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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
elsô vasárnapján ünnepélyes keretek közt nyílt meg a Diótörô Fesztivál, a 
Magyar Állami Operaház szabadtéri karácsonyváró programja, amely immár 
negyedik alkalommal idén is egybefonódik az Ökumenikus Segélyszervezet 
szeretet.éhség adventi adománygyûjtô kampányával.

Az intézmény a teljes adventi idôszakban a patinás épület köré invitálja a 
családokat. Esténként, a benti elôadások elôtt kóruséneklés teszi meghittebbé 
az ünnepvárást. A Hajós utcai szfinx A’Capella teraszán a dalszínház gyermek-
kara és további 17 énekkar kedveskedik muzsikával a Diótörô Fesztivál közön-
ségének december 23-áig. A Kolibri Színház pedig --– ez évben elôször --– rövid 
szabadtéri elôadással készül: A boldog herceg címû mesét december 6-án 11.30-
tól láthatják a gyerekek. Aznap, a másik teraszon, tíztôl délig a Mikulás és 
Krampusz várják a kicsiket.

A felnôttek ugyanitt az Operaház borszortimentjével ismerkedhetnek. Ismét 
kapható majd helyben sült gesztenye, forralt bor és tea. Az Andrássy úti mézes-
kalács házikókban az Opera mûvészei árusítanak majd. A bevételt az Ökumeni-
kus Segélyszervezet a rászoruló gyermekek és családok megsegítésére fordít-
ja.

A forralt bor- és teakimérésben 2014 adventi heteiben Tanykpayeva Aliya 
és Tyimofejev Dmitrij, Nakamura Shoko és Leblanc Gergely, Pap Adri-
enn és Liebich Roland, Felméry Lili és Lagunov Jevgenyij, Kozmér Alex-
andra és Oláh Zoltán, Boros Ildikó és Bakó Máté, valamint Miklósa Eri-
ka, Medveczky Ádám, Cser Krisztián, Fekete Attila, Rálik Szilvia, Lukács 
Gyöngyi és Alexandru Agache, Gál Erika és Szvétek László várja az ado-
mányozókat.

Az ünnepi forgatagban a forró italokon kívül leveseket, süteményeket és 
kürtôskalácsot is vásárolhatnak a vendégek, akik adventi dekorációs díszekbôl 
és a könyvárusító házikó kínálatából is válogathatnak, egészen december 31-
éig. Utóbbit a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. fogja mûködtetni, a könyvek között 
kiemelten operai tematikájú kötetekkel, valamint az Opera kiadványaival ked-
veskedve a vásárlóknak.

Az operaház téli mûsorkínálatának immár több mint hatvan éve egyik leg-
kedveltebb elôadása A diótörô, az idei télen összesen tizenkilenc alkalommal 
várja a közönséget. A három karácsonyi matiné-elôadás alkalmával Mária 
hercegnô szerepében a világhírû balettcsillagot, az American Ballet Theatre 
elsô magántáncosnôjét, Polina Szemjonovát láthatjuk majd.

Az adventi idôszak másik különleges eseménye a Sorsfordító esély elnevezé-
sû segélyprogram zárásaként az Erkel Színházban november 30-án bemutatott 
János vitéz jótékonysági elôadása. Az Ökumenikus Segélyszervezet a bevételt a 
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December 5.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Vilma nevû kedves olvasóinkat.

Vilma: A német Wilma átvétele, ez 

a Wilhelmina rövidülése, amely a Wil-

helm (Vilmos) latinos nôi párja.

Köszönthetjük még, Anasztázia, 
Anasztáz, Csaba, Csanád, Dalma, 
Sebô nevû barátainkat.

December 6.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Miklós nevû kedves olvasóinkat.

Miklós: A görög Nikolaosz névbôl. 

Elemeinek jelentése: gyôzelem+nép. 

A név cseh változata, Mikulás nálunk 

az ajándékozó szent püspök neveként 

használatos.

 Köszönthetjük még: Nikoletta, 
Leona, Leontina, Krisztián nevû 

barátainkat.

December 7.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Ambrus nevû kedves olvasóinkat.

Ambrus: A görög Ambrosziosz név 

rövidülésébôl keletkezett. Jelentése: 

halhatatlan.

Köszönthetjük még: Ambró, Am-
brózia, Amrita, Ányos, Szabina 
nevû barátainkat.

December 8.
Szeretettel köszönthetjük névnap-

jukon Mária nevû olvasóinkat.

Mária: A héber Mirjam névnek a 

görög és latin biblia fordításokban 

módosult alakja. Jelentése ismeret-

len.

Köszönthetjük még: Marian, Miri-
am, Mia, Maja, Emôke, Mátyás 

nevû barátainkat.

December 9.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Natalia nevû kedves olvasóinkat.

Natalia: Jelentése: az Úr (Jézus) 

születésnapja. Eredetileg a Kará-

csonykor született leánygyermekek 

neve volt.

Köszönthetjük még Ábel, Delila, 
Noel, Georgina, Natasa nevû bará-

tainkat.

December 10.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Judit nevû kedves olvasóinkat. 

Judit: Héber eredetû, jelentése: 

Judeából származó nô.

Köszönthetjük még: Eulália, Lo-
retta, Miron, nevû barátainkat

December 11.
Szeretettel köszöntjük névnapjukon 

Árpád nevû kedves olvasóinkat.

Árpád:Régi magyar személynévbôl 

a 19. században újították fel Árpád 

fejedelem tiszteletére.

Köszönthetjük még: Dániel, Detre, 
Szabin, Szabina nevû barátainkat.

Fehér lovon vonultak
 a jobbikosok

Horthy Miklós budapesti bevonulására emlékezett a Jobbik a fôvá-
rosban.

Az ellenzéki politikus beszédében párhuzamot vont a Horthy-korszak és a 
rendszerváltás óta eltelt 24 év között. Értékelése szerint a két világháború 
között nagyobb volt a világválság, Horthy Miklós mégis virágzásnak tudta 
indítani az országot a spanyolnátha és Trianon után.

Dobay Gergely, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom alelnöke 
felvetette, milyen lenne, ha Horthy Miklós egy napra visszatérne Budapestre. 
Felszólította a résztvevôket, hogy próbálják külsô szemlélôként megvizsgálni 
életüket, mert nem tesznek eleget a hazáért.

Ander Balázs jobbikos országgyûlési képviselô az egykori kormányzó 
érdemei közé sorolta az egészségügyi, iskolai, közlekedési és ipari fejlesztéseket, 
valamint hangoztatta: Horthy Miklós újra büszkeséget adott a „letiport” ma-
gyarságnak.

A mintegy kétszáz résztvevô ezt követôen a Szent Gellért térre vonult, a 
menet élén lovasok haladtak. A felvonulók kezében magyar, árpádsávos és 
jobbikos zászlók voltak, a sort a Magyar Nemzeti Gárda és a Magyar Önvédelmi 
Mozgalom tagjai zárták. Középen egy kisteherautón elhelyezett hangszórókból 
egyebek mellett korabeli dalok szóltak, a vonulók pedig a „Vesszen Trianon!” 
rigmust és Horthy nevét skandálták.

A Kelenhegyi úton felállított színpadon Tokody Marcell, a Jobbik fôvárosi 
közgyûlési képviselôje célként jelölte meg, hogy a „vörös és szivárvány ron-
gyok” lehulljanak Budapestrôl, és az a „magyarok fôvárosa” legyen.

Hegedûs Loránt református lelkész szimbolikus alakként jellemezte 
Horthy Miklóst, kiemelve: amíg büntetlenül lehet ôt gyalázni, addig meg lehet 
azt tenni az egész magyar nemzettel is.

Az Együtt közleményben ítélte el a Jobbik Horthy-rendszert éltetô demon-
strációját. Ebben a párt úgy fogalmazott: „Horthy Miklós bûnrészes a magyar 
nemzet egyik legnagyobb sorstragédiájában, a holokausztban, így nem csak 
magyar katonák, de közvetve több százezer zsidó és cigány származású magyar 
haláláért felelôs”. Az eseményt közleményben ítélte el az Európai Baloldal --- 
Munkáspárt 2006 is.

Adventi jótékonyság 
és világsztárok az Operában

November 27-ére virradóra az operaház elôtt felállították és feldíszítették az 
ország egyik legnagyobb karácsonyfáját. Ezzel kezdetét veszi az adventi idô-
szak, amely ismét a jótékonyság jegyében telik majd. November 30-án, advent 

KOVÁCS ANNUSKA
1923. július 21. ––– 2014. szeptember 19.

Korán megboldogult a szeretô, büszke és szeretett 
drága jó Édesanya, nagymama és dédnagymama. 
Kovács Annuska néni, 1974-tôl 2012-ig, mint az 
egyik kiváló, becsületes és eredményes, önkéntes 
társadalmi dolgozója volt a Melbourne-i Magyar 

Regnum Marianum Egyházközségnek.

Isten nyugtassa békében.
Gyászolják:

Szeretô családja és barátai Melbourneben
 és sok szeretô rokonai és barátai a Délvidéken.

Béke poraira.
Ráskövy István és családja



jelenleg átmeneti otthonokban élô többgyermekes családok otthonteremtésére 
fordítja.

És ezzel még nem ér véget a jótékonyság. A Kiskarácsonyra, amely Opera 
mûvészeinek legszebb és legmeghatóbb kezdeményezése, a hagyományokhoz 
híven ismét testi fogyatékkal élô vagy szociálisan rászoruló gyermekeket vár-
nak az Operába. Az aranyvasárnapi Diótörô-elôadás szintén a hátrányos 
helyzetû gyermekekrôl szól majd.

December 20-án ismét az Erkel Színház a karitatív színtér. Az Aranyszombat 
a Nagycsaládosok Országos Egyesületének programja, amely a Parázsfuvo-
lácska címû, gyermekek számára készült Mozart-remekkel várja a családokat.

Az aranyvasárnapi Diótörô-elôadás az Operában a Gyermekmentô Kará-
csony programcímet viseli. Immár hatodik éve zajlik az MKB Bank és a Nem-
zetközi Gyermekmentô Szolgálat közös programja az operaházban, ahol az 
ünnepi hangulatot idézô mesebalettre az ország különbözô részeibôl és a hatá-
ron túlról ezeregyszáz hátrányos helyzetû gyermeket invitálnak.

A felnôtt közönség december 23-án 19.30-tól az Operakarácsony címû hang-
versennyel készülhet fel az ünnepre. Idén a nemzetközi hírû dirigens, John 
Axelrod vezényletével az amerikai zenemûvészet alkotásaiból kap válogatást a 
közönség. Felhangzik Leonard Bernstein Divertimentója és a West Side Story 
–- szimfonikus táncok kompozíció, valamint részletek Gershwin Porgy és Bess 
címû operájából.

A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara az Operakarácsony elôestéjén, 
december 22-én mutatja be az amerikai szerzôk mûveibôl összeállított mûsort, 
amelyben Bernstein 1957-es, az amerikai zenés színház egyik sarokkövének 
számító darabjának, a West Side Story címû musicalnek szimfonikus táncait is 
játsszák John Axelrod irányításával.

Mindezek elôtt azonban, a Diótörô-fesztivál felütéseként, advent kezdete 
elôtt egy héttel: a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekarának november 
24-ei hangversenyét hallgathatjuk meg a világhírû Pinchas Steinberg vezény-
letével. A koncerten Kabalevszkij Colas Breugnon-nyitánya, Dvoák h-moll gor-
donkaversenye (op. 104) és Bartók Concertója csendül fel.

Nô a bizonytalanok száma
Csökkent az elmúlt hónapban a Fidesz tábora, és érzékelhetôen bôvült a 

bizonytalanok csoportja --- állapította meg novemberi elemzésében az Ipsos.
A közvéleménykutató november elsô felében, az ország felnôtt lakossága 

körében végezte a közvélemény-kutatást, amelynek eredményei azt mutatják, 
hogy a Fidesz az elmúlt egy hónapban annyi szavazót veszített el, mint amennyit 
a parlamenti választások óta összegyûjtött, ugyanis az október eleji 35-rôl 30 
százalékra csökkent a kormánypárt tábora. Ebbôl a visszaesésbôl az ellenzéki 
pártok keveset profitáltak, csak a Jobbiknak és az LMP-nek emelkedett a 
támogatottsága 1-1 százalékponttal: a nemzeti radikálisok a legutóbbi 12-rôl 13-
ra, a zöldek 3-ról 4 százalékra bôvítették táborukat. A baloldali ellenzéki pártok 
hívei 1-1 százalékponttal kevesebben lettek: az MSZP mögé 11 százalék sora-
kozik fel, a DK és (az ebben a formában utoljára mért)  Együtt-PM 2-2 százalék-
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HÍREK
ra számíthat. A politikailag passzívak, bizonytalanok csoportja érzékelhetôen 
bôvült 31-rôl 35 százalékra.

Az Ipsos mérései szerint a biztos pártválasztók körében a Fidesz 48 százalé-
kon áll; a nagyobbik kormánypárt az elmúlt egy hónapban 7 százalékpontot ve-
szített, de elônye így is tetemes. A Jobbik és az MSZP az összes választókorú 
körében szoros versenyt fut. Az Ipsos szerint Jobbiknak sokkal nagyobb az 
aktivitási szintje, mint a szocialistáknak, és ennek következménye, hogy a biz-
tos pártválasztók 21 százaléka voksolna a Jobbikra, 15 százaléka az MSZP-re. Az 
LMP 6 százalékon, az Együtt-PM és a DK 2 százalékon áll.

Újszerû jelenség, hogy a Fidesz régóta megfigyelhetô iskolázottság szerinti 
viszonylag egyenletes beágyazottsága eltûnt. Az alacsony és magas képzettségû-
ek körében az átlagosnál jóval nagyobb támogatottságot élvez (36-38 százalék 
körülit), míg a szakmunkás végzettségûek és érettségizettek között sokkal ki-
sebbet (23-24 százalék körülit).

„Az önkormányzati választások és az elmúlt hetek tüntetéseket kiváltó belpo-
litikai eseményei megmozdították a pártpreferenciákat, de ez javarészt csak a 
Fidesz szavazóvesztésében és ezzel párhuzamosan a pártoktól távolságot tartók 
arányának növekedésében érhetô tetten” --- közölte az Ipsos.

A közvélemény-kutató szerint a nagyobbik kormánypártból kiábrándulók 
között zömmel fiatalok és a középkorúak találhatók, akik a középrétegbôl, illet-
ve a 10 ezer fô alatti városok lakói közül érkeznek. Ezek olyan társadalmi köze-
gek, amelyekben a Fidesz kimagaslóan jól szerepelt az idei három választáson. 
Az itt, a párt támogatói derékhadát jelentô rétegekben elszenvedett 10-12 száza-
lékpontnyi visszaesések következtében némileg megváltozott a Fidesz-tábor 
társadalmi karaktere: az életkor emelkedésével egyre nagyobb a párt támoga-
tottsága --- írta az Ipsos.A Fidesz támogatottsága a 30 év alattiak körében 24, az 
ezt követô, 50 évesekig terjedô korosztályban 29 százalék --- mindkét csoportban 
a Jobbik áll a második helyen. Az 50-65 év közöttiek 33, a náluk idôsebbek 37 
százaléka fideszes - ezekben a kategóriákban az MSZP követi a kormánypártot.

Az MSZP és a Jobbik nagyjából azonos támogatottságot élvez (12, illetve 11 
százalékosat) de táboraik összetételében sok eltérés mutatkozik. A szocialisták 
leginkább az 50 év felettiekre, a nagyvárosokban élôkre, az alacsony iskolázott-
ságúakra támaszkodhatnak, ezekben a csoportokban megelôzik a Jobbikot. A 
radikális jobboldali párt sokkal kedveltebb a fiatal korosztályok, a szakmunkás- 
és középfokú végzettségûek, a kisvárosokban, falvakban élôk körében. Nagy a 
különbség a két párt szavazóinak aktivitási szintjében. A Jobbik híveinek 71 
százaléka kész arra, hogy akár most is elmenjen egy szavazásra, míg az MSZP 
támogatóinak csak 53 százaléka tekinthetô elszántnak --- közölte az Ipsos.

A közvélemény-kutató kiemeli: azzal, hogy az LMP-sek valamivel többen 
lettek és a megszokottnál nagyobb az aktivitási szintjük, most egyértelmûen a 
negyedik legerôsebb politikai erônek számítanak. Ez új, a korábbinál kedvezôbb 
helyzet az ökopárt számára, hiszen az idei év közvélemény-kutatásaiban mind-
végig az Együtt-PM-mel és a DK-val azonos méretû táboruk volt --- állapította 
meg az Ipsos.

Erdô Péter 
megbízást kapott a pápától

Ferenc pápa Erdô Péter bíborost megerôsítette fôrelátori tisztségében a 
2015. októberében következô rendes püspöki szinódusra --– jelentette a Corriere 
della Sera olasz napilap.

