongása a parfümökért a 
forradalom alatt sem csökkent, a ki-
végzések idején a legnépszerûbb illat 
a „Parfum a la Guillotine” volt.

Tetemes összegeket költött parfümre 
Napóleon is, a feljegyzések szerint 
hetente két liter ibolya illatú kölnivizet 
vásárolt, de nagy mennyiséget fo-
gyasztott jázmin kivonatból is. A csá-
szár állítólag függôként szerette a köl-
nivízes masszázst. Felesége a 
pézsmaillatért volt oda, a legenda 
szerint olyan töménységben használta, 
hogy boudoirját még hatvan évvel ha-
lála után is a pézsmaillat lengte körül.

Mi a különbség a kölnivíz és a parfüm 
között?

Az illatszerek töménységét a bennük 
lévô illóolajok mennyisége alapján 
határozzák meg. Minél magasabb egy 
illatszer olajtartalma, annál erôsebb 
és tartósabb az illata. A legmagasabb 
illóolaj koncentrátuma (15-30 százalék) 
a parfümnek (Espirit de Parfum) van, 
ezt követi a parfüm víz (Eau de 
Parfum) 10-15 százalék töménységgel.

A mindennapokban használt Eau de 
Toilette vagy toalettvíz 4-8 százalék 
illóolajat tartakmaz, az Eau de Colog-
ne, magyarul kölnivíz pedig 3-5 száza-
lékot.

Ki hogyan hal meg

Az aratóért jön a kaszás.
A bérlô örökös otthonra lel.
A boldogtalan megboldogul.
A borbélyt kinyírják.
A búvár örök álomba merül.
A díjbirkózót maga alá gyûri a halál.
A házmester bedobja a kulcsot.
A kalauz eléri a végállomást.
A kertész a paradicsomba kerül.
A kis embereket elteszik láb alól.
A koldus jobblétre szenderül.
A léghajósnak elszáll a lelke.
A lovász elpatkol.
A matróz az örök nyugalom tengerére 

hajózik.
A meteorológusnak pedig befelleg-

zett.
A molnárt felôrli az élete.
A muzsikusnak elhúzzák az utolsó 

nótáját.
Az órásnak üt az utolsó órája.
A papnak beharangoznak.
A pék megeszi kenyere javát.
A pénztáros elszámol az élettel.
A postásnak megnyílik a Mennyor-

szág kapuja.
A prímásnak elszakad a húrja.
A szabónak elszakad élete fonala.
A színésznek legördül a függöny.
A trombitásból kifogy a szusz.
A vadásznak lôttek.
A vegetáriánus fûbe harap.
A virágárus alulról szagolja az 

ibolyát.
Coca Cola
A Coca Cola képviselôi el mennek a 

római pápához azzal a kéréssel, hogy a 
Miatyánkot alakítsa át a következô-
képpen:

„A mi mindennapi kenyerünket és 
egy pohár Coca Colát adj meg nékünk 
ma....”

Pápa: Errôl szó sem lehet!
Coca Cola: 1millió dollár támogatást 

kap az egyház!
Pápa: Nem!
Coca Cola: 10 millió dollár!
Pápa: Nem!
Coca Cola: Mért a pékek menyit 

fizettek?!
* * *

Miért?
Egy lelkészt megkérdezi a kisfia:
--- Apu, amikor vasárnap prédikálni 

készülsz, elôbb mindig leülsz és lehaj-
tod a fejed. Ilyenkor mit csinálsz?

--- Tudod, fiam, megkérem az Urat, 
hogy adjon nekem egy jó prédikációt.

--- És akkor miért nem ad?
* * *

Szônyeg
Párizsban rázza a szônyeget egy arab 

vendégmunkás az emeleti ablakban. 
Arra jár egy francia és felkiált:

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 érthetet-
len. 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 fa-
lakon hungarocellbôl kivagdosott bé-
kegalambok és lelkesítô jelmondatok 
alatt, akkor nem azt mondták, hogy: 
„Éljen a megbonthatatlan szovjet-ma-
gyar barátság, barátság!” Csupán 
ezzel 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, kime-
ríthetetlen 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 be-
zárkózott a vármegyébe, s nem volt 