Erdô Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Vatikánban idén októberben 
a családról tartott rendkívüli püspöki szinóduson a témákat felvezetô és ezeket 
összegzô úgynevezett fôrelátor volt. A szinódus végeztével Erdô bíboros az 
MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy a pápai fôrelátori kinevezés egy alkalomra 
szólt.

A Corriere della Sera úgy tudja, Ferenc pápa Erdô Pétert megerôsítette 
fôrelátori tisztségében a jövô október 4–25-e közötti szinódusra is, amelynek 
szintén a család lesz a témája. Ez a rendes püspöki szinódus a mostaninál 
hosszabb lesz és döntéseket is hoz majd. A 2015-ös szinódus elôkészítése már 
elkezdôdött: a következô hetekben a Vatikán a világ minden egyházmegyéjének 
elküldi a szinódusi atyák által október 18-án elfogadott szinódusi zárójelentést, 
valamint egy újabb kérdôívet a családot érintô kérdésekkel kapcsolatban.

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

BALESETET SZENVEDETT?
JÁRMÛVEL, MUNKAHELYEN, KÖZUTAKON, KÖZÉPÛLETEKBEN,

KÓRHÁZBAN (GONDATLANSÁG, ORVOSI TÉVEDÉS), SPORTOLÁS,

ERÔSZAK, TESTI SÉRTÉS, LELKI BÁNTALMAZÁS, STB.

MINDEN AMI MARADANDÓ FIZIKAI, SZELLEMI

VAGY LELKI KÁRT OKOZOTT.
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L.Y.TONGE & CO, LAWYERS     (03) 9670 5504

IRODÁNK MINDEN MÁS ÁLTALÁNOS JOGI ÜGYEKET IS VÁLLAL.

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

Telefon:    (03) 9670 5504
Fax:         (03) 9602 5615
Email:      ltonge@tongelawyers.com.au

Magyarul és angolul beszélünk.
Említse, hogy a MAGYAR ÉLET hetilapja hírdetése alapján hívott.

Csak a maradék
Most, hogy elkezdett hûlni az idô, las-

san belefordulunk a házi disznóölések 
idôszakába, vegyünk hát egy sertést, 
tetszésünk szerintit, és daraboljuk fel.

Persze virtuálisan, de így talán köny-
nyebb, mindenki úgyis olyat választ-
hat, amilyet akar, lehet fecskehasú 
mangalica, kajla fülû lapály, vörös du-
roc vagy négysonkás és idegbeteg 
pietrain --– mindegy, a lényeg most 
úgyis a feldolgozás utáni osztályozáson 
van. Értve ezen azt, hogy a szûzpe-
csenye a legértékesebb húsrész, aztán 
jön a karaj, a comb, a lapocka, a tarja, 
a második sorba az oldalas, a dagadó 
és a csülök kerül, a végére meg marad 
a fej és a lábak. Ha most ezt a válasz-
tékot ebben a sorrendben áthelyezzük 
egy hentespultba és összehasonlítjuk 
az árakat, akkor azt látjuk, hogy a 
szûzpecsenyéért kell a legtöbbet kell 
fizetni, a fejért meg a lábakért pedig a 
legkevesebbet. Igaz ez akkor is, ha 
utóbbiakból remek kocsonyát lehet 
fôzni, és igaz akkor is, ha rádöbbenünk, 
hogy bizony azokból sosem lesz rántott 
hús.

Tessék erre is gondolni, amikor élel-
miszerimportról beszélünk, és tessék 
arra gondolni, hogy a miniszterelnök 
egészen biztosan nem véletlenül 
mondta azt --– most már nem elôször --
– hétfôn a parlamentben, hogy nem 
akarják tovább hagyni, hogy élelmi-
szernek nevezett szeméttel etessék az 
embereket. Mert általában az van, 
hogy a legfinomabb falatok, azaz a 
szûzpecsenye és a karaj maradnak 
kint, a többi meg jön ide és máshová is 
persze, ahová el tudják sózni. Ez nem 
azt jelenti, hogy nem importálunk ki-
váló minôségû, emiatt azonban drága 
élelmiszert. Ez azt jelenti, hogy ami 
nagy tömegben jön, az általában a mi-
nôségpiramis alján helyezkedik el és 
emiatt olcsó, és mert a fogyasztó árér-
zékeny, sokat el lehet belôle adni. 
Függetlenül attól, hogy hónapokig fa-
gyasztva tárolt húsról, ugyanígy tárolt 
vajról, UHT-tejrôl, esetleg csak vala-
mi tejszerû vagy sajtszerû sok-sok ol-
csó növényi zsírt is tartalmazó kép-
zôdményrôl van szó. 

Ez a dömping tönkreteszi a magyar 
termelôt és feldolgozót, akkor is, ha az 
történetesen multi, mert ezt a tisztes-
ségtelen versenyt ô sem bírja. Igen 
tisztességtelen, mert hiába az áruk 
szabad áramlása, az önköltség alatti 
árral, fôleg ha az piacszerzésre irá-
nyuló törekvéssel és támogatással pá-
rosul, nem lehet versenyezni. Azzal 
meg pláne nem, ha egy nemzedék -– 
vagy most már inkább több –- ilyen 
dolgokon nô fel, és élete végéig hoz-
zájuk ragaszkodik, mert annyi ízfoko-
zót eszik, hogy azt sem tudja, milyen 
íze van egy rendes joghurtnak. Az az 
vagy, amit megeszel igazsága most 
egyre inkább bebizonyosodik, de a 
hülyeséget ebben az esetben sem kel-
lene tartósítani.

Nagy Ottó 
(Magyar Hírlap)



   4. oldal                                                           MAGYAR ÉLET                                              2014. december 4.    

Kicsit tisztábban látunk végre a 
külföldre ment magyarok kapcsán 
keletkezett politikai hisztériában: a 
Központi Statisztikai Hivatal októ-
ber közepén nyilvánosságra hozott 
jelentése szerint tavaly év elején 
nagyjából 350 ezer olyan kiván-
dorolt magyar élt a világban, aki 
1989 után, és legalább egy évvel a 
felmérés elôtt hagyta el Magyar-
országot.

Mielôtt jobban a dolgok mélyére né-
zünk, érdemes kicsit felidézni a múl-
tat. Nem is olyan régen, 2006-ban még 
felelôs politikus, Gyurcsány Ferenc 
mondta ki az elhíresült mondatot: el 
lehet menni Magyarországról! (Igaz, 
akkor ô valójában a munkáltatókra 
gondolt, amelyek a magas adókat sé-
relmezték, de a miniszterelnöki kiro-
hanást sokan a munkavállalók külföld-
re küldéseként értelmezték.)

Azt viszont már nem kellett félreér-
teni, amit a Demos magyarországi 
fórumán mondott 2005 decemberében: 
„A legnagyobb tehertétele az ország-
nak, hogy a huszonéves ifjúságunk 
nem elég mobil, itthon akar boldogulni 
ahelyett, hogy külföldre menne dol-
gozni.” Az akkori miniszterelnök sze-
rint komoly hátrányt jelentett az or-
szágnak, hogy „a magyar ember, 
kérem szépen, az istennek sem akar 
megmozdulni”, ezért Magyarországon 
a brit koronának több alattvalója dol-
gozik, mint amennyi magyar dolgozik 
Nagy-Britanniában.

Mindezek fényében elég érdekes volt 
a baloldali ellenzék idei hisztériakeltése 
az „Orbán-rezsim miatt külföldi mun-
kára kényszerült magyarokról” – a 
kampány hevében még másfél milliós 
becsült adat is elhangzott.

A folyamat egy ideje már jól látható, 
hiszen a Tárki tavalyelôtti felmérése 
szerint minden ötödik magyar, a la-
kosság 19 százaléka tervezte, hogy 
külföldön vállaljon munkát. Zömükben 

A kivándorlás 
következményei

fiatalok: a 30 év alattiak közel fele, a 
31–40 évesek harmada akart szeren-
csét próbálni Nyugat-Európában.

Nem akarom szépíteni a helyzetet, a 
háromszázötvenezer ember sem ke-
vés. A Helyzetkép a magyar elván-
dorlásról címû jelentésbôl (amely 
nyolc ország tizennyolc partnerintéz-
ményének segítségével vizsgálta a 
Délkelet-Európa hosszabb távú mig-
rációs és demográfiai folyamatait) ki-
derült, hogy a kivándoroltak döntô 
többsége a 18–49 éves korosztályhoz 
tartozik (tehát erejük teljében lévô 
magyar munkavállalókról van szó), és 
minden ötbôl négyen egy évnél ré-
gebben hagyták el az országot. Az 
adatok egyértelmûen jelzik a ki-
vándorlók átlag feletti iskolai vég-
zettségét és a diplomások koncent-
rációját – míg az itthon élô lakosság 
körében a nyolc általánost vagy annál 
kevesebbet végzettek aránya 24, addig 
a kivándoroltak között ez az érték alig 
6 százalék. Fordított a helyzet a diplo-
másoknál: arányuk az összlakosságban 
18, a kivándoroltak között 32 százalék.

A Magyarországról elvándoroltak 
döntô többsége az Európai Unió álla-
maiban, azon belül is Németországban, 
Nagy-Britanniában, illetve Ausztriá-
ban él (Európán kívül a leggyakoribb 
célállomás az Amerikai Egyesült Álla-
mok). A három kiemelt célországba 
vándorlók, de az „átlagos” magyar ki-
vándorlók közül is a Nagy-Britanniába 
települôk sajátos demográfiai össze-
tételû csoportot alkotnak. Az ide 
költözô magyarok különösen fiatalok: 
az adatfelvételkor az átlagéletkoruk 
mindössze 33 év volt, kiköltözésük ide-
jén pedig mindössze 29 évesek voltak. 
Túlnyomó részük nôtlen vagy ha-

jadon. A felmérés eredménye szerint 
a külföldre költözött magyarok ne-
gyede utal haza rendszeresen pénzt, és 
az is megállapítható, hogy minél ré-
gebben él valaki külföldön, annál való-
színûbb, hogy már nem szándékozik 
hazatérni. Elgondolkodtató, hogy a 
megkérdezettek csupán az esetek 10 
százalékában tudtak határozott, idô-
ponthoz vagy legalább körülbelüli idô-
intervallumhoz köthetô hazatérési 
szándékról beszámolni.

Amikor a magyar kivándorlási hul-
lámról beszélünk, érdemes megnézni 
a térség, különösen a szomszéd orszá-
gok helyzetét. Magyarország messze 
van az élmezônytôl: Albániából majd-
nem a lakosság fele ment el 1989 óta 
(egész pontosan negyvennégy száza-
lék), Bulgária 19, Szerbia 18 és Romá-
nia 16,6 százalékkal jóval elôttünk jár. 
De még a jóval fejlettebb Ausztriából 
is többen mentek el, mint tôlünk: a só-
gorok a lakosság 6,1 százalékát vesz-
tették el ily módon, míg tôlünk a né-
pesség 5,3 százaléka dolgozik és él 
külföldön. A másik vád sem áll meg, 
amely szerint nálunk gyorsult az 
utóbbi években a legjobban a ki-
vándorlás: keleti szomszédunknál 
2010 és 2013 között a lakosság 1,7 
százaléka vándorolt ki, tôlünk ennek 
harmada.

A szomszédokra való mutogatás nem 
megoldás, a helyzetet valahogyan ke-
zelni kell, mert egyszerûen nem 
mondhatunk le ennyi jól képzett ma-
gyar állampolgárról. De nem szabad 

arról sem megfeledkezni, hogy a jól 
képzett kelet-európai munkaerô elcsá-
bítása a „fejlett világ” kôkemény gaz-
dasági érdeke. Térségünkbôl ugyanis 
fegyelmezett, jó munkabírású, alkal-
mazkodó, azonos kultúr- és vallási 
közegbôl érkezett munkavállalókat 
kapnak, akik kevés pénzért végeznek 
minôségi munkát. Érkezésükkel nem 
növekedik a terrorveszély, nem 
akarnak mecseteket építeni és jel-
lemzôen beszélik a nyelvet is (a román 
kivándorlók ezért mennek elôszere-
tettel Olasz-, Spanyol- vagy Francia-
országba, mert a nyelvi rokonság 
miatt nagyon hamar be tudnak 
illeszkedni). A diplomás emberek el-
csábítása mellett (a klasszikus agy-
elszívás példája az orvosok átcsábítása 
jó fizetéssel, vagy a tehetséges egye-
temistáknak felajánlott ösztöndíjak, 
majd a végzés után érkezô vissza-
utasíthatatlan állásajánlat) a szociális 
területen van óriási igény becsületes, 
megbízható és olcsó munkaerôre.

Ausztriában, Németországban, a 
skandináv államokban, de még Izra-
elben is idôs emberek ezreit gondozzák 
olyan, tisztességben megôszült kelet-
európai fiatal nyugdíjasok vagy ötven 
fölötti munka nélküli nôk, akik hó-
napokra kiköltöznek az illetôhöz, és 
nyugati szemmel nézve kevés pénzért 
gondozzák ôket. A nyugat-európai 
politikusokat nem érdeklik a kelet-
európai szétszakított családok, egy-
szerûen csak örülnek a társadalom el-
öregedésével jelentkezô új problémák 
(számukra) megnyugtató megoldásá-
nak.

A helyzet tragédiáját jól jelzi, hogy 
sok kelet-európai országban igen je-
lentôs a hazautalt jövedelmektôl való 
függôség, és a szociális ellátórend-

szereket jobban megviseli a nagyfokú 
elvándorlás. Romániában, ahonnan 
legalább hárommillió ember ment el a 
középkorosztályból, szülôk nélkül ma-
radtak a kisgyerekek és segítô kezek 
nélkül az idôsek. A szakemberek új, 
eddig nem tapasztalt problémák tu-
catjait azonosították az „eperszedôk 
árvái” között – az ideiglenesen szülôk 
nélkül maradt gyerekeket azért ne-
vezik így, mert az elsô tömeges kiván-
dorlás jellemzôen mezôgazdasági 
idénymunka, többek között eperszedés 
miatt indult Romániából.

Egy pszichológus például így 
fogalmazott egy interjúban: „nagyon 
sok panasz volt a tanítónôk, tanárok 
részérôl, az olyan gyerekek visel-
kedésére és tanulmányi eredményeire, 
akiknek a szülei kint dolgoznak”. Egy 
idén készült román felmérés szerint 
még mindig a külföldön dolgozó ven-
dégmunkások jelentik keleti szom-
szédunk gazdaságának egyik húzó-
ágazatát: tavaly több pénzt küldtek 
haza, mint amennyit a külföldiek 
befektettek az országban (összesen 4,2 
milliárd eurót). Ennek az az ára, hogy 
az országban legalább hatvanezer 
kiskorú él egyedül, de ennél sokkal 
többen vannak, akiket nagyszülôknél 
vagy rokonoknál hagytak. A távszülôk 
miatt már egy egész generációt ne-
veznek Skype-gyerekeknek: ôk szá-
mítógépen kapnak szülôi nevelést és 
simogatást.

Immár nálunk is helyzet van, sum-
mázhatnánk a fentieket, és nem ár-
tana, ha mi elkerülnék azokat a gon-
dokat, amelyekkel a szomszédaink 
már évek óta szembesültek.

Lukács Csaba
(Magyar Nemzet)

(Folytatás az 1. oldalról)
Erre igyekezzünk tehát – a nemzeti 

minimum alapján –, s ne az életerŒt 
kárhoztassuk, ami a kormányfŒben 
buzog, a távlatosságot, ami bosszantó 
hiánycikk Brüsszelben is, s a széke-
lyes fineszt, ami nélkül minden tör-
melék(ké tett) nép nagyhatalmak 
játékszere. S éltessük az önbecsülés 
igényét, amire Széchenyi, s a re-
formkor nagy nemzedéke tanít, s 
amit ’56 bátrai hittel visszavívtak. 
Mert erŒ és ravaszság tán elég a 
létezéshez, de tartalmas életté az 
önbecsülés és méltóság teszi! Nem 
véletlen, hogy a zord idŒk s elleneink 
leginkább állhatatos hitünket teszik 
próbára, önbecsülésünket tapossák. 
Hogy szétzilálják a véd- és dac-
szövetséget, amelyet a bismarcki 
szociál- és nemzetpolitikán pallérozó-
dó jobbközép néppárt tudatosan épít.

Már a három szoba, három gyer-
mek, négy kerék szlogen is mutatta, 
hogy a Fidesz nem nyugodott bele, 
hogy ismét a „három millió koldus 
országa” lettünk. Hogy érti: tulajdon 
nélkül nincs öntudatos polgár, közös 
célokért áldozni kész hazafi.  (Még ha 
2010-tŒl a húzó lovat abrakoltatta is 
jobban, a válságkezelés érdekében…) 
S ezért nem hallunk az újévi ünnepi 
beszédekben áremelésekrŒl, mint in-
kább bankadóról, tehermegosztásról, 
fejlesztésekrŒl. S tán idŒvel a politikát 
tisztes távolból méregetŒk is belátják, 
az „ezek mind egyformák” tétel 

Stádiumról és hitel(esség)rôl...
igaztalan és manipulált.

Ne fanyalogjunk tehát annyit a 
szépséghibákon, e föld gazdáiként 
inkább közösen igazítsunk rajtuk, s 
álljunk azok mellé, akik az ország 
felemel(ked)ésére tettek hitet. Mert 
ritka dolog az, ha tetterŒt hit, 
mennyei (be)látás igazgat.

De a bárgyúság és kudarc elleni 
záradékul – a kétfrontos harc jegyé-
ben – álljon itt mégis: Ha nem tûrjük 
a globáltŒke dézsmaszedését, ne huny-
junk szemet a hazai milliárdosok 
szüretje felett sem. Ha nem szívesen 
vesszük a felsŒházi spanok ki-
oktatását, egy funkcionárius pöf-
feszkedése se maradjon vissz-
hangtalan. Ha nem adjuk földünket 
idegennek, a zöld bárók se tegyenek 
cseléddé senkit. S végezetül 
elefántcsont tornyába zárva – mint 
fehérgalléros bûnözŒ – életfogytig 
vezekeljen a csalárd írástudó.

Ezért hát borisszák, felebarátaim, 
good friends! E kies Œszön, a bit-
nemzedék mámoros szék’foglaló elŒ-
adása, szüreti mulatsága táján (ó, az 
az ellenzéki létnek értelmet adó 
internetadó!) adott a kérdés: ér-
demes-e a forrásban lévŒ mustot 
csapra verni, kóstolgatni? Még 
megárt!...

De ha letisztul (mert hát borban az 
igazság), s mégsem ízlenék – szavaz-
hatunk róla! Jó négy év múlva. – No, 
egészségünkre!

(A szerzŒ történész)



Nyelv és önépítés
„Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós...”
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Nyelvünk helyzetével, nyelv és 
közösség kapcsolatával, nyelv – iro-
dalom – identitás bonyolult viszony-
rendszerével mostanában számos 
konferencián, tudományos tanácsko-
záson foglalkoznak. Mi is nemrég, 
alig egy hónappal ezelŒtt a Szarvas 
Napokon ezt a témát állítottuk fi-
gyelmünk középpontjába. Vajon mi 
lehet az oka, hogy ez a témakör ilyen 
nagy vehemenciával jelent meg a 
tudományos és közéletben, éppen 
most, a 21. század tízes éveinek köze-
pén. Több oka is lehet ennek.

Az egyik lehetséges ok talán az, 
hogy közel 25 évvel a rendszervál-
tozás után érdemes számot vetni, mi 
történt, milyen változás, esetleg pozi-
tívum a tárgyalt kérdéskörben. De 
mindenképpen érdemes felfigyelni 
arra az ellentmondásos helyzetre, ami 
a fenti problémakör kapcsán még 
behatóbb vizsgálódás nélkül is észre-
vehetŒ. Nyelvünk jelenlegi helyzete, 
állapota szinte tudathasadásos képet 
fest. EgyfelŒl ugyanis az Eu-nak kö-
szönhetŒen nyelvünk státusa koráb-
ban elképzelhetetlen módon és mér-
tékben megerŒsödött: egyenrangú, 
hivatalos nyelve az Európai Uniónak, 
ugyanolyan jogokkal, mint milliós 
nagyságrendekkel nagyobb beszélŒ-
közösséggel büszkélkedŒ nagy nyu-
gati nyelvek. MásfelŒl viszont nyel-
vünk térvesztése az anyaországban 
egészen kétségbeejtŒ képet mutat. Itt 
a bevezetŒben csak utalni szeretnék 
arra az egészen elképesztŒ anomá-
liára, hogy a magyar nyelv használata 
Magyarországon a XXI. század elején 
bizonyos területeken korlátozva van.

Ami az önépítkezést és a közösség-
építést illeti, itt akár kérdéssel is 
válaszolhatnánk. Vajon milyen lehet 
az önépítkezés és a közösségépítés, 
ha nap nap után fiatalok és fiatal 
családok egész sora köt útilaput a 
talpára, és csapot-papot itt hagyva, 
ingóságait és ingatlanait felszámolva, 
szülŒket, nagyszülŒket, rokonokat, 
barátokat, ismerŒsöket hátrahagyva 
megy az ismeretlenbe a jobb élet 
reményében?  

Az idén, 2014-ben a magyar tudo-
mány ünnepét a nyelv és önépítés 
kérdéskörnek szentelik. A mai napon, 
a magyar nyelv napján, mi is ebbŒl a 
nézŒpontból szeretnénk megközelíteni 
a magyar nyelv jelenlegi állapotát. 

„Minden nemzet a maga nyelvén 
lett tudós, de idegenen sohasem” – 
írta Bessenyei György 1778-ban 
Magyarság c. írásában. (A magunk 
nyelvén. Grétsy, 69. o.) SŒt, Apáczai 
Csere János már a XVII. században 
a következŒket írja: „szilárdan elhatá-
roztam magamban, ha a felséges 
isten életem folyását még néhány 
esztendŒre nyújtja, nem halok meg 
addig, amíg a magyaroknak vala-
mennyi tudományt magyarul nem 
közvetítem” (Grétsy: 23. o.) Már több-
száz évvel ezelŒtt is sokat foglalkoz-
tak íróink – költŒink – tudósaink a 
magyar nyelv használatával, elŒtérbe 
helyezve azt a kérdést, hogy az anya-
nyelvet az élet minden területén al-
kalmassá kell tenni a kommunikáció-
ra.  Batsányi János A hazai nyelv és 
tudományosság címen verset is írt e 
témáról. Bessenyei György nemcsak 

fentebb idézett írásában, de számos 
mûvében sürgette az anyanyelven 
történŒ mûvelŒdés szükségességét. 
„A tudománynak kulcsa a nyelv” – 
vallotta, és ennek szellemében fogal-
mazta meg alábbi gondolatait: „Je-
gyezd meg e nagy igazságot, hogy 
soha a földnek golyóbisán egy nemzet 
sem tehette addig magáévá a bölcses-
séget, mélységet, valameddig a tudo-
mányokat a maga anyanyelvébe bé 
nem húzta.” (Grétsy, uo. 69. o.) Nem 
sokkal ezután (1830-ban) már meg is 
kezdte mûködését a Magyar Tudós 
Társaság, amelyet a Magyar Tudo-
mányos Akadémia elŒdjének tekint-
hetünk, és amelynek másokkal együtt 
egyik kezdeményezŒje Bessenyei 
György volt az Egy tudós társaság 
iránt való jámbor szándék c. írásá-
ban.

Többszáz év eltelt azóta, hogy nem-
zetünk nagyjai, íróink – költŒink, ne-
ves nyelvújítóink, elkötelezett haza-
fiaink fáradságot és anyagi áldozatot 
nem kímélve alkalmassá tették nyel-
vünket, hogy az élet minden területén 
használhassuk, gondolatainkat, szán-
dékainkat, érzéseinket anyanyelvün-
kön adekvát módon kifejezhessük, 
ahogy mai szóhasználattal monda-
nánk, az élet minden területén teljes-
körûen használhassuk. A magyar 
nyelvért folytatott küzdelem az év-
századok során megvilágította azt a 
kérdést is, hogy az anyanyelv és a 
személyiség kialakulása, az anya-
nyelv és a világlátás, az anyanyelv és 
a nemzethez, nemzeti közösségünkhöz 
való viszony milyen szoros összefüg-
gésben van egymással, rámutatott 
arra, hogy az anyanyelv közösségfor-
máló és összetartó erŒ, és az anya-
nyelv térvesztése, háttérbe szorulása, 
jelentŒségének csökkenése a beszélŒ-
közösség súlyának, jelentŒségének 
csökkenéséhez, egyben az anyanyelvi 
beszélŒk személyiségének sérelmé-
hez, önértékelésük, én-képük, önazo-
nosságuk elbizonytalanodásához vezet. 

Ilyen elŒzmények után a mai, jogi-
lag megnyugtató módon rendezett, 
más nyelvekkel azonos megbecsült 
státusban levŒ anyanyelvünk hasz-
nálatában észlelhetŒ önkorlátozó je-
lenségeket tapasztalva nem nagyon 
érthetŒ, mi is áll e különös sajátosság 
hátterében. Ha anyanyelvünk más 
nyelvekkel azonos helyzetben van, 
hogyan lehetséges, hogy egyes ma-
gyar szakfolyóiratok tudományos 
cikkeket nem fogadnak el magyar 
nyelven, csakis angolul? Ha egyes 
pályázatokat csak angol nyelven lehet 
beadni? Ha úton útfélen csak angol 
nyelvû feliratokkal lehet találkozni? 
Ha különbözŒ tehetségkutató ren-
dezvényeken leginkább idegen nyel-
vû produkcióval lehet prosperálni? 
Ha magyar diplomát idegen nyelv-
vizsga nélkül nem lehet szerezni? 
Milyen forrásokból táplálkozik ez az 
önkorlátozó, nyelvi kisebbrendûségi 
érzés? És milyen következményekkel 

jár hosszú távon, de érzékelhetŒen 
már ma is?

És ekkor még említést sem tettünk 
a kisebbségi helyzetben létezŒ anya-
nyelv temérdek sajátos gondjáról. Az 
anyanyelvi iskoláztatás hiányosságai-
ról, az anyanyelv használati körének 
beszûkülésérŒl, az anyanyelvi beszé-
lŒk számának drasztikus csökkenésé-
rŒl, az iskolai tagozatok számának 
visszaesésérŒl, a kivándorlással, az 
asszimilációval járó számtalan nyelvi 
problémáról.

A fentebb felvázolt problémák tük-
rében elkerülhetetlen, hogy szembe-
nézzünk az anyanyelv érték- és tér-
vesztésének okaival. E szembenézés 
elmaradása egyenlŒ a nemzeti kö-
zösség egészének lassú szétszóródá-
sával és életképtelenné válásával. 
MeggyŒzŒdésünk, hogy nemzeti meg-
maradásunk szempontjából ez a leg-
fontosabb kérdések egyike.

Nem könnyû feltárni, milyen okok 
húzódnak meg az anyanyelvhaszná-
lattal kapcsolatos aggasztó jelenségek 
mögött. Jelenleg sajnos még ott tar-
tunk, hogy nem is fogadjuk el, hogy 
egyáltalán léteznek ilyen természetû 
problémák. A jogszabályokat lobog-
tatjuk, azzal érvelünk, hogy az EU-
nak köszönhetŒen sose volt még nyel-
vünk ennyire elŒnyös, megbecsült 
helyzetben, a demokráciára hivatko-
zunk, hogy mindenkinek szíve joga 
eldönteni, hogyan beszél, mit hogyan 
mond, és felháborodottan tiltakozunk, 
a személyiség jogainak megsértése 
miatti szankciókkal fenyegetŒzünk, 
ha valaki a nyelvi normát emlegeti. 

Közben pedig egyre fogyunk, kiván-

dorlunk, asszimilálódunk, feladjuk 
szülŒföldünket, elvágjuk a nemzettár-
sainkhoz fûzŒdŒ szálakat, elhagyjuk 
nyelvünket, elfelejtjük irodalmunkat, 
történelmünket, elveszítjük egész ko-
rábbi énünket. Rosszul állunk önépí-
tés dolgában – nem tudjuk, hol van a 
helyünk a nagyvilágban, mi életünk-
nek a célja, mi adhat számunkra ka-
paszkodót, iránytût a boldoguláshoz, 
a sikeresebb életvitelhez. Megtévesz-
tenek a szirénhangok, miszerint min-
denütt jobb, mint itthon, önként fel-
számoljuk anyagi és szellemi kötelé-
keinket, és egy sikeresebbnek remélt 
másik élet felé indulunk.      

A ma embere az utóbbi negyedszá-
zad alatt megtapasztalta a hagyomá-
nyos értékrend fellazulását, és egy 
újraformálódó világban keresi-kutat-
ja az új értékeket. Más a viszonya 
anyanyelvéhez is, mint a korábbi szá-
zadok alatt. A globalizálódó világban 
az anyanyelvet mint elsŒ nyelvet 
határozzák meg, s ez a meghatározás 
– noha pontosnak látszik – mégsem 
az. Hiányzik belŒle minden, ami az 
anyanyelvet anyanyelvvé teszi: a 
nemzeti gyökerek, a nemzeti múlt, a 
nemzeti irodalom és kultúra, az azo-
nosságvállalás, a közös sors, az össze-
tartozás és felelŒsségvállalás gondja 
és feladata. Hiányzik belŒle az esz-
mélkedés, a személyiség kibontako-
zásának folyamata, az én-tudat ébre-
dése, a családhoz, néphez, az azonos 
nyelvet beszélŒ nemzettársakhoz való 
tartozás megélése, és megannyi 
hajszálér, amelynek következtében az 
anyanyelv az ember személyiségének 
elválaszthatatlan részévé válik. Egy 
tanult nyelvet el lehet felejteni, de az 
anyanyelv vonatkozásában ez nem 
megy könnyen. Még a kriminológi-
ában is ismeretes, hogy a több 
nyelven kiválóan beszélŒ beépített 
kémeknek ez a gyenge pontja: krízis-
helyzetben anyanyelvükön szólalnak 
meg. 

Az anyanyelvet tehát meghatároz-
hat-ıjuk „elsŒ nyelvként” is, levag-

dosva róla azokat a sajátosságokat, 
amelyek megkülönböztetik a késŒbbi 
életünk során elsajátított más nyel-
vektŒl, de ezzel csak azt a mögöttes 
szándékot áruljuk el, ami sajnos elég-
gé érzékelhetŒen jelen van mai globa-
lizálódó világunkban: a közösséghez, 
néphez, nemzethez, kultúrához való 
tartozás jelentŒségének elbagatellizá-
lását, végsŒ soron akár tagadását. 
Ezzel szemben megmaradásunk érde-
kében éppen a fordítottját kéne kép-
viselnünk, ennek ellenkezŒje mellett 
kellene harcosan kiállnunk. Közösségi 
sorsunk és ugyanakkor személyes 
életünk, egyéniségünk, mondhatjuk 
így is: énünk harmonikus kibontako-
zása érdekében olyan kapaszkodókat 
kellene találnunk, amelyeket nem is 
kell messze keresnünk, születésünk 
óta adottak számunkra. MindenekelŒtt 
vissza kell szereznünk anyanyelvünk 
tekintélyét, nemcsak papíron, jogsza-
bályok formájában – ami szerencsére 
már ma is adott számunkra –, de a 
közösségi és egyéni tudat szintjén is. 
Nyelvünk már több száz éve tökélete-
sen alkalmas arra, hogy érzelmeinket, 
gondolatainkat, törekvéseinket, vagy 
éppen tudományos elképzeléseinket 
anyanyelvünkön megfogalmazzuk. 
Anyanyelvünk alkalmas arra, hogy a 
változó világ új jelenségeihez alkal-
mazkodjék, nyelvünk eszközeivel a 
valóság minden szegmentumát hite-
lesen meg tudjuk ragadni, ki tudjuk 
fejezni. Nemzeti nyelvünk egyben 
kapaszkodó is a világban: családhoz, 
hazához, kultúrához, látás- és szemlé-
letmódhoz kapcsol bennünket. „Nyel-
vünk nélkül egyenként ingadozó, gyö-
keret nem verhetŒ, gyenge nádszálak 
vagyunk” – fogalmazza meg Kisfa-
ludy Sándor mintegy kétszáz évvel 
ezelŒtt (Grétsy: 257. o.) máig érvé-
nyes gondolatait. A magyar nyelv 
napján ennek a gondolatnak a szelle-
mében szeretnénk felfigyelni arra, 
hogy az anyanyelv érték- és térvesz-
tésével a szellemi-kulturális élet, a 
személyiség kiteljesedése, „az önépí-
tés” és a nemzeti lét egyaránt sérül.

Hódi Éva
bevezetô elôadása a 

magyar nyelv napján,
 Adán,  november 13-án



Gyászünnepséggel, emlékmenettel 
és koszorúzással emlékeztek meg 
szombaton Kárpátalján arról, hogy 70 
évvel ezelôtt deportálták a szovjet ha-
tóságok sztálini lágerekbe a kárpátaljai 
magyar férfilakosságot.

Szolyván, az egykori gyûjtôtábor he-
lyén létesített emlékparkban, a Szoly-
vai Emlékpark Bizottság szervezésé-
ben tartott központi megemlékezésen 
Schiffer András, a Lehet Más a Politi-
ka (LMP) társelnöke, a párt országgyû-
lési frakcióvezetôje emlékezô beszé-
dében kiemelte: vészterhes idôben 
emlékezünk arra, hogy 70 évvel eze-
lôtt deportálták a szovjet hatóságok a 
kárpátaljai magyar férfiakat és né-
meteket. Hozzátette: Kárpátalján szin-
te nincs magyar család, amelynek ne 
pusztult volna oda egy-két tagja, a 30–
40 ezer elhurcolt alig egyharmada tért 
haza. 