Köszönôsdi
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 bu-
dapesti 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: „igenigen-
igenigen”. Persze akadhat oly derék 
rendpárti és hagyománytisztelô 
egyén, aki a „jó napot” utáni „kívánok”-
tól lehet rosszul, az is új dolog tud-
niillik. Jobb esetben ma is van elôtte: 
„Adjon isten!” Van egy másik idegesítô 
forma, a „Kívánok.” Csak így. Lefoga-
dom, ezt holmi Soros-ösztöndíjasok 
terjesztették el, ösztöndíjuk lejárta 
után hazatérve. Ott szoktak „Good 
morning” helyett csak „morning”-gal 
köszönni. Mert, ugye, két szót ki-
mondani fárasztó munka. És a munka 
reakciós meg klerikális dolog. Akad-
nak, akik a ferdeséget odáig vitték, 
hogy ezt képesek 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 magamat!” 
(S nem magamat, magamat.)

A viszontlátásra.
Pozsonyi Ádám 

(Magyar Hírlap)

Köszönetnyílvánítás
Dr. Kalotay Eszter már 

otthonról küldi köszönetét, 
minden Szent Ferenc 
Alapítványt támogató 
tiszteletbeli tagjának, valamint 
Szakícs Margitnak, Gyulának 
és Katona Gézának.



00:05 Isten kezében  
00:35 Szentföldi szent he-
lyek üzenete A Boldogság 
hegye II.
00:55 Híradó  
01:30 Sporthírek  
01:35 Himnusz  
01:40 Heti Hírmondó   
02:10 Székely kapu (2014)  
02:55 Magyar klassziku-
sok új köntösben   
03:25 Civil a pályán 
(1951)  Magyar játékfilm. 
Rendezte: Keleti Márton. 
Szereplők: Soós Imre 
(Rácz Pista), Görbe János 
(Dunai), Latabár Kálmán 
(Karikás), Ferrari Violetta 
(Marika), Szusza Ferenc 
(Teleki Jóska), Gózon 
Gyula (Lajos bácsi), Tom-
pa Sándor (Csótány). Rácz 
Pista kiváló dolgozó, él-
munkás. Egyetlen hibája, 
hogy nem szereti a sportot. 
Ennek egyik oka, hogy az 
élsportoló Teleki Jóska a 
brigádjában rontja a közös-
ség teljesítményét. 
05:00 Duna anzix "Mikor 
a delta a forrásra gondol..." 
- A Duna halála
05:20 Közbeszéd   
05:50 Ma reggel 
09:05 Kárpát expressz 
09:30 Gazdakör  
09:45 Kultikon  
10:00 Az ESTE 
10:40 Família Kft. 124/16.: 
Magyar tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Csendül a nóta
14:40 Nótacsokor
15:00 Határtalanul ma-
gyar: A magyar tervezőgra-
fika tegnap, ma, holnap
15:30 Hagyaték 
16:00 Engedjétek 
hozzám…  
16:10 Így szól az Úr!  
16:15 Ortodox ifjúsági 
műsor 
16:25 Beugró - Felkészül-
tűek? Mert mi nem! 
17:20 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Hargita - 
A székelyek szent hegye
20:00 120-as tempó 
(1937) Magyar játékfilm. 
Rendezte: Kardos László. 
Szereplők: Mihályfi Béla 
(Turner Kornél), Muráti 
Lili (Marianne), Kabos 
Gyula (Richter Menyhért), 
Básti Lajos (Levitzky Ti-
bor), Mezey Mária (Perla-
kyné), Köpeczi-Boócz La-
jos (Hornik főorvos), Víz-
váry Mariska (Vilma, Tu-
rner húga), Sugár Lajos 
(Turnerék lakája) Marian-
ne, Turner bankár lány 
imádja a sebességet. 120-
as tempóban száguld gép-
kocsijával. El is üt egy jobb 
sorsra érdemes fiatelem-
bert, Leviczky Tibort, akit 
történetesen éppen most 
akart elbocsátani  édesapja 
a cégtől. De minden 
rosszban van valami jó…
21:15 Nyolc évszak (1987) 
4. Rész. Magyar tévéfilmsorozat  
22:30 Nótacsokor 
23:00 Kívánságkosár  
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 00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:30 Sporthírek  
01:35 Himnusz  
01:40 Térkép 
02:10 Mesélj nekem!  
ű02:20 Megtörtént bűnü-
gyek (1973)1. rész: Száraz 
Martini. Magyar tévéfilm-
sorozat. Rendezte: Bácskai 
Lauró István. Szereplők: 
Almási Éva, Avar István, 
Csákányi László, Kaló 
Flórián, Kertész Péter, Kiss 
Gábor, Koltay János, Men-
sáros László, Schütz Ila, 
Sunyovszky Szilvia
03:20 Ízőrzők: Bucsuta. 
Ismeretterjesztő sorozat  
03:55 Hacktion 2. évad 7. 
rész - Kedves ellenségem. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:45 Duna World News
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar számítógép. 
Az 1950-es évek első fe-
lében a magyar börtönök 
tele voltak jobbnál jobb 
szakemberekkel, kutatók-
kal, mérnökökkel és felta-
lálókkal. A nagyvállalatok 
államosítása és más politi-
kai célok érdekében az ak-
kori hatalom azt akarta rá-
juk bizonyítani, hogy szán-
dékosan akadályozzák a 
termelést. A szabotőrök 
közül néhányra halálbün-
tetés várt, a többiek börtön-
büntetést kaptak. Ezekben 
az 50-es években a hazai 
informatikai kutatások el-
indítói közül is jó néhá-
nyan rács mögött ültek.
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel  
09:00 Duna World News   
 09:05 Kárpát expressz  
09:30 Gazdakör 
09:45 Kultikon  
10:00 Az ESTE  
10:30 Duna World News   
10:45 Família Kft. (1992)  
17.Magyar tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Csendül a nóta 
14:40 Nótacsokor 
15:00 Határtalanul ma-
gyar: A rejtőzködő nyelvi 
örökség - A Halotti beszéd 
és könyörgés titkai
15:30 Hagyaték: Szent Lász-
ló - A magyar seregek örök ura
16:00 Élő egyház  .
16:25 Rocklexikon: 
Szörényi Levente
17:20 Család-barát  
18:40 Kultikon   
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Számve-
tés - Pillanatképek a Haza-
járó 2011-es vándorútjáról
20:00 Önök kérték 
20:55 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
21:25 Dokureflex. Benne: 
Az élelmiszeripar trükkjei. 
Az NDR észak-német 
televízió  dokumentum-
filmje az élelmiszeripar 
leggyakoribb fogásait 
mutatja be, melyek egytől-
egyig a fogyasztók megté-
vesztésével, félrevezetésé-
vel trükköznek. 
22:40 Nótacsokor 
23:00 Kívánságkosár  .