Hangsúlyozta: „Szolyván egy másik, 
70 évvel ezelôtti tragédiára is emléke-
zünk, hiszen néhány hónappal koráb-
ban Kárpátalján körülbelül 90 ezer 
zsidó származású magyar honfitársun-
kat deportálta a német birodalom a 
magyar közigazgatás segítségével. Jö-
vôre és 2016-ban emlékezünk annak a 

hetvenedik évfordulójára, hogy a 
megszállt Magyarországról és Cseh-
szlovákiából németeket, köztük ma-
gyarul beszélô németeket és felvidéki 
magyarokat toloncoltak ki a saját szü-
lôföldjükrôl”. 

Schiffer kiemelte: arra kell emlé-
kezni, hogy a Kárpát-medencében bi-
rodalmak mennek, birodalmak jönnek, 
de a magyarság sorsa -– határokon 
átívelôen –-- egy. Fontosnak nevezte, 
hogy „a hetvenedik évfordulón, ami-
kor fejet hajtunk az áldozatok emléke 
elôtt, különbségtétel nélkül egyaránt 
emlékezzünk mindenkire, akik a go-
nosz birodalmak embertelen cseleke-
deteinek, az etnikai tisztogatásoknak 
váltak áldozataivá”.

„A vészterhes idôkben fontos, hogy a 
kárpátaljai magyarság összetartson. 
Éppen ezért --– a fôhajtás mellett --– 
jelenlétemmel, társaim jelenlétével 
szeretném-szeretnénk kifejezni a szo-
lidaritásunkat a történelmi múltját 
ápoló kárpátaljai magyar közösséggel” 
–- zárta beszédét Schiffer András.

Elôször vett részt idén a szolyvai 
megemlékezésen az ukrán kormány 
képviselôje. Hennagyij Druzenko, 
nemzetiségi ügyekért felelôs kor-

mánymegbízott beszédében megemlé-
kezett a diktatúrák áldozatairól, rámu-
tatva, hogy Ukrajna is ezen a 
szombaton emlékezik a nagy éhínség, 
a holodomor áldozataira. A kormány-
tisztviselô bocsánatot kért a kárpát-
aljai magyaroktól azért, hogy ha -– 
mint fogalmazott –-- ukrán nemzet 
társai is részesei lettek volna a 70 
évvel ezelôtti atrocitásoknak.

A megemlékezés keretében az em-
lékpark falán felavatták az ugyancsak 
a sztálinizmusnak áldozatul esett Ra-
oul Wallenberg, zsidómentô svéd 
diplomata emléktábláját, Volodimir 
Kolodko ungvári szobrászmûvész al-
kotását.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség (KMKSZ) az évforduló alkal-
mából több száz fô részvételével em-
lékmenetet szervezett Munkácsról a 
26 kilométerre lévô Szolyvára, amely 
az 1944-es deportálás útvonalát követ-
te.
Brenzovics László, a KMKSZ elnö-

ke, az ukrán parlament képviselôje a 
reggeltôl koraestig tartó vonulás kap-
csán az MTI-nek elmondta: nagyon 
fontos az 1944-ben elhurcolt magya-
rokra és németekre emlékezô menet, 
hiszen közel ötven évig nem lehetett 
beszélni a szinte minden kárpátaljai 
magyar családot érintô tragédiáról. 
Hozzátette: a meneten részt vevô em-
lékezôk bizonyos mértékben része-
seivé válnak az elhurcoltak szenve-
déseinek, s nem utolsó sorban 
felhívják a vonulás útvonalán lévô 
települések lakosságának és az or-
szágúton közlekedôknek a figyelmét 
arra, hogy milyen hatalmas igazságta-
lanság érte 70 évvel ezelôtt a kárpát-
aljai magyarságot és németséget.

Brenzovics sajnálatosnak nevezte, 
hogy az ukrán állam még nem rehabi-
litálta az ártatlanul megölt és meg-
hurcolt kárpátaljai magyarokat, jól-
lehet a Kárpátalja megyei tanács 
(közgyûlés) korábban nagy többséggel 
megszavazta a magyarok rehabilitáció-
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Ingatlan buborék 
Ausztráliában?

Kezdjünk egy igaz történettel.1983. 
októberében egy átlagos jövedelmû 
házaspár vett egy házat a Nagy-Mel-
bourne-höz tartozó Thornbury város-
részben. A házzal nem nagyon lehetett 
dicsekedni, de a telek szép nagy volt, 
683 négyzetméter. A szerzôdésben le-
fektetett ár  $43500 és a letét ennek 
10%-a azaz  $4350 volt. A maradék 
90%-ot az egyik nagy bank kölcsönözte. 
A házat bérbe adták, a szokásos kar-
bantartás,  kisebb nagyobb javítások 
és kétszeri teljes újrafestésen kívül 
semmi változás nem történt az ingatla-
non. Harminc évvel késôbb a jelzálog 
kölcsön már rég ki van fizetve, és a 
tulajdonosok úgy döntöttek, hogy el-
jött annak az ideje, hogy ezt a házat 
eladják. Ha árverésre viszik a dolgot, 
akkor talán többet kapnak, de nagyon 
elégedettek voltak amikor az ingatlan 
közvetítô talált egy vevôt aki 1 millió 
200.000 dollár ajánlatot nyújtott be  
$120.000 letéttel és 3 hónap utáni vég-
kielégitéssel. A szerzôdést aláírták, az 
ingatlan közvetítô ezen az üzleten  
$18000-t keresett, és nem csoda, hogy 
nagyon jó kedvû volt. Az eladás „süte-
ményén” van egy kis porcukor is: nem 
kellett az eladó félnek tôke nyereség 
adót (capital gains tax) fizetni, mert ez 

az adó csak olyan ingatlanokra vonat-
kozik, amik 1985 szeptember után ke-
rültek az adófizetô birtokába. A vevô 
meg annak örült, hogy neki 2014-ben 
nem kellett forgalmi adót (GST) fizet-
nie.

Jó, jó, de 30 év során a fizetések is 
felszaladtak, ami igaz is. Az Ausztrál 
Statisztikai Hivatal szerint 1984-ben 
az átlagos bruttó évi fizetés  $19900 
volt, amibôl a munkavállaló a jövede-
lem adó kifizetése után  $15400-t vitt 
haza. Mivel ketten dolgoztak, a háztar-
tás összjövedelme ennek a kétszerese 
azaz  $30800 volt. Ez szerint a Thorn-
bury ház a háztartás nett összjövedel-
mének másfél (1.5x)- szeresébe került 
1984-ben. Arról már ne is beszéljünk, 
hogy a vásárláshoz szükséges  $4350 
letét összegyûjtése ennek a házaspár-
nak nem okozott gondot.

De nézzük meg mi a helyzet 2014-
ben. Az Ausztrál Statisztikai Hivatal 
2014 májusi jelentésében a bruttó át-
lagos heti keresete azoknak, akik lega-
lább 40 órát dolgoztak  $1516 volt. Ez  
$78.830 évi fizetésnek felel meg. Ha 
ebbôl levonjuk a jövedelem adót ( 
$17.169), akkor marad  $61661, azaz  a 
háztartás nettó jövedelme 2014-ben  
$123.322.

Ha ez az „átlag” család most akarná 
megvenni ezt a házat, akkor számolnia  
kell a Viktoria állam külön adójával 
(stamp duty) is, ami bizony nem zseb 

pénz. Egy 1.2 milliós ház vétele után az 
állam bezsebel  $66.000-t. Így összesen, 
csak a nagyobb költségeket számolva 
a vevônek ki kell fizetni $1.200.000 
plus  $66.000 azaz  $1.266.000-t vagyis 
a háztartási nettó 2014-es jövedelem-
nek VALAMIVEL TÖBB MINT TÍZ-
SZERESÉT (10.26x) KELL ELÔTE-
REMTENI. 1984-BEN A HÁZTARTÁS 
JÖVEDELMÉNEK MÁSFÉL SZERE-
SE (1.5x) IS ELEGENDÔ VOLT.

Manapság a nagy bankok már vigyáz-
nak egy kicsit, mert ragaszkodnak 
ahhoz, hogy a letét a vételárnak lega-
lább 20%-a legyen. Ennek ellenére 
Lindsay David üzletember, közgaz-
dász könyve szerint (Australia boom 
to bust, azaz Ausztrália konjuktúrától 
válságig) a nemzetközi összehasonlí-
tásban is rendkivül magas ausztrál in-
gatlan árakért nem a piaci erôk, a 
kereslet és kínálat, hanem a bankok 
felelôtlen kölcsönzése felelôs. Amíg 
Melbourne-ben és Sydney-ben a ha-
gyományos ház ár a háztartási jöve-
delem arány kb 5-szerese volt, ma ez 
viszont már tíz-höz van közel.

David szerint ez egy buborék ami 
elôbb vagy utóbb el fog pukkadni.

Karácsony elôtt néhány héttel egy 
magán gondolat: ne tegyünk a kará-
csonyfa alá egy ingatlan vásárlás szer-
zôdés dokumentumait.

Kroyherr Frigyes
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ját. Mint hangsúlyozta, parlamenti 
képviselôként –- elôdeihez hasonlóan -
– mindent meg fog tenni annak érdeké-
ben, hogy hivatalosan rehabilitálják az 
elhurcolt kárpátaljai magyarokat. Sze-
rinte ez szép gesztus lenne a kárpátal-
jai magyarság felé az új ukrán hatalom 
részérôl.

* * *
A prágai érsekség a héten közölte, 

hogy a téli idôszakban fûteni fogják az 
egyik legnagyobb közép-európai 
templom padjait.

„A padok fûtésének bevezetése szoro-
san illeszkedik Dominik Duka prágai 
érsek azon igyekezetébe, hogy minél 
több embert vonzzon a katedrálisba. 
Nemcsak a szentmiséket látogató hí-
vôkrôl van szó, hanem mindazokról, 
akik a katedrálisban megrendezett or-
gonakoncerteket és különféle rendez-
vényeket látogatják” --– jelentette ki 
Ales Pistora, az érsekség szóvivôje.

A padok fûtését elektromos melegítô-
párnákkal biztosítják. A szóvivô fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a Szent 
Vitus-székesegyház kívül és belül is új 
díszkivilágítást kapott, illetve megú-
jult a belsô akusztikai rendszer. Mind-
ezek lehetôvé teszik, hogy a templomot 

mindig a konkrét alkalomhoz illôen vi-
lágítsák meg. A padok fûtésének meg-
oldásánál tekintettel voltak a mûem-
lékvédelem követelményeire. A fûtés 
nem erôs, és nem tûzveszélyes.

* * *
A megváltás ingyenes, be kell fejezni 

azt a gyakorlatot, hogy az egyház 
pénzt kér keresztelôkért, az áldásért 
és a misékért --- mondta Ferenc pápa.

Azt mondta Ferenc pápa, hogy az 
egyház idônként botrányosan viselke-
dik az emberekkel, egy templomba 
belépve gyakran árlistákat látunk, 
amelyen felsorolják a keresztelô, az 
áldás és a mise ellenértékét. A nép 
ezen felháborodik ---- mondta a pápa a 
Corriere.it beszámolója szerint.
Ferenc pápa a reggeli misén abból 

az újszövetségi szövegrészbôl indult 
ki, amelyben Jézus korbáccsal ûzi ki a 
kufárokat a templomból. Jajj azoknak 
az egyházaknak, amelyek üzletelnek, a 
megváltás igyenes! --- kiáltott fel Fe-
renc pápa a cikk szerint.

Aztán elmesélt egy személyes törté-
netet: még papként találkozott egy 
párral, akik szerettel volna misével 
megesküdni, de a plébánián azt mond-
ták nekik, hogy nem lehet. Mire visz-

szakérdeztek, hogy az hogyan lehet, 
hiszen a konzílium azt tanácsolja, hogy 
mindig mise keretében eskessenek, a 
plébánián azt a választ kapták, hogy 
nincs rá idô, mert más is vár, és ha 
valóban akarnak egy plusz húsz perces 
misét is, akkor fizessenek dupla idôt.

Azt is hozzátette a misén a pápa, hogy 
az emberek minden hibát meg tudnak 
bocsátani a papjaiknak, kivéve kettôt: 
ha egy pap anyagias, és ha rosszul 
bánik az emberekkel.

* * *
A gyógyászati célú marihuána legali-

zálására készül Horvátország, e célból 
engedélyezné a kender termesztését 
házilag és iparilag is, valamint libera-
lizálná a kenderszármazékok forgal-
mazását –-- írták a horvát lapok.

Az ellenzéki ORaH nevû zöld párt 
elnöke, Merela Holy szerdán ilyen 
értelmû módosítást nyújtott be a par-
lamentnek a kábítószerrel való visz-
szaélés elleni törvényhez. A párt sajtó-
nyilatkozatában az áll, hogy állam 
érdekbôl a törvényjavaslat sürgôsségi 
eljárással való elfogadását kérték. 
Fontos az emberek egészsége miatt, 
hogy minél elôbb törvényesítsék az 
indiai kender gyógyászati felhasználá-
sát –-- írják.

Sinisa Varga egészségügyi miniszter 
a jelentette be, hogy minisztériuma 
engedélyezné a gyógyászati célú ma-
rihuána fogyasztását, és a napokban ez 
ügyben szakbizottságot is felállít --– 
írta a Jutarnji list napilapnak.

Horvátországban 2001 óta nem bûn-
cselekmény, csupán szabálysértés a 
kender termesztése saját célra. A leg-
több európai uniós országban legális 
bizonyos orvosi célú marihuánaszárma-
zékok fogyasztása egyes betegségek 
gyógyítására vagy a tünetek enyhítésé-
re. Szlovénia idén júniusban döntött 
így.

* * *
Nagy-Britanniának távoznia kell az 

Európai Unióból, ha nem sikerül 
egyezségre jutnia Brüsszellel az általa 
követelt EU-reformokról --– mondta 
londoni sajtóértesülések szerint a brit 
kormány egyik magas rangú tagja.
Oliver Letwin, aki miniszteri beosz-

tásban a kormányzó Konzervatív Párt 
választási programjának kidolgozásá-
ért felel, az egyik tekintélyes londoni 
egyetem, a University College London 
(UCL) zártkörû háttérbeszélgetésén 
kijelentette: korántsem látja garan-
táltnak, hogy David Cameron minisz-
terelnök el tudja érni a London által 
igényelt EU-reformokat.

A The Daily Telegraph címû konzer-
vatív brit napilaphoz kiszivárgott rész-
letek szerint Letwin hozzátette: ebben 
az esetben ô azt javasolná, hogy Nagy-
Britannia távozzon az EU-ból.

* * *
„A Latin-Amerika és muszlimok közti 

kapcsolatok a 12. századra nyúlnak 
vissza. Azt mondják, hogy Kolumbusz 
Kristóf fedezte fel Amerikát 1492-ben. 
Valójában muszlim hajósok 314 évvel 
Kolumbusz elôtt, már 1178-ban eljutot-
tak az amerikai kontinensre” --– je-
lentette ki Recep Tayyip Erdogan 
egy ankarai találkozón, amelyet latin-
amerikai muszlim vezetôk számára 
rendeztek.

A török elnök arra hivatkozott, hogy 
naplójában Kolumbusz említést tesz 
egy mecsetrôl, amelyet a kubai par-
toknál egy hegytetôn látott. Mint 
mondta, szeretné, ha ezen a helyen új-
ra mecset állna, s errôl tárgyalni kíván 
a kubai illetékesekkel.

Muszlim történészek és teológusok 
egy törpe kisebbsége egy ideje kétség-
be vonja, hogy Amerikát a genovai 
tengerész fedezte volna fel a spanyol 
korona megbízásából. A tézist fôleg 
Youssef Mroueh történész, egy ame-
rikai muszlim alapítvány, az ASFA 
kutatója hirdeti, aki elôször egy 1996-
ban megjelent vitatott írásában értel-

mezte úgy Kolumbusz naplóbejegy-
zését, hogy az Amerika muszlimok 
általi felfedezését bizonyítja.

Szerinte spanyolországi és nyugat-
afrikai muszlim hajósok „Kolumbuszt 
legalább öt évszázaddal megelôzve” 
felfedezték az amerikai kontinenst.

A tézist nem támasztja alá semmiféle 
tárgyi lelet, s a tudósok óriási többsége 
úgy véli, Kolumbusz Kristóf csak a 
hegylánc formáját akarta leírni szem-
léletesen azzal, hogy egy mecsethez 
hasonlította.