00:55 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:30 Sporthírek  
01:35 Himnusz  
01:40 Térkép  
02:10 Mesélj nekem!  
02:20 Öregberény 21/16.: 
A vadászat
02:50 Öregberény 21/17.: 
A kölyök. Magyar tévé-
filmsorozat  
03:35 Székely kapu
04:00 Hacktion 2. évad 9. 
rész – Összefüggések. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News   
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar gyógyfürdők
05:20 Közbeszéd  
05:50 Rendhagyó történe-
lemóra: Az 1956-os forra-
dalom hatása Erdélyben. 
Ez alaklommal megismer-
kedhetnek nézőink a romá-
niai 1956-os eseményeit 
kutató és feldolgozó Tófal-
vy Zoltán marosvásárhelyi 
újságíróval és jóvoltából 
több ma még élő 56-os 
erdélyi elitélttel. 
06:30 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Nagy Imre 
(1896-1958)
06:50 Ma reggel  
09:00 Duna World News   
09:05 „Magyarország a 
második hazám” - Egy 
francia diplomata Buda-
pesten, 1956-ban. Magyar 
dokumentumfilm  
09:35 Gazdakör  
09:45 Kultikon  
10:05 "Mennyből az angyal" 
- Márai Sándor és 1956 
10:30 Duna World News   
10:45 Família Kft. 19.: 
Magyar tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár
14:20 Csendül a nóta 
14:40 Nótacsokor: Bihari 
János Koncert Cigányze-
nekar, prímások: Johan 
János és Yukako Furudate
15:10 Határtalanul ma-
gyar: Az ízek gazdái között
15:35 Hagyaték Rovásírás 
- Újraéledő jelek
16:05 Katolikus Krónika 
16:35 Életművész: Nagy 
Ervin - kerékpározás
17:20 Bűnük: magyarok 
voltak - 1956 Kárpátalján. 
Magyar dokumentumfilm  
18:05 Gondolatok az 
1956-os forradalomról.   
18:40 A forradalom Rómá-
ból nézve - Beszélgetés 
Giulio Andreottival .
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Kis-Fátra 
- A harmadik halom
20:00 Barangolások öt 
kontinensen 
20:25 Öt kontinens  
20:55 Ecseri tekercsek - 
filmfelvételek az 1956-os 
forradalom napjairól. Ma-
gyar dokumentumfilm  
21:45 "A remény hullám-
hosszán..." - a Magyar Rá-
dió ostroma 1956. 
22:40 1956. október 23. - 
A forradalom első órái kép-
ről képre percről percre.    
23:00 Kívánságkosár