* * *
Felére kényszerül csökkenteni mint-

egy félmillió, többségében szomáliai 
és dél-szudáni menekült élelmiszer-
fejadagját az ENSZ Élelmezési Világ-
programja (WFP) a fogyatkozó forrá-
sok és a világban jelenleg tapasztalható 
humanitárius válságok nagy száma 
miatt --– jelentette be a világszervezet 
szóvivôje New Yorkban.
Farhan Haq elmondta, hogy bár az 

Élelmezési Világprogram mindent 
megtett ennek elkerülésére, nem ma-
radt más lehetôsége, mint napi ezer 
kalóriára csökkenteni a Kenyában be-
fogadott félmillió menekült élelmiszer-
adagját. A szóvivô kifejtette, hogy a 
kenyai programnak 38 millió dollárra 
lenne szüksége menekültügyi misszió-
jának következô hat havi mûködtetésé-
hez, ebbôl 15,5 millió dollárra sürgôsen 
az ellátás 2015 januárjáig való biztosí-
tásához.
Paul Turnbull, a WFP kenyai prog-

ramjának igazgatóhelyettese sajtóköz-
leményben úgy fogalmazott, a fejadag 
felére csökkentése a legvégsô eszkö-
zük, és azért kell ehhez folyamodniuk, 
hogy 10 hétig kihúzzák a rendelkezésre 
álló élelmiszerkészletbôl, miközben 
segítséget próbálnak szerezni a nem-
zetközi közösségtôl.

Az Élelmezési Világprogram havi 
9700 tonna élelmiszert oszt szét a 
Kenyában lévô mintegy 500 ezer me-
nekült között, aminek a költsége csak-
nem 10 millió dollár. A menekültek 
gabonafélét, hüvelyeseket, növényi 
olajat, tápanyagban gazdag kukorica–
szója-keveréket és sót kapnak, napi és 
fejenkénti 2100 kalóriányit. A kisgye-
rekek, a terhes nôk és a szoptató anyák 
különleges élelmiszereket kapnak, ne-
hogy alultápláltak legyenek.

A WPF teljes mértékben önkéntes 
hozzájárulásokból fedezi a segélyek 
költségét. Kenyában 2015. január 
végén számítanak az újabb élelmiszer-
szállítmányra, az Egyesült Államokból 
érkezô segély hat hétre lesz elegendô. 
Addig marad a fél adag.
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II. József császár uralkodása alatt 
kegyetlen magyarirtást végeztek a 
román banditák, akiket ma is hô-
söknek tartanak hazájukban

Az 1784 végén Erdély nyugati felét 

elborító eszeveszett román öldöklés-

nek és pusztításnak több mint négye-

zer magyar ember és 133 település 

esett áldozatul, mégis máig igazságos 

parasztfelkelésként tanítják a barbár 

népirtást még Magyarországon is. Mi 
okozta és tette lehetôvé az elsô román 
magyarirtást? --– erre ad választ írá-

sunk.

Van Bánffy (Kisbán) Miklósnak 

egy méltatlanul elfeledett, nagy novel-

lája, balladai szépségében Móricz 

Barbárokjához mérhetô: Farkasok a 

címe. Így kezdôdik: „Tél volt. Vastag 

hó borította az erdélyi hegyeket, völ-

gyeket. Vaskos sapkát rakott a gomba-

forma oláh viskókra --– fehér gomba 

lett a fekete gombákból --–, puha 

bundát vetett végig a hegyoldalakon ... 

Minden, minden tiszta, kimondhatat-

lanul fehér. Csak ott a magyar vidé-

ken, le a Marosig szakadt meg itt-ott a 

vég nélküli fehérség. Majd minden 

faluban feketére égett gerendák álltak 

ki a hóból, üszkösödött jegenyefák 

meresztették égnek elperzselt ágaikat, 

mint valami óriási fekete seprûk --– 

tetô nélküli falak, amelyeknek pere-

mét beszennyezte a tûz, keresztezôdtek 

romba dôlt utcasarkokban, kúriák, 

kastélyok falai, elhagyatva, pusztán, 

lakatlan csöndben. Mindent be akart 

fogni a hó ... mégis itt-ott a padlókon és 

a kertekben is elôtûntek alóla csodála-

tos sötétvörös foltok, amelyeken meg-

sikamodott az ember lába... Az egykori 

kertekben a letaposott, elperzselt 

örökzöldek között és tovább a közeli 

tarlón helyenként frissen hányt hal-

mok emelkedtek, amelyek körül kóbor 

ebek settenkedtek, ástak, marakodtak. 

És nagy varjúseregek szálltak le hatal-

mas károgással, kavargó fellegekben. 

Rettentô csöndes tél volt; sokkal csön-

desebb, mint más tél. Mintha kevesebb 

élet lett volna. Mintha kevesebb em-

berélet lett volna. Rettentô csöndes tél 

volt ez:a Hóra-lázadást követô tél. És a 

havasokon megindultak a farkasok. 

„1784 tele van”.

Eskü a császár keresztjére
Jó fél éve, még valamikor április vé-

ge felé egy Nicolae Ursu nevû, albáki 

születésû paraszt-kézmûves, akit erôs, 

zengô hangja miatt a Horia, Horea 

(kántor) ragadványnévvel illetnek, 

választ kap beadványára. Nem is akár-

honnan, hanem a felséges császár ud-

varából, Bécsbôl. A folyamodvány --– 

nem elsô ízben –-- oltalmat, védelmet 

kér az uradalmi bérlôkkel (például pá-

linkát áruló kocsmabérlôkkel) szem-

ben –-- ôk is részesedni akarnának a 

haszonból (némi ingyen, vagy lega-

lábbis olcsó itókáról nem is szólva). 

Vannak persze egyéb sérelmeik is, fô-

leg ami -– például -– a borkimérési 

adót vagy általában a mindenféle nem-

zetiségi különbségtétel nélkül alkal-

mazott általános jobbágyterhek egyi-

két-másikát illeti.

II. József, a „kalapos” (a Szent 

Koronával nem megkoronázott) király 

a különben elég megszokottnak számí-

tó panaszok e darabjaira is minden 

valószínûség szerint ezúttal is a szok-

ványos megnyugtató és biztató néhány 

felséges mondattal reagál, megemlít-

ve, hogy az erdélyi kormányzóság, a 

gubernium kötelessége a jobbágyfal-

vak népének érdekvédelme az uradal-

mi fônökök és vármegyei tisztek elle-

nében. Az érintettek azonban csak 

Horea és küldött-társai --– úgy lehet, 

elég sajátságos –-- interpretációjában 

értesülhetnek a fejleményekrôl: a Hó-

man–Szekfû-féle Magyar történet sze-

rint Horea „elhíresztelte, hogy a 
császár beszélt vele, hogy az oláhok 
felkeljenek és elnyomóik, a magyar 
urak ellen támadjanak”. Topánfalván 

a vásáron felmutatja a császár ke-

resztjét, amit állítólag Bécsben az 

uralkodótól kapott, és annak rende-

letére hivatkozva mondja: „Öljétek a 

magyarokat, a jókat is, a rosszakat is, 

mind, akik nem térnek román hitre!”

A „jó császár” intézkedését kihasznál-

va kérik a gubernium és a vármegye 

védelmét, s mivel úgy ítélik meg: 

eredmény nélkül, néhány zavaros, lá-

zító, feszült hónap után úgy döntenek: 

október 31-re népgyûlést hirdetnek 

Mesztók faluba. Összegyûlnek vagy 

öt-hatszázan, ahol a beteg Horea he-

lyett társa, a véle a bécsi deputációban 

részt vevô Ion Closca és annak egy 

Gheorghe Crisan nevû barátja beje-

lenti: a császár parancsa az, hogy a 

vármegyei-guberniumi védelem mel-

lett (vagy helyett), aki beáll határôr-

szolgálatba, mentesül a jobbágykötel-

mek alól. És természetesen fegyvert 

kap… Eskü tétetik „a császár kereszt-

jére”, és máris indulnak --– számban 

egyre gyarapodva –- Gyulafehérvárra. 
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A mind szilajabb tömeget a karhatalom 

megpróbálja feltartóztatni, az elsô 

nagy csatában könyörtelenül legyilkol-

ják a vezénylô két Zaránd megyei 

szolgabírót, Gál Mihályt és Naláczi 
Farkast –-- és csapatostul, sorra tá-

madják a magyar nemesi udvarháza-

kat.

„Mint az ordító oroszlánok”
November elsô napjaitól elszaba-

dul a pokol Erdélyben.
Részlet gróf Gyulai Ferenc tábornok 

1784. november 12-i, gróf Hadik 
Andráshoz írott levelébôl: „Nem lehet 

leírni, mily véghetetlen kegyetlensé-

geket visznek véghez ezek a pórok; 

körüljárnak, mint az ordító oroszlánok, 

mondhatatlan, gyilkos tettekkel dü-

höngenek a nemesek ellen; nem kímé-

lik a magzatot sem az anya méhében, 

elégetik a nemesi lakokat s falvakat, s 

Zaránd megyében már föl is gyújtották 

Brádot, Kristyórt és Ribicét, hol a leg-

több nemes lakott, úgy hogy e helyek-

rôl alig menekült meg három... átjöttek 

a Maroson Hunyadba, ahol már úgy-

szólván egy lélegzetben felégették 

Branyicskát, Marosnémetit, Solymost 

és Dédácsot. Félek, ha gyorsan nem 

vetnek véget, tavasszal ha nem is az 

egész országot, de nagyobb részét föl-

emésztik.”

A november közepére már harminc-

ezresre duzzadt Horea-had elôbb 

Krassó-Szörény és Alsó-Fehér, késôbb 

már Kolozs, Torda-Aranyos és Bihar 

megyékben folytatja az öldöklést és a 

pusztítást.

Kovács Imre népi író és politikus 

klasszikus szociográfiájában, a Néma 

forradalomban azt írja: „Hóra felkelt 

népe dühösen irtotta az urakat Csucsá-

tól Déváig és Aradtól Enyedig.” Bonc-

hidán a román parasztok így fenye-

getik meg állítólagos sors- és osztályos 

tárasaikat, a magyar parasztokat: 

„Nem volna bûn titeket magyarokat 
mind megölni.” Abrudbánya piacán 

kihirdetik: házuk elôtt fejezzék le vagy 

húzzák karóba mindazokat, akik nem 

hajlandók áttérni „román vallásra”, és 

nem akarnak a románok ruháiba öltöz-

ni. Tömegesen „keresztelik át” erô-

szakkal, és kényszerítik románnal 

házasságra lépni az elfogott magyar 

lányokat, asszonyokat. Horea pedig 

kijelenti: „Feljött az oláhok csillaga, a 

magyarok menjenek Scythiába, mivel 

az oláhok régibb lakosai a hazának.” 

Ekkor –-- november vége felé --– már 

mindenütt nyíltan hirdetik, hogy „Hó-

ra” fejedelem és „Dácia királya”.

Az osztrák fôparancsnokság kezdet-

ben tárgyal a lázadó bandákkal. Mic-

hael Bruckenthal, a nem éppen ma-

gyarbarátságáról ismert szász 

gubernátor nemigen siettet komolyabb 

katonai fellépést. Legfelsôbb szinten 

kétféle szemlélet és álláspont küzd 

egymással: a magyarokkal szembeni, 

alig titkolt káröröm és a kincstári 

javak pusztulása fölötti, mindinkább 

növekvô aggodalom. Miután azonban 

a császár november 20-án leváltja 

tisztségébôl a Bruckenthaléknak nem 

is nagyon burkoltan „falazó” báró 

Preiss erdélyi katonai fôparancsnokot, 

23-án végre megérkezik Bécsbôl a na-

gyon is egyértelmû parancs: a lehetô 

legrövidebb idôn belül, a legnagyobb 

erôkkel és a legkeményebben leverni 

a lázadást.

Az osztrák csapatok két hadoszlopban 

vonulnak Horeáék fô fészke, az Érc-

hegység felé: a szûk völgyekben, a 

rendkívüli terepviszonyok között a kö-

nyörtelen erdélyi télelôn igen nehéz az 

elôrehaladás, az alakulatok el-elmara-

doznak egymástól, a folyamatos geril-

latámadások következtében --– a jelen-

tôs túlerô ellenére --– olykor 

visszavonulásra is kényszerülnek. A 

fordulat december elsô napjaiban 

következik be: elôbb szétverik Crisan 

seregét, majd a derékhadat olyan 

erôsségû tüzérségi tûz alá veszik, hogy 

gyakorlatilag szétforgácsolódik. Kora-

beli feljegyzések szerint ezekben a 

döntô ütközetekben a császári csa-

patok között jelentékeny számban 

hacolnak székely határôr alegységek 

is.

Sajátjaik adták fel a vezéreket
December közepére elcsendesül Er-

dély. (Elôttünk a Bánffy Farkasokjából 

megismert, érzékletes és szörnyûséges 

kép.) A források szerint több mint 

négyezer ember és 133 település esett 

áldozatul. Alig egy hónap leforgása 

alatt. Horea és társai fejére 300-300 

aranydukát vérdíjat tûznek ki. Ez 

olyan óriási összeg, hogy a hatóságok-

nak nem kell sokáig várakozniuk: mi-

ként Bánffy remekmûvében is olvas-

ható, saját embereik --– román hegyi 

pásztorok adják föl a vezéreket.

1785. február 18-án Gyulafehérvárott 

a lázadó 419 község 2514, kötelezô 

jelleggel berendelt lakójának szeme 

láttára válogatott kínzással: kerékbetö-

réssel végzik ki Horeát és Closcát 

(Crisan korábban cellájában bocskor-

szíjára akasztotta föl magát).

Horea, Closca és Crisan nevét utcák, 

terek, intézmények ezrei viselik ma is 

Romániában. Irtózatos magyarirtásu-

kat és barbár értékpusztításukat nem-

zedékeken át egész Kelet-Közép-Eu-

rópában --– Magyarországon is 

–-- „parasztfelkelésként”, a társadalmi 

igazságtalanságok elleni forradalmi 

megnyilvánulásként tanították és ta-

nítják. Ahogyan a magyar nacionaliz-

mussal nehezen vádolható Faludy 
György fogalmazott: „a kommunista 

szemforgatás és hipokrízis kenterbe 

ver mindent, amit az emberiség eddig 

produkált. Horeát és Closcát, ezt a két 

banditát, szabadsághôsöknek hívják.”

Domonkos László
(Magyar Hírlap)

Pokoli had zúdult 1784-ben Erdélyre

Horea és Closca nyilvános kerékbe törése Gyulafehérváron egy korabeli rézmetszeten 

Closca, Horea és Crisan, a román lázadás három vezére (Fotó: MH)



A mi magyar adásunk — könyvbemutató

November 5-én a marosvásárhelyi könyvvásár kere-
tében a Kultúrpalota impozáns Tükörtermében  nagy 
sikerrel mutatták be A mi magyar adásunk cimû 
könyvet. A képen a szerzôk láthatók  Simonffy Katalin, 
Tomcsányi Mária, Józsa Erika, valamint a könyvben 
további vallomásokkal jelentkezô volt kollégák, köztük 
a Duna televízió adásaiból ismert Csáky Zoltán. A 
könyvet H Szabó Gyula a Kriterion könyvkiadó igaz-
gatója mutatta be a több mint száz fônyi közönségnek. 

November 16-án koncerttel folytatódott a redezvény-
sorozat. A Jazz Blues klubban Józsa Erika a Mertopol 
együttessel és Boros Zoltánnal  lépett fel.

Sorbaállás dedikálásért

MAGYAR ÉLET 9. oldal2014. december 4.

Józsa Erika, H Szabó Gyula, Csáky Zoltán
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2014. december 7-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)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat),  

1 órától Presbiteri gyûlés
vasárnapi iskola és ovóda

 9.30-tól --12.00 óráig a Bocskai Nagyteremben 
Minden kedden 12 órától Bibliaóra,   

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

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

www.hungarianreformedchurch.com
E-mail: melbref@gmail.com

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

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

SPRINGVALE (VIC.) 2014. december 7-én vasárnap du. 
3 órakor Istentisztelet 

 Igét hírdet: Incze Dezsô
Sprigvale Lutheran Church (3. Albert Ave)

NSW. SYDNEY 2014. december 7-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.december 7-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. december 7-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

Rendezze születésnapját, 

névnapját, családi összejöveteleit 

a vasárnapi ebédek keretében 

a Bocskai Nagyteremben.

Karácsonyi és Évvégi Istentiszteletek:
December 14-én de. 12 órakor, Észak Brisbane, Aspley Uniting Churcsh, Aspley: 
— Adventi Istentisztelet, gyermekek mûsora.
Cím: 748 Robinson Road, Aspley (a Robinson és Gympie Road sarkán, a Medical Center mellett).
December 21-én du. 2 órakor Gold Coast, Robina: — Istentisztelet, gyermekek betlehemes játéka
Cím: Robina Presbyterian Church, Cottesloe Dr. and University Dr. sarok, Robina
December 25-én de. 11 órakor, Magyar Ház, Marsden: — Karácsonyi Istentisztelet, 
Úrvacsora Közösség
Cím: 150 Fourt Avenue, Marsden
December 26 de. 11 órakor Gold Coast, Robina: — Karácsonyi Istentisztelet, Úrvacsora, 
közös ebéd
Cím: Robina Presbyterian Church, Cottesloe Dr. and University Dr. sarok, Robina
December 28-án de. 11 órakor, Magyar Ház, Marsden: — Évvégi Istentisztelet
Ezen alkalmakra mindenkit szeretettel várunk, vallási megkülönböztetés nélkül.

Testvéri szeretettel,
Kovács Lôrinc

Zsinati Ülés és Diaszpóra Tanács Budapesten
Dézsi Csaba lelkipásztor a Magyarországi Református Egyház Zsinata elnökségének meghívására egyházunk 

képviseletében részt vett a Magyarországi Református Egyház Zsinatának cikluszáró ülésén, ahol a leköszönô 
egyházvezetés beszámolt az elmúlt 12 év sikereirôl és hiányosságairól. A zsinati ülést, mint a legtávolabbról érkezett 
meghívott, Dézsi Csaba nyitotta meg élôfohásszal és Ige olvasással, ezzel is kifejezést adva annak, hogy az 
anyaországtól legtávolabb sodródott egyháztest is része a magyar reformátusság lelki közösségének. A Zsinat 
kiemelten foglalkozott az egyház jövôképével és terveivel, belátva, hogy a megújulás nemcsak elkerülhetetlen, 
hanem egyben küldetés is. A közeljövôben új liturgia és új énekeskönyv is bevetésre kerül, mely megôrzi a múlt lelki 
és teológiai értékeit, de nyelvezete és formája jobban alkalmazkodik a mai egyház igényeihez. A leköszönô elnökség, 
élén Bölcskei Gusztáv püspökkel, áldáskívánással és imával adta át a szolgálatot a következô ciklus eljövendô 
vezetôinek. Írásunk megjelenése idején is zajlanak az egyházi választások Magyarországon, melynek kimenete jövô 
év elején derül ki, de azt már biztosan lehet tudni, hogy új lelkészi elnöke lesz a Zsinatnak.

Magyarországi látogatása során Dézsi Csaba lelkipásztor részt vett a Diaszpóra Tanács IV. Ülésén, ahol Orbán 
Viktor miniszterelnök tanácskozás résztvevôi elôtt elmondta, hogy folytatódik a diaszpóra magyarságát segítô Kôrösi 
Csoma Sándor-program. A jövô évi költségvetésben is egymilliárd forint áll rendelkezésre, hogy a magyar kulturális 
szervezôdések erôsödjenek a Kárpátmedence határai kívül is.

A Diaszpóra Tanács zárónyilatkozata külön megemlékszik a tengerentúli egyházak nemzetmentô szolgálatáról: 
“Elismerik azt a szerepet, amelyet a diaszpóra szervezetei, kiemelten a magyar nyelvû egyházi közösségek játszanak 
a magyar nemzetpolitika céljainak elérésében, a magyar identitás megôrzésében, valamint kifejezik együttmûködési 
készségüket a további közös munka kapcsán.”

A dokumentum többi elemi mind a magyar-magyar együttmûködés fontosságát hangsúlyozzák és kifejezik a 
diaszpóra magyarsága szolidaritását az anyaországgal.

A dokumentumot az Ausztráliai Magyar Református Egyház nevében Dézsi Csaba lelkipásztor írta alá.
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Dr. Hangay György:

Egy osztrák-német sztár, 
aki magyar volt

 A Mennyei Színpad színészgárdájáról szóló sorozatunkban ezúttal egy rendkívüli 

magyar színésznôrôl szólunk.

Minden szempontból nézve rendkí-
vüli volt. Kairóban született és az 
ausztriai Bad-ban halt meg, serdülô  
korában már  a párizsi Moulen Rouge 
szólótáncosa volt, késôbb az elsô 
német színesfilm fôszerepét bízták rá, 
Hitler, Göbbels és az egész Harmadik 
Birodalom kedvence volt, de emellett 
állítólag kettôs kémként is dolgozott és 
még 80 éves korában is fergeteges si-
kereket aratott a színpadon. Azt hi-
szem ezek alapján nyugodtan nevez-
hetjük Rökk Marikát egy rendkívüli 
embernek. 

Honnan jött, hogyan kezdte? Kezdjük 
Kairóban, 1913-ban. Édesapja, Rökk 
Ede építészmérnökként dolgozott 
Egyiptomban és kisl ánya ott született. 
A kibontakozó Világháború miatt 
azonban a család hamarosan vissza-
költö zött Budapestre. A papa építész 
praxisa és a hozzá kapcsolódó építô-
anyag- üzlete eleinte szépen jövedel-
mezett, de a háború és az azt követô 
nehéz idôk következtében egy-kettôre 
minden vállalkozásuk tönkrement. A 

hirtelen rájuk szakadt szegénység 
azonban hamarosan enyhült, még-
pedig egy ugyancsak meglepô, várat-
lan fordulat révén.

Még egy lutrinyereménynél is sokkal 
jobb és fontosabb dolog történt --– 
mégpedig egy hévízi vendéglôi va-
csora alkalmával. Cigányzenekar is 
játszott ott és a vacsora után a hétéves 
Marika a zenekar elé ugrott és amit 
játszottak, azt ô eltáncolta. A produkció 
végén egy jóságos arcú, öreg néni oda-
lépett hozzá és így szólt: Jászai Mari 
vagyok, kisleányom, szeretnék a szü-
leiddel beszélni. Odavezette hát szülei-
hez és Jászai Mari, a nagy drámai 
színésznôhöz illôen ezt mondta: ezt a 
gyereket pedig tanítassák, mert ennek 
a színpad lesz a kenyere! A szülôk 
megfogadták a tanácsot és Marikát 
beiratták egy tánciskolába. A gyerek 
olyan tehetségesnek és szorgalmasnak 
bizonyult, hogy másfél-két éven belül 
már Budapest számos revûjében és 
esztrád mûsorában lépett fel. Rögtön 
nagy sikerei voltak és hamarosan ô 
lett a család fô kenyérkeresôje. De 
Rökk papa vállalkozó szelleme is meg-
maradt és 1924-ben családjával együtt 
Párizsba költözött, mert úgy vélte, ott 
sikeresebbek lesznek vállalkozásai. 
Hát ha ez nem is így alakult a késôb-
biek során --– mégis jó döntés volt. 
Párizsban ugyanis nem a papa, hanem 
Marika karrierje tudott igazán kibon-
takozni. Egy éven belül már a Moulen 
Rouge-ban táncolt, mint a legendás 
hírû Gertrud Hoffman szólótáncosa. 
A világhírû revûvel Amerikába is elju-
tott, new Yorkban, a Broadway-on is 
bemutathatta fergeteges tánctudását. 
Gertrud Hoffman menedzselése jó-
voltából 4 évet töltött Amerikában. 
Roppant energiával és fantasztikus 
fizikai képességgel táncolt, különösen 
bravúros spiccforgása volt híres. De 
az élvonal-beli szereplés nem gátolta 

ôt a továbbtanulásban.  nekelni tanult 
és t nc tudását kiváló mesterek irányí-
tásával fejlesztette és a revû-szereplés 
mellett a klasszikus balettet is tanul-
ta. Amerikából visszatéerve London-
ban folytatta munkáját és tanulmá-
nyait. Az utolsó orosz cár egykori 
szólótáncosa tanította és majdnem egy 
évig primadonnája volt London egyik 
siker-revûjének, a Folie de Pure- nek. 
Budapestre is hazalátogatott, ha nem 
is rendszeresen és a Royal Orfeumban 
valamint az Operettben jónéhány fô-
szerepet játszott, megint csak fantasz-
tikus sikereket aratva. A revûk és 
operettek, melyekben fellépett, garan-
tált sikert jelentettek és így mindegyik 
megért vagy 100-150 elôadást Rökk 
Marikával a fôszerepben. Budapest 
rajongott érte -– de Bécs és hamarosan 
Németország is.

Joggal kérdezhetjük, hogyan történt, 
hogy egy magyar színmûvész sikeres 
lehetett német nyelvterületen is? Hát 
ez valóban a csodával határos. Rökk 
Marika személyisége átsugárzott a 
nemzeti hovatartozáson --– sôt, mond-
hatjuk, hogy erôsen magyaros kiejtése 
egy különös egzotikumot kö lcsönzött 
neki, amit a romantikára ugyancsak 
hajlamos németek  s osztrákok szinte 
azonnal elfogadtak. Nem csak, hogy 
elfogadták, hanem valósággal rajong-
tak érte. Bécs legnagyobb primadon-
nájaként ismerték hamarosan. A né-
metek is azonnal felfigyeltek rá és az 
UFA filmgyár állandó jellegû, mond-
hatni életre szóló szerzôdéssel magá-
hoz is kötötte . A sors különös iróniája, 
hogy a nemzeti szocialista rezsim pro-
paganda masinája is hamar felfedezte. 
Göbbels, a hírhedett propaganda fô-
nök, aki egyben az UFA fôfelügyelôje 
is volt, rábólintott és a szép, barnahajú 
magyar primadonnából egy csapásra 
sz ke német szépség lett. Persze csak 
küllemre, mert Marika örökre magyar 
maradt. Fáradhatatlanul dolgozott a 
magyarságért, mûvészetén keresztül. 
Mondhatjuk, hogy ô teremtette meg a 
mézeskalács-szíves, hímzett réklis, 
csikós-gulyás- csárdás magyar mû- ro-
mantikát, amit a németek és osztrákok 
mindmáig imádnak. Mondhatjuk, 
hogy mindez giccses, hamis képet ad 
Magyarországról, de el kell ismer-
nünk, hogy ennél sikeresebb és öröké-
letûbb népszerûsítô kampányt Rökk 
Marika elôtt és után nem tudott vég-
rehajtani senki sem.

Mindennek ellenére mégsem köte-
lezte el magát a hitleri Németország-
gal... Rökk Marika sohasem politizált. 
Profi volt, ezer százalékosan. A szín-
padon vagy a filmfelvevô kamera elôtt 
eljátszotta, amit el kellett játszania. 
Aktívan soha sem támogatta a fasiszta 
eszméket, habár akkori férje, Georg  
Jacoby tagja volt a náci pártnak. A 
háború után aztán ezért el is kellett 
szenvednie egy büntetô féreállítást, 
pár évig nem léphetett színpadra Eu-
rópában. Pedig, hogy milyen igazság-
talanság volt ez, azt az is mutatja, hogy 
a több tucatnyi Rökk Marika UFA 
filmet, amit Hitler bunkerjában talál-
tak és orosz hadizsákmányként 

Moszkvába vittek, rövidesen Szovjet-
únió- szerte játszották a mozikban. 
Tehát még az oroszok sem találták 
sértônek vagy náci-barátnak ezeket a 
játékfilmeket, csak a túlbuzgó, hábo-
rút vesztett német hivatalnokok, akik 
Rökk Marikát el akarták némítani.

De nem lehetett. 1948-ban már ismét 
színpadra léphetett Ausztriában és a 
következô évben elnyerte a frissen 
alapított Bambi díjat. Ezt még négy-
szer nyerte el életében, jónéhány más 
nagy díjjal együtt --– s ez is példázza 
csodás népszerûségét. Igazi európai, 
pontosabban osztrák- magyar sztár 
státuszát egész életében megôrizte. 
Számtalan színdarabban, operettben, 
filmben és revûben szerepelt és mond-
hatni, hogy minden egyes darabot si-
kerre vitt. Budapestre egyre ritkábban 
jutott el, de amikor eljutott, akkor em-
lékezetes élményt adott rajongóinak. 
A háború befejezôdése óta, egy ízben, 
1984-ben játszott csak itthon a Volks-

theater bécsi társulatának vendégjá-
téka alkalm ból, néhány elôadás ere-
jéig. Utolsó hazai fellépése alkalmából, 
1992-ben, 79 évesen, a siker leírhatat-
lan még mindíg, a kritikák fenomená-
lisak. Tizenhét elôadást játszik, táncol-
énekel fergeteges tempóban, sôt, 
orosz táncot jár --- energiájával nem 
takarékoskodva, mindent beleadva hó-
dítja vissza néhány este alatt szemé-
lyesen az ôt akkor már csupán hírbôl 
ismerô pesti közönséget. Talán túl jól 
is teljesít. Nem játsza végig a kialku-
dott elôadásszámot --- belebetegszik az 
erôkifejtésbe. Az elkövetkezendô 
években egyre kevesebbet hallani 
róla, végre beköszöntött az alkony. 
Rövid volt, mert 2004-ben, 91. évében 
új szerzôdést kapott: ezúttal valóban 
örökké tartót, fenn a Mennyei Színpa-
don. 
Az SBS Magyar Rádióban el-

hangzott elôadás alapján.

Kedves Támogatóink !
Szeretettel küldöm üdvözletemet 

immár Déváról egy csodálatos 
székelyföldi út után. Elég sürû volt a 
program, nagyon sok festôi helyen 
jártunk, nekem Csíksomlyó egyik 
kedvencem a Kegytemplom, letérdelni 
a Csíksomlyói Szûz Anya szobra elé, 
meglátogattuk Csaba testvérrel. A 
Szárhegyen és Borszéken lévô 
házainkat is. Mindegyik nagyon 
nagyon szép a borszéki csodálatos kör-
nyezetben!  Ha minden beindul közel 
80 gyerek fog imáiban megemlékezni 
a támogatóikról! Gyönyörû ôszi idô 
volt, egész enyhe. Déván persze már 
beindult a rendelés, de nagyon jó volt 
ismét meglátogatni azt a gyönyörû 
vidéket és találkozni annyi ismerôs 
arccal… És érezni a kedvességet és 
szeretetet, amit mindenhol kap az 
ember. Akikkel csak beszélek 
mindenki nagyon hálás azért az 
adakozásért, amit az ausztráliai 
magyar támogatóink küldenek. 
Hálásan köszönöm a támogatásokat, 
amik nem régen érkeztek a számlára : 
dr G. Nagy, Kiss Olga +szülô , N.N., 
Dobozy Istvan (Adelaide), Hanna 
Prekop +szülô

Értesítést kaptam Veres Évától is 
aki Budapesten fizette be adományát, 
de kéri ezt is úgy tekintsük mint egy 
ausztráliai magyar adományát. Isten 
áldja meg adományozóinkat !

A másik nagy meglepetés egy nagy 
adomány volt Sydneybôl, ami Csaba 
testvért is teljesen váratlanul érte. 
Tisztában vagyok azzal, hogy ez elég 
nagy port vert fel Ausztráliában, de 
jöttek olyan bíztató levelek, ami 
nagyon megnyugtatóak voltak. Az 
adomány az alapítvány budapesti 
bankszámlájára lett direkt átutalva. 
Bárbay Miklós, Rezsô ôsztöndíj lesz 
a neve, adakozója kívánsága szerint és 
az éves kamatokból továbbtanuló 
gyermekek részesülnek.

Mint a dévai Szent Ferenc Alapítvány 
képviselôje Ausztráliában és már 7. 
évem mint önkéntes Déván (fogorvos, 
fordító, ami éppen kell ) úgy érzem 
egy pár szót szeretnék szólni. Minden 
adomány eddig is 100 %-ban az 
alapítványhoz került és nagyon szép 
eredményeket tudunk felmutatni, 
hogy mit értünk el idáig is. Egy pár 
dolgot szeretnék kihangsúlyozni. 
Csaba testvér még soha adományt 
SENKITÔL nem kért, amit kap 
megköszöni Isten nevében. Jelenleg is 
2400 gyerek van gondozásban vagy a 
szülôk, vagy az állam, vagy más papok 
kérésére néha a nagyobb gyerekek 
maguk hívják fel Csaba testvért, hogy 
fogadja be ôket. Ha a szülô ki akarja 
venni a gyerekét bármikor megteheti 
azt. „Zárak“ a kapukon nincsenek. 
Böjte Csaba az aki igen is keresztény, 
magyar gyerekeket nevel Erdélyben. 
Azért is kell, hogy a gyerekeknek 
valami magyar vére legyen a román 
hatóságok nem is engedik, hogy tiszta 
román gyerekek kerüljenek az 
alapítványhoz, nehogy el legyenek 
magyarosítva!!

Hogy Csaba testvér mit dolgozik 
személyesen látom nem csak helyben 
Déván, de amikor elkísérem egy egy 
körútján! Idáig is voltak nagyon jó 
lelkû támogatóink az évek során 
amiért szeretném hálás köszönetemet 
kifejezni, ezt az adományt Csaba 
testvér nem kérte, kapta. Nem 
szeretném azt, hogy akár Csaba 
testvér nevén akár a Szent Ference 
Alapítványén bármi csorba essen. Az 
elhunytnak is ez volt a kérése halálos 
ágyán. Akik ismerik Csaba testvért és 
talán ennyi év után engem is, 
bizalommal lehetnek abban, hogy a 
pénz jól lesz felhasználva és szerintem 
jobb helyre nem is kerülhetett volna. 
Nem mintha magyarázkodni kellene, 
de a szegénység, amivel az amber itt 
szembesül Ausztráliában elkép-
zelhetetlen, de sok minden egyébben 
sokkal gazdagabbak mint a nyugaton 
élôk és olyan emberek mint Csaba 
testvér ennek a megva-lósítóik!!
Hálás köszönettel és szeretettel, 

Eszter.
dr Kalotay Eszter 

drekalotay@gmail.com 

Aki rajta van a facebookon a Saint 
Francis Foundation of Deva honlapon 
sok minderôl értesülhet, vagy a 
www.magnificat.ro …, akinek kérdése 
van ott kérdezhet.
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Az 1956-os forradalmárok nem 
készítettek halállistákat. Ennek ki-
találása egyik eleme volt a neo-
sztálinizmus fondorlatainak. A meg-
torlás idôszakában Kádárék ország-
szerte kezdték elhíresztelni, hogy az 
„ellenforradalmárok” minden tele-
pülésen elkészítették a kivégzendô 
„legjobb kommunisták” névjegy-
zékét!