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:30 Sporthírek  
01:35 Himnusz 
01:40 A megnemtörtént 
forradalom áldozatai - 
1956 Bukarest. A film a 
magyar forradalom követ-
keztében, a Bukaresti Mű-
szaki Egyetemen kirob-
bant diáklázadás esemé-
nyeiről szól.
02:05 Mesélj nekem! 
02:15 A megnemtörtént 
forradalom áldozatai - 
1956 Bukarest 
02:45 "...ilyen nagy dolog 
a szabadság?..." Magyar 
dokumentumfilm  
03:30 Határtalanul magyar
04:00 Hacktion 2. évad 10. 
rész - Az éjszaka árnyai. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News   
05:00 Magyar elsők Az 
első magyar rendőrnők
05:20 Szellem a palackból 
'56-os gyűjtemények
05:50 Rendhagyó történe-
lemóra 1956 Kárpátalján. 
06:30 Itália és 1956. Fil-
münkben olaszokat és Itá-
liába emigrált magyarokat 
kérdeztünk emlékeikről. 
07:10 "A remény hullám-
hosszán..." - a Magyar 
Rádió ostroma 1956. A 
dokumentumfilm az 1956. 
október 23-i Rádió előtti 
tüntetést, majd a halálos 
áldozatot követelő sortűz 
történetét dolgozza föl.
08:05 „Ruszkik haza!” - 
Az 1956-os forradalom 
jelszavai. 
08:55 Duna World News  
09:00 Operett - Műfaj, 
mely túlélte önmagát. Mű-
sorunkban annak próbá-
lunk utánajárni, hogyan 
volt képes az egykor elis-
mert, később tiltott, majd 
megtűrt műfaj az ismert 
történelmi viharok közt 
fennmaradni
09:45 Gazdakör  
09:55 Menedékkövek. A 
filmben a forradalom nap-
jai alatt szolgálatot teljesí-
tett orvosok, mentősök, á- 
polók és családtagjaik val-
lanak hivatásukról, emlé-
keznek egykori helytállá-
sukra, munkájukra. 
10:40 Duna World News   
10:45 Família Kft. Az 
újság. Magyar tévéfilm-
sorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó 
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Csendül a nóta
14:45 Nótacsokor 
14:55 Határtalanul ma-
gyar: Levél Ceaucescunak
15:25 Hagyaték: Trianon - 
Feltámadásra várva
15:50 Tanúságtevők  
16:20 Önök kérték  
17:15 Család-barát  
18:35 Virágzó Magyaror-
szág. Diósd
19:00 Híradó  
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró: Kalota-
havas - Felszeg vigyázója
20:00 Hogy volt?!  Szirtes 
Ádámra emlékezünk
21:00 Fábry 
22:15 Szabadság tér ́ 89  
23:00 Kívánságkosár 