Emlékszem ma is, egy vezetô nyír-
egyházi pártemberre, aki nyilvánosan 
azzal dicsekedett, hogy ô is rajta volt 
a halállistán, de szerencséjére, még 
idôben megérkeztek a szovjet csa-
patok. Kétségtelen, hogy az akkori 
kegyetlen megtorlás idôszakában a 
halállista készítésének a vádja a bírói 
gyakorlatban nagyon súlyos volt!

Ugyanakkor, egykori munkástanácsi 
elnökként elmondhatom, hogy a 
munkástanácsok és forradalmi bi-
zottságok gyakorlatában, a feladatok 
között ilyen listakészítés nem sze-
repelt. Azt tartjuk, hogy az 1956-os 
felkelés, forradalom és szabadságharc 
tiszta volt, eltekintve néhány nép-
ítélettôl (31 eset) és a Kádárék által a 
lakosság megfélemlítésére 81 tele-
pülésen alkalmazott sortûzektôl (kb. 

Dr. Fazekas Árpád, 56-os munkatanácsi elnök:

Gondolatok az ’56-os 
„halállisták” kapcsán

1000 áldozat) Ezek a forradalom ki-
lengései, hordalékai! A népítéleteket 
az 56-os forradalmárok sem he-
lyeselték, nagyon elítélték.

Viszont a legteljesebb  mértékben 
megértem, hogy a nyíregyházi forra-
dalmárok legelsô tette: a Mali-
novszkij-emlékmû, azaz lovasszobor 
eltávolítása, lerombolása volt! Min-
dent megmagyaráz ezen önkény-
uralmi jelkép máig olvasható cirill 
betûs felírata: „Örök dicsôség azok-
nak a hôsöknek, akik a Szovjet Köz-
társaságok függetlenségéért vívott 
szabadságharcban estek el”. Napnál 
világosabb, hogy ez a szovjet leígázók 
dícsôítése! Pátzay Pál (1896-1979) 
szobrászmûvész 1945. január 21. nyír-
egyházi találkozásukkor mintázta 
meg Malinovszkij marsall arcvo-
násait, s a szovjet megrendelésre 
készült emlékmûvet már 1945. május 
1-jén fel is avatták. Külön szép-

séghibája volt azonban ezen szovjet 
birodalmi emlékmû létesítésének, 
hogy azt a nyíregyháziak által ki-
váltképpen tisztelt: vitéz Kovács 
István nemzetôr fôhadnagynak a 
szülôháza elôtt felállított gyönyörû, 
egész alakos bronzszobra helyére 
tették.

A Kádárék által rohammunkával 
visszaállított Malinovszkij-szobor ma 
már nem illik az evangélikus Nyír-
egyháza nagytemploma elôtti fôtérre: 
anakronizmus! Át kell helyezni a 
Hôsök temetôjébe! (Ha az Orosz Fél 
nem egyezik bele, haza is viheti!) 
Ezután pedig lehet gondolkodni: vitéz 
Kovács István emlékmûvének a visz-
szaállításáról.

Nyíregyháza 1956-os hôsei valóban 
örök dícsôséget érdemelnek, mert 
volt bátorságuk az idegen szovjet 
emlékmûvet azonnal, amint lehetett, 
azaz 1956. október 26-án, a helyi 

forradalmi események elsô napján 
megsemmisíteni! Ôk, valóban szabad-
sághôsök voltak, mégpedig béke-
szeretô szabadságharcosok, mert 
senkit meg nem öltek megyénkben, s 
még az ellenségüket is tolerálták!

Így adódott, hogy Benkei András, az 
MSZMP megyei intézôbizottságának 
titkára (1963-1980 között belügy-
miniszter) 1957. április 18., nyír-
egyházi beszédében ekként szólt az 
„ellenforradalomról”: „... igen nehéz 
az agitációs munka..., mert hát itt 
nem akasztotrak fel senkit, nem öltek 
meg senkit...”

Ez volt az igazság és az 1956-os for-
radalom tisztasága! A történelem-
hamisítók szempontjából pedig: ha-
lállisták --- halottak nélkül.

A forradalom után 58 évvel, a ha-
lállisták kapcsán ezek a gondolatok 
jutottak az eszembe. Külön öröm, 
hogy 90. születésnapomon (1924. 
augusztus 5. Csenger) ezeket már 
szabadon leírhattam, közölhettem, s 
folyamatosan ma is ápolhatom 1956 
igazi szellemét.

Mráz Erzsébet Irma 
(Hajdunánás)

Szaladnak az évek...

Szaladnak az évek,
Elszaladnak gyorsan
Szinte észrevétlen,
Elrepülnek sorban.

Sokasodnak az ôsz szálak,
Gyarapodnak a ráncok,
Lassulnak a lépteim az
Úton, amelyen járok

Visszanézek néha:
Mit rontottam el?
Nem idôzök soká,
Hisz haladni kell!

Tévedtem, hibáztam.
És rosszul döntöttem?
Igen, de remélem,
Egy kis jót is tettem!

Most, mikor kevesebb van
Elôre, mint hátra
Átgondolja az ember,
„Bûneit” megbánja.

Így teljes az élet,
Én semmit sem bánok,
Bár hibáztam, mint más,
Emelt fôvel járok.

Nem ártottam senkinek
Szándékosan sosem,
Hibáim vállalom,
Mindet elismerem.

Nem várok rég csodát,
De vannak szép álmok,
A boldogság kertjébe
Szívesen bejárok.

Minden boldog nap
Ajándék nekem,
Ettôl megszépül 
Az én életem.

Csak tenni akartam,
Hogy jobb legyen minden,
Sohasem kérdeztem,
Sikerült-e vagy nem.

Szaladnak az évek,
Elrepülnek gyorsan.
Emlékszik valaki
Arra, hogy itt voltam?

AUSZTRÁLIAI SZABAD MAGYAR 
REFORMÁTUS EGYHÁZ 

WANTIRNAI EGYHÁZKÖZSÉGE
Gyülekezetünk rendszerint minden hó elsô és harmadik 

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

Istentiszteleteink decemberi 
sorrendje

December 7-én és 21-én vasárnap d.e. 11 órakor,
szokásos vasárnapi 

istentisztelet
utána szeretetvendégség, kávézás, beszélgetés

 a templom alatti társalgóban. 

December 25-én, karácsony elsô napján d.e. 11-kor 

ünnepi istentisztelet
úrvacsora osztással

Mindenkit szeretettel hiv és vár gyülekezetünk.

Érdeklödes dr. Kósa Géza gondnoknál, telefon: 9877-1006 
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SPORT
Hódolat a magyar foci elsô, 

karikalábú királyának
125 esztendeje, 1889. október 11-én 

született Schlosser Imre, labdarúgá-
sunk elsô hazai bálványa és nemzetközi 
szinten elismert klasszisa. A „karikalá-
bú” Slózi, aki 13 bajnoki aranyával és 7 
gólkirályi címével valószínûleg örökre 
megdönthetetlen magyar csúcsot állí-
tott fel. A Ferencváros szurkolói ra-
jongtak érte, még az is megesett, hogy 
kifogták a konflisa elôl a lovakat, és a 
drukkerek húzták tovább a kocsit. 
Amikor aztán az MTK-ba igazolt, már 
sokkal inkább fogták volna be ôt --– a 
lovak helyébe.

Már az sem akármi, hogy egy valódi 
báró indította el a karrierjét. Történt 
egyszer ugyanis, hogy maga Podma-
niczky Frigyes méltóztatott megnézni 
a pesti kölykök játékát, és miután elé-
gedett volt vele, az egyik srácot, Slózit 
magához intette, és így szólt hozzá 
(alább részlet következik Schlosser 

Imre önéletrajzi mûvébôl):
–-- Gumilabdával is tudnátok játsza-

ni? -– Még jobban --– feleltem --–, hi-
szen ugrik is. A báró jóindulatú mo-
sollyal kotorászta elô pepita nadrágja 
zsebébôl az erszényét, kivett belôle 
egy ezüstkoronást és odanyújtotta: --– 
Nesztek gyerekek, vegyetek egyet!

A nagy boldogságnak --– mintha csak 
az Indul a bakterházat vagy a Pál utcai 
fiúkat olvasnánk --– a gonosz csôsz 
vetett véget. Addig ólálkodott a közeli 
fák sûrûjében, míg egy alkalommal 
meg nem kaparintotta a lasztit, majd a 
bicskájával kényelmes mozdulatokkal 
azonmód fel is szeletelte azt. A többiek 
kôvé meredtek, de Slózinak mentô öt-
lete támadt: dobogó szívvel, ám hatá-
rozott szavakkal bizonygatni kezdte 
Podmaniczky bárónak, hogy a csôsz 
bácsi egy bôrlabdát már biztosan nem 
merne szétvágni, és az érv hatott, egé-
szen pontosan tizenhat koronát fialt! 
Kisebb vagyont, de Slózi ennél hama-
rosan sokkal többet ért.

FTC-tag bátyjai (igazi Fradi-család, 
késôbb Fritz Alajos, a csapat kapusa 
lett a sógora) ajánlották be Malaky 
Mihálynál, aki 1905-ben szerzôdtette 
is, majd 1906. február 25-én, tizenhét 
évesen már be is mutatkozhatott az 
elsô csapatban. A Postás elleni 0–1 
után azonban sírva vonult az öltözôbe, 
az utódok számára is példás önkriti-
kával így értékelte a teljesítményét: 
„Sehogy se ment a játék. Alig tudtam a 
labdához nyúlni. A Postások tankjai 
engem formálisan lehengereltek, na-
gyon csúfosan játszottam végig éle-
tem elsô komoly mérkôzését.” Vissza 
is került három hónapra a második 
garnitúrához, de ôsztôl újra a nagyok-
nál vették számításba, és onnantól 
nem volt megállás. Gólérzékenysége 
mellett karika lába lett a védjegye, 
ráadásul az évek során mindkettô 
egyre markánsabbá vált, utóbbit ô 
sem tagadta: „Hozzászoktam az erôs 
meccsekhez, s itt kezdtek amúgy is 
gyermekkorom óta erôsen igénybe 
vett lábszáraim görbülni, hogy azután 
hosszú éveken át bô anyaggal lássák el 
a sportkarikaturistákat.”

Ferencvárosi idôszakát késôbb idilli 
hangulatban idézte, érdekes adalékok-
kal szolgálva a korabeli „szakmai” 
háttérrôl is:

„Trénerünk nem volt. A gyakorlat 
vezetett rá bennünket arra, hogy he-
tenként leghelyesebb két tréninget 
tartani. Ezeket mi minden kedden és 
csütörtökön tartottuk. Tökéletesen 
elég volt. Az FTC akkori vezetôi, dr. 
Springer Ferenc, dr. Gregersen Fe-
renc és Malaky Mihály úgy kezeltek 
bennünket, mintha a fiaik lettünk vol-
na. Soha nem hallottunk tôlük szem-
rehányást, számonkérést, tudták ôk 
jól, hogy mi úgyis minden tôlünk tel-
hetôt megteszünk a sikerért. Ez az 
összetartás, a bajtársi érzésnek az ápo-
lása akkor korántsem volt olyan köny-
nyû, mint ma. Nem volt klubház, klub-
helyiség, ahol a játékosok minden 
kényelmet megtaláltak, és ahol ápol-
hatták a bajtársi szellemet. A külsô 
Soroksári úti pályánkkal szemben az 
FTC II. játékosának, Weisz Dezsônek 
volt a vendéglôje. Minden tréning és 
mérkôzés után ott gyülekeztünk, meg-
beszélni a játék eseményeit. Nem sza-
bad megfeledkeznem a szurkolókról 
sem. A derék jó békebeli franzstadt-
lerek, a ferencvárosi polgárok szívvel-

lélekkel, ferencvárosi szívük minden 
szeretetével állottak az FTC mögött. 
Életem hosszú futballista útjának em-
lékei közül mindig ez a régi FTC-ben 
eltöltött idô marad a legkellemesebb.

Népszerûségem vetekedett a leghíre-
sebb pesti primadonnákéval. A ferenc-
városi pálya és a hozzá tartozó tenisz-
pálya közötti kis utcát a köznyelv Slózi 
utcának keresztelte el. Emlékszem, 
hogy egy kis FTC-drukker minden 
meccs után futott a villamos után, 
amelyre felszálltam. Egyszer megvál-
tottam a villamosjegyét. A gyerek 
magához szorította az általam vásárolt 
jegyet és kijelentette, hogy ez a jegy 
legkedvesebb emléke lesz, és nem vá-
lik meg tôle többé soha. Valaki próbára 
akarván tenni, 10 koronát ígért a je-
gyért, de a kisember nemcsak mondta, 
érezte is a rajongást, mert a jegyet az 
akkor nagyon nagy összegnek számító 
10 koronáért sem adta oda…”

Slózi nyolc idényt futballozott a Fra-
diban, a hat bajnoksághoz hat gólki-
rályi címmel járult hozzá, mígnem 
1915-ben összeveszett a vezetôséggel, 
és meg sem állt a nagy rivális MTK-ig. 
A Hungária körúton mindjárt 16 mér-
kôzés/38 gól mutatóval nyitott, e 2,375-
ös gólátlag azóta is magyar csúcs. A 
fradisták szemében tovább tetézte 
vétkeit, hogy az MTK-t is hat elsô-
séghez segítette hozzá, és sokáig úgy 
tûnt, e sajátos párharc 6–6-os döntet-
lennel zárul. Slózi ugyanis észak felé 
vette az irányt, 1923-ban Svédország-
ban, Norrköpingben, egy évre rá a 
Wisla Krakównál trénerkedett, aztán a 
pályához és az otthonhoz is közelítve 
1925–1926-ban a bécsi Wiener AC játé-
kosedzôje lett.

A legjobbkor távozott; lemaradt az 
1924-es olimpiáról és az „egyiptomi 
csapásról”. Ám 1926 ôszére hazahozta 
a szíve, kétszeresen is: visszatért Ma-
gyarországra és az Üllôi útra, a Fradi-
val hetedszerre is bajnokságot és má-
sodik alkalommal Magyar Kupát 
nyert. Így már megnyugodva, megbé-
kélve vonult vissza, és jóval késôbb 
megvallotta: „Titokban sok könnyet 
hullattam az elhagyott zöld-fehér szí-
nekért, melynek még ma is változat-
lanul híve vagyok és az is maradok. 
Könnyen meg lehet ezt érteni, hiszen 
az igazi klubszellemet ott szívtam ma-
gamba és az FTC-bôl lendült futball-
karrierem a magasba. Mindig igazi 
örömet éreztem, mikor a zöld-fehér 
sávos trikót magamon feszülni érez-
tem.”

Azért a piros, fehér, zöld kombináció-
ban is maradandót alkotott. Tizenhét 
esztendôs sem volt, amikor 1906. októ-
ber 7-én bemutatkozhatott a váloga-
tottban Bohémia és Morvaország ellen 
(mifelénk akkor nem erôltették min-
denáron a Csehország elnevezést), az 
akkori szövetségi kapitány, elsô olim-
piai bajnokunk, Hajós Alfréd hívta 
meg a keretbe. Bár a prágai Slavia-
stadionban zuhogtak a gólok --– itt is, 
ott is négy esett --–, a siheder újonc 
egyszer sem talált be. Ám már négy 
hét múlva kárpótolta magát, amikor a 
Millennárison az osztrákok ellen az 54. 
percben 2–0-ra alakította az eredményt 
(3–1 lett a vége), 68 válogatottsága so-
rán összesen 59 gólt szerzett. 1911. 
október 29-én, a Svájc elleni 9–0 alkal-
mával például hatot. Ha Sárosi 
György 1937-ben nem vágott volna 
hetet a csehszlovákoknak, ez is rekord 

lenne, de a huszonegy esztendô, amit a 
nemzeti együttesben töltött, minden-
képpen az. Nem hivatalosan ugyan, de 
1911–14 között négy éven át ôt illette 
az európai gólkirályi cím, 318 bajnoki 
mérkôzésén elért 417 góljával a világ 
hatodik számú elsô osztályú bajnoki 
góllövôjének tekinthetô.