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:30 Sporthírek  
01:35 Himnusz  
01:40 Szökés a nagy árvíz 
idején. Kisjátékfilm Gérecz 
Attila, az 1956-os forrada-
lom vértanú költője emlé-
kére. Rendező: Czigány 
Zoltán  
02:10 Mesélj nekem!  Az 
aranymadár (Grimm 
testvérek)
02:20 A nagy ékszerész 
(1978) Magyar tévéfilm. 
Rendezte: Karinthy Már-
ton. Szereplők: Benedek 
Miklós, Darvas Iván, Esz-
tergályos Cecília, Harsányi 
Gábor, Inke László, Mikó 
István, Páger Antal, Pákoz-
di János, Pásztor Erzsi, Pat-
kós Irma, Peremartoni 
Krisztina, Rátonyi Róbert, 
Sugár István, Turay Ida
03:30 Az ellopott szeg 
(2012)  Magyar dokumen-
tumfilm. Pocsajon Rézmű-
ves János évek óta min-
dent megtesz a Baptista 
Roma Misszió keretein 
belül a roma-nem roma 
ellentétek felszámolásáért. 
03:55 Hacktion 2. évad 11. 
rész – Összecsapások. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News  
05:00 Szálka - Avagy Bagi 
és Nacsa megakad a 
torkán 
05:50 Gazdakör 
06:20 Hazajáró. 1944 
őszén a 32-es határvadá-
szok a végsőkig kitartva 
védték az ezeréves határt a 
Gyimesekben. A halálraí-
télt zászlóalj kitörésének 
útját járja végig az emléktú-
ra a Csíki-havasok Naska-
lat tömbjén átkelve Hideg-
ségpatakáról Csíkszentdo-
mokosra.
06:50 Család-barát 
Hétvége  
09:00 Duna World News  
09:05 KorTárs
09:30 Hogy volt?!  Dunai 
Tamás felvételeiből
10:25 Duna World News  
10:35 Szálka, hal nélkül 3.: 
Palacsinta meztelenül
11:15 Szálka, hal nélkül 4.: 
Berántott sajt. Magyar 
tévéfilmsorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Határtalanul magyar   
12:30 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:00 Nyelvőrző  
13:30 Kapásjelző  
13:55 Sírjaik hol dombo-
rulnak. 
14:25 Barangolások öt 
kontinensen  
14:50 Hazajáró   .
15:20 HungarIQ 
15:45 Novum
16:15 Család-barát  
17:40 Virtuózok  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport
19:30 Mindenből egy van
20:25 Poén Péntek - 
Szálka - Avagy Bagi és 
Nacsa megakad a torkán  
21:25 Privát kopó (1993) 
6/4.: Az öngyilkos gyilkos-
ságok. Magyar tévéfilm-
sorozat  
22:25 Fábry  
23:40 Szeretettel Holly-
woodból  

00:10 Katolikus Krónika  
00:50 Híradó    
01:20 Sporthírek  
01:25 Himnusz  
01:30 Gasztroangyal  
02:25 Ház a sziklák alatt 
(1958)  Magyar játékfilm  
(ff.)  Rendezte: Hintsch 
György (társrendező), 
Makk Károly. Szereplők: 
Görbe János, Psota Irén, 
Bara Margit, Bihari József, 
Orbán Viola, Deák Sándor, 
Bárdy György , Szirtes 
Ádám, Máthé Erzsi, Barsi 
Béla. 
00:45 Szentföldi szent 
helyek üzenete Cezarea 
Filippi. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat  
01:05 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Heti Hírmondó   
02:15 Magyar elsők Az 
első magyar pénzintézetek. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
02:35 Székely kapu   
03:05 Lyukasóra  
03:30 Zenélő malom 
(1943) Magyar játékfilm  
(ff.)  Rendezte: Lázár Ist-
ván. Szereplők: Szilassy 
László, Csortos Gyula, 
Szeleczky Zita, Vaszary 
Piri, Latabár Kálmán, 
Makláry Zoltán. Huszka 
Jenő "Lili bárónő" című 
operettjének filmváltozata.
Óraátállítás
03:00 Privát kopó . 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:00 Mindenből egy van 
1. Fifó a Fifó ellen, 2. 
Karaoke
05:00 Szálka, hal nélkül 5.: 
Fánk forrón, 6.: Hal fejbe-
csapva. Magyar tévéfilm-
sorozat  
06:15 Határtalanul magyar 
06:50 Család-barát 
Hétvége 
09:00 Barangolások öt 
kontinensen  Gereben 
Ágnes műsora
09:25 Táncvarázs 
10:20 Székely kapu 
10:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Mária 
Terézia. 
11:15 Szabadság tér ́ 89   
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Szenes Iván írta. A 
műsor a leggyakrabban 
játszott magyar szerző 
dalaiból nyújt válogatást.
12:50 Hogy volt?!   
13:45 Határtalan zene - a 
Szigligeti Színház Szolnok 
szilveszteri műsora (2012)  
15:45 Nótacsokor
16:15 Család-barát   
17:40 Mammama mesél  
18:00 Öt kontinens  
18:30 Heti Hírmondó  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Kerekek és lépések 
20:20 Az ősz 17 pillanata  
5/2.: Szeged, egy forrada-
lom születése. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat.
20:45 Csellengők  
21:20 Gasztroangyal  
22:10 Ybl 200 Operaház. 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
22:20 On the spot  
23:15 Öt kontinens  
23:40 Római katolikus 
szentmise  

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:30 Sporthírek 
01:35 Himnusz  
01:40 Térkép  
02:10 Mesélj nekem! Bo-
londfalva (Móra Ferenc)
02:20 Mire megvénülünk 
(1977)  2. Rész. Magyar 
tévéfilmsorozat  
03:25 Hagyaték. 
04:00 Hacktion 2. évad 8. 
rész - Apák és lányaik. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News   
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar villamosjárat. 
A XIX. század elején hir
telen bizonytalanná vált a 
lóvasút helyzete Budapes-
ten. Egy pillanatra úgy tűnt, 
hogy a gőzvontatásé lesz a 
jövő. Azután másként ala-
kult. Egy új közlekedési 
eszköz jelent meg főváro-
sunkban. A pestiek úgy 
hívták: „ördögszekér”.
05:20 Közbeszéd 
05:50 Ma reggel  
09:00 Duna World News  
09:05 Kárpát expressz  
09:30 Gazdakör  
09:45 Kultikon 
10:00 Az ESTE  
10:30 Duna World News   
10:45 Família Kft18. 
Magyar tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:20 Csendül a nóta 
14:40 Nótacsokor
15:00 Határtalanul ma-
gyar: "Emberebb ember, 
magyarabb magyar" - A 
Diaszpóra Tanács megala-
kulása
15:30 Hagyaték : Fehérló-
fia - A teljesség meséje
15:55 Evangélikus 
magazin  
16:25 Négy szellem 
17:20 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró
20:00 Hogy volt?! Géczy 
Dorottya születésnapjára
20:50 LEGENDA: 
Neoton Família
22:05 C-2 - Az elveszett 
kenupáros (2012) Magyar 
dokumentumfilm . Ren-
dezte: Marinkás Gábor, 
Zoltán János Péter. Az 
1950-es években járunk. 
Filmünk hősei, Molnár 
Gyuri és Gaál Iván igazi 
pesti, vagyis dunai srácok 
voltak, akik fiatalkoruk 
legnagyobb élményeit la-
páttal a kezükben az imá-
dott pesti Dunán gyűjtöt-
ték. Ma már hetvenes éve-
ikben járó hőseink vissza-
emlékezései és egyedi 
archív felvételek nyomán 
két 18 éves fiú szemével 
elevenednek meg az '50-es 
évek, barátságuk története 
és a végül az őket egymást-
ól elszakító 1956-os forra-
dalmi események. Gaál 
Iván Ausztráliába emigrál-
va Ivan Gaal lett, Gyuri 
itthon maradt. 
22:35 Magyarország tör-
ténete: 1956: a forradalom
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.

68 ÉVES nô hasonló korú, kirán-

dulást kedvelô nô ismeretségét keresi. 

Telefon 4393-6973 (Sydney)

GOLD COAST-i csinos,ôszinte 65 

éves hölgy 160/54 keres egészséges 

életvitelû, korrekt úriembert 65-75 

éves korig.

Válaszolni: bluebird113@gmail.com

 vagy “Tengerparti séták” jeligére a 

sydneyi szerkesztôségbe 

KELLEMES megjelenésû, szôke 

kék szemû ötvenöt éves, jelenleg Ka-

nadában élô magyar nô megismer-

kedne becsületes, komoly szándékú 

férfival házasság céljából. Beszélek 

angolul.

Munkaajánlat is érdekel.

Tel: 0011-1-647-739-4555. 

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 

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