Számokkal azonban aligha írható le a 
nagysága. Mondhatni, az 1930-as éve-
kig egyedülálló a hatása, hiszen a nála 
négy évvel fiatalabb Schaffer Alfréd 
az elsô igazi profiként csak a pénz után 
ment, a válogatottban csupán négy 
esztendôre és 15 meccsre --– igaz, 
azokon 17 gólra --– futotta tôle, a már a 
20. században, 1901-ben született Orth 
György pedig fiatalon súlyos, mara-
dandó térdsérülést szenvedett. Máso-
kat nem is mérhetünk hozzá.

Slózi két évtizeden át a magyar lab-
darúgás állócsillaga volt. Abban a kor-
ban, amikor internet, tévé, rádió híján 
csupán a személyes élmény tehette 
népszerûvé a sportolót, amikor még 
nem osztottak aranycipôt, aranylabdát, 
nem rendeztek kontinentális kupákat, 
világ- és Európa-bajnokságokat -– 
nemzetközi sikerként be kellett érnie 
az 1912-es stockholmi olimpia ötödik 
helyezésével --–, végigsöpört viszont a 
kontinensen a világháború, majd rá 
következett a proletárdiktatúra és Tri-
anon, Schlosser Imre nevét úgy repí-
tette városról városra, faluról falura a 
hír és a szájhagyomány, ahogyan haj-
dani történelmi nagyságainkét.

Halála elôtt négy évvel még egy utol-
só, különleges tisztesség érte: 1955. 
október 16-án, a 100. magyar–osztrák 
elôtt ô végezte el a kezdôrúgást, az ô 
vezetésével vonultak ki a csapatok a 
Népstadionba, amelynek lelátóin örök-
re megdönthetetlen csúcsként 104 
ezer nézô préselôdött össze.

Maga a csoda az a régi fotó: elöl Slózi 
bácsi, mögötte Puskás Öcsi. Egy négy-
zetméternyi magyar futballtörténe-
lem.

Slózit nemcsak a szurkolók tekintet-
ték királynak, hanem egy ízben a fran-
cia vámtiszt is. A társaság párizsi tú-
ráján minden fillérjének nyakára 
hágott, így amikor hazafelé a vonaton 
feltûntek a fináncok, a fizetésképtelen 
játékosok összes holmijukat Schlosser 
hálófülkéjébe rakták, ahol ô látszólag 
mély álomba merült, ajtaja elôtt pedig 
az önkéntes katonai évét töltô, egyen-
ruhában utazó Páyer Imre „teljesített 
szolgálatot”. A francia már éppen ké-
szült benyitni, amikor Páyer arra in-
tette: „Pszt, hier schlaft der ungari-
scher Fussballkönig!” A vámôr 
mindebbôl csupán a Königet értette, 
és mivel azt hitte, valódi király alszik a 
fülkében, tiszteletteljesen távozott.

Gyôzelem az év meccsén, 
Magyarország- Finnország 1:0
A magyar labdarúgó-válogatott ne-

gyedik EB-selejtezôjén Gera 85-ik 
percben szerzett fejesgóljával megér-
demelten verte a szervezetten játszó 
finn válogatottat. A gyôzelem azt je-
lenti, hogy a szégyenteljes észak-írek 
elleni vereség dacára harmadiként 
várhatja a válogatott a tavaszi folyta-
tást.

Második budapesti és a megbízott 
szövetségi kapitány Dárdai Pál elsô 
hazai Európa bajnoki selejtezô mérkô-
zésen nagy lendülettel és a románok 
ellen látott harcossággal kezdte a mér-
kôzést a magyar válogatott az egy 
szektor híján teltházas Groupama 
Arénában, 19 ezer nézô elôtt.

Már az elsô percben helyzethez jutott 
a Dárdai-csapat. Dzsudzsák Balázs 
indította a 16-os elôl Szalai Ádámot, 
aki elôl az utolsó pillanatban mentenek 
a védôk. 

Ha nem is hibátlanul, de folyamatos 
nyomás alá került a finnek kapuja, de 
a vendégcsapat szervezett védekezé-
sét nem tudtuk áttörni.
Második félidô
A csapat láthatóan magasabb sebes-

ségre kapcsolt és az elsô félidôvel 
szemben futószalagon dolgozta ki a 
lehetôségeket. 

A közönség továbbra is ûzte, hajtotta 
a csapatot, nyoma sem volt a türelmet-
lenségnek, amire Dárdai Pál is kérte a 
szurkolókat, akik értékelték a küzdô-
szellemet, hajtást, a becsúszó hibák 
ellenére is.

Utolsó nagy hajrába kezdett a válo-
gatott és meg is harcos játéknak is 
meg is lett az eredménye. A 85-ik 
percben felrobbant a stadion. A csere-
ként beállt Lovrencsics egy csel után 
jobbról bead két védô között, középen 
meg az ötösön két bekk mellett Gera 
felugorva, háttal a jobb sarokba csúsz-
tatott fejjelt. 

A mérkôzés végén zúgott a „szép volt 
fiúk’’ és „Dárdai Pali, Dárdai Pali” 
rigmus. A megbízott szövetségi kapi-
tány három mérkôzésén hozta a kitû-
zött célt. Vezetésével két gyôzelemmel 
és egy döntetlennel fejezte be az évet a 
válogatott, amely a harmadik helyrôl 
várhatja a tavaszi folytatást. A csoport 
másik mérkôzésén Görögország meg-
alázó vereséget szenvedett hazai pá-
lyán a Feröer-szigetek ellen, míg a 
csoportot vezetô Románia két góllal 
verte Észak-Írországot.

 A csoport állása 
1. Románia 4 3 1- 6 -1 10 pont
2. Észak-Írország 4 3 - 1 6-3 9
3. MAGYARORSZÁG 4 2 1 1 4 -3 7
4. Finnország 4 1 1 2 4-5 4
5. Feröer-szigetek 4 1 - 3 2-6 3
6. Görögország 4 - 1 3 1-5 1

Puskás a világ öt 
legjobb játékosa között

A világszerte ismert és elismert in-
ternetes labdarúgószaklap, a Goal.com 
olvasóinak szavazata alapján összeállí-
totta a maga Hírességek Csarnokát, a 
Hall of Fame-et. Az öt kiválasztott kö-
zöl negyedikként Puskás Ferenc 
nevét hozták nyilvánosságra.

A Goal.com szakértôk segítségével 
15 fôs elôzetes listát készített, amelyen 
az alábbi héroszok szerepeltek: Mara-
dona, Pelé, Cruyff, Beckenbauer, 
Eusebio, Garrincha, Jasin, George 
Best, Zidane, Ronaldo (a „Feno-
mén”), Van Basten, Platini, Di Sté-
fano, Maldini és Puskás.

Veretes névsor a jelen sztárjai nélkül 
is.

Több mint százezer olvasó szavazata 
alapján Zidane, Maradona és Pelé után 
negyedikként Puskás Ferenc került be 
a legjobb öt közé. Újabb óriási elis-
merés Puskásnak.

Hangsúlyozzuk, olyan mértékadó 
szaklap kérte fel az olvasóit, amelyet a 
világ minden pontján tallóznak, s 
amelynek nincs magyar mutációja. 
Puskás tehát elvileg hendikeppel in-
dult a társaihoz képest. Ám két évtize-
den át tartó, eredményekben párat-
lanul gazdag pályafutását mindenhol 
számon tartják, kiemelve, Puskás nem 
pusztán kiváló labdarúgó volt, hanem 
egyben remek ember is.
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Büszkeség és emberélet

Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre: 1. Savanyú a csokoládé, 2. Ga-
ribaldi katonái, 3. Lídónak, 4. Gyórs-
írás, 5. A volfrám (wolfram), 3410 
Celsius-fokon olvad, 6. Rostand Cyra-
no de Bergerac címû mûvében, 7. 
Bauer Rudolf, 1900-as párizai olimpi-
án 36,04m., 8. A platina, 9. Rákosi Vik-
tor írói álneve volt, 10. Keleti Márton.

E heti kérdéseink:
1. Miért nevezik Nagy-Británniát 

nagynak?
2. Mennyi lakósa volt kb. Magyaror-

szágnak az 1700-as évek elején?
3. Ki fordította elôször magyarra 

Andersen meséit?
4. Hol él szabadon az egyetlen Euró-

pában élô majomfaj?
5. Kinek melyik balettjében látható a 

híres Kardtánc?
6. Mi a neve a francia köztársasági 

elnök palotájának?
7. Ki írta a Heten Théba ellen címû 

drámát?
8. Hány centiméter van egy kilomé-

terben?
9.Mi a magyar neve a baobabfának?
10. Melyik a emberi szervezet leg-

gyorsabban mozgó része?
Válaszunkat a következô heti újság-

ban olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
Figyelem morbid viccek!
Csak erôs idegzetüeknek

--- Mi az, elöl-hátul vérzik?
--- Boci boci tarka, se füle se farka.

* * *
--- Jaj, doktor úr, meddig lesz a fér-

jem még lélegeztetôgépen?
--- Az elsô áramszünetig.

* * *
Bemegy egy nyápic fickó a kocs-

mába, és megkérdi:
--- Bocsánat uraim, de nem a maguké 

az a pitbull kint az ajtó elôtt, a parko-
lóórához kötve?

Egy kétméteres kopasz, dagadt, mo-
torosruhát viselô fickó lassan megfor-
dul, és felmordul:

--- De, az enyém! Nem tetszik talán 
valami?

--- Nos, uram, attól tartok, a helyzet 
az, hogy a kutyám megölte az ön pit-
bullját.

--- Micsoda? Hát milyen kutyád van 
neked? --- kérdi döbbenten a kolosz-
szus.

--- Nekem? Egy négy hetes palota-
pincsi.

--- És el is higgyem, hogy az a zseb-
cirkáló megölte az én kutyámat? Mit 
csinált vele?

--- Megakadt a torkán...
* * *

--- Mi van az öreg nô mellei között?
--- A köldöke.

* * *
--- Miért adnak a kórházban, estén-

ként forró kakaót és viagrát az idôs 
férfibetegeknek?

--- Mert a kakaótól jobban alszanak és 
a viagrátol nem gurulnak le az ágyról.

* * *
Egy ember egyszer elmondta a fiá-

nak a hosszú élet titkát: minden reggel 
meg kell szórni egy kis puskaporral a 
kukoricapelyhet, amit reggelire eszik. 
A fiú ezt folyamatosan csinálta, és 93 
éves koráig élt. Mikor meghalt, 14 
gyermeket, 28 unokát, 35 dédunokát 
hagyott hátra, és egy 15 láb átmérôjû 
lyukat a krematórium falában...

* * *
Pistike Juliskának:
--- Játsszunk papás-mamást!
--- Jó, de ne verjél meg nagyon...

* * *
Brodar, a vikingek vezére lelkesítô 

szózatot intéz embereihez:
--- Vikingek! Nemsokára kikötünk, és 

lerohanjuk ezt a kis falut itt a parton!
--- Éljen Brodar! --- kiáltják lelkesen 

az emberei.
--- Aztán a férfiakat lemészároljuk!
--- Éljen Brodar! --- üvöltik a vikin-

gek. 
--- Aztán megerôszakoljuk az asszo-

nyaikat!
--- Éljen a bölcs Brodar! --- kiáltják a 

vérszomjas vikingek.
--- És vikingek! Aztán nehogy megint 

összekeverjétek!
* * *

Egy férfinak kínzó fejfájása van már 
hónapok óta. Miután több vizsgálaton 
átesett, az orvosa azt javasolja neki, 
hogy kasztráltassa magát, az segíteni 
fog. Mivel a fejfájás már teljesen fel-
ôrölte a beteg idegeit, hosszas gondol-
kodás után beleegyezik a mûtétbe. A 
mûtét után a fejfájás teljesen elmúlik. 
Emberünk bemegy egy ruházati bolt-
ba, hogy egy kalapot vegyen magának. 
Az eladó ránéz, és kapásból mondja:

--- Az ön kalapmérete 7 és feles.
---Ez bámulatos! Hogyan csinálta?
--- Tudja, már vagy 20 éve a szak-

mában vagyok. Elsô ránézésre meg 
tudom állapítani a méreteket. Azt is 
tudom, hogy 36-os nadrágot hord!

Erôs felindulás. Vajon mit is je-
lenthet az pontosan? Mi váltja ki? És 
mennyit kell érte lehúzni? Van-e úgy, 
hogy megéri? Büszkeség és ember-
élet.

Olvasom, hogy erôs felindulásban el-
követett emberölés miatt nem jogerô-
sen öt év hat hónap börtönbüntetésre 
ítélte a Debreceni Törvényszék azt a 
férfit, aki 2012 októberében végzett 
feleségével, miután az asszonyt há-
zasságtörésen kapta. A tekintélyes 
törvényszék tájékoztatása (mily’ szép 
hármas alliteráció) szerint a pár 2007-
ben kötött házasságot, ekkor költöztek 
Ebesre, ahol a nô idejét a háztartási 
teendôk mellett a két gyermek neve-
lése töltötte ki. A terhelt (ez milyen 
szó) az eljárás során mintaházasságnak 
nevezte az elhunyttal (ez is milyen, ez 
lett belôle, egy elhunyt, holott azelôtt 
szerették, dédelgették) korábban 
fennálló kapcsolatát. A meghallgatott 
tanúk zöme azonban kívülrôl nem látta 
azt túlzottan harmonikusnak. A férfi 
gyakran váratlanul jelent meg otthon, 
hogy ellenôrizze feleségét, ami terhes-
sé vált a nônek. Emiatt a válás lehe-
tôségét is fölvetette, amire a férj indu-
latos lett és fenyegetôzni kezdett. Az 
asszony idôközben lovagolni kezdett 
(jézusom!), az edzéseken pedig egyre 
közelebb került edzôjéhez, akit végül 
meghívott magához. A vádlott vélet-
lenül nyitott rájuk, és a házasságtörés 
miatt azonnal vita (vajon mirôl?) rob-
bant ki közöttük. Ennek hevében M. T. 
egy keze ügyébe kerülô késsel megölte 
az asszonyt.

Na, nem irigylem szegény ügyészeket 
és bírákat. Mert minden redôny mö-
gött, ahol elôtte muskátli, ott virít a 
borzalom. A hétköznapi ôrület. Amirôl 
a kedves, ám néha igencsak elfogult 
tanúk semmit sem tudnak. A harmó-
niáról még annyit sem, tekintve, hogy 
nekik is megvan otthon a saját bajuk. 
M. T. többször váratlanul jelent meg, 
egyébként a saját nyomorult házában. 
Vajon miért? Paranoiás pszichopata, 
vagy akadt némi „ráutaló magatartás”, 
hogy ennél a szép zsargonnál marad-
junk? Esetleg további elôzmények (ez 

sem rossz)? Elôfordul ugyanis (és 
errôl drága emlékezetû Seszták Ági, 
tehát egy igazi nô, írt gyakran), hogy 
(és most kéretik a konkrét esettôl sür-
gôsen elvonatkoztatni) sorozatosan 
olyan pszichés és fizikai nyomás ne-
hezedik a késôbbi „elkövetôre”, hogy 
úgy véli, ennél minden jobb. És akkor 
egyszer csak szúr. Mert a feleségét 
megtalálta a lovastréner, a kertész, a 
medencetakarító (egy tisztességes 
reklám látható a televíziókban, amely-
ben a nô kiröhögi a kigyúrt barmot és 
megörül a hazatérô családnak), vagy 
éppen a család legjobb barátja társa-
ságában, akirôl még az is kiderül, hogy 
hálásnak kéne lennie neki, és az még a 
jobb eset, ha anyuka Lady Chatterley-
nek képzeli magát, és nem a Született 
feleségekbôl, vagy valamelyik másik 
szemétbôl szedi össze sorozatosan, 
hogy miként kéne bosszút állnia a hü-
lyén, aki közben szétdolgozza magát, 
vagy éppen átmenetileg nyomorék. És 

aztán még jön a duma a figyelmesség-
rôl, az elhagyatottságról, amit persze 
minden osztálytalálkozós kis balfasz 
azonnal kihasznál. De lehet ezt fokozni, 
ebben a világban már semmi sem le-
hetetlen, az is elképzelhetô, hogy va-
laki leszbikus lesz egy kicsit, csak 
azért, hogy tovább alázza azt, akit va-
laha állítólag szeretett. Holott ha tud-
ná, hogy a férfiak nagy részének ez 
inkább izgalmas, mint tragédia, egy-
fajta kontrapunkt, vagy mi. A pornófo-
gyasztási szokások hazai felmérése 
szerint egyébként is a nôk legnagyobb 
része leszbikus cuccot néz elsôsorban. 
Ez van.

Mindez csupán arról jutott eszembe, 
hogy kampány indult a kapcsolatokban 
dúló erôszak miatt. Nagyon helyesen. 
Elég volt, ebbôl is.

Hegyi Zoltán
(Magyar Nemzet)

--- Na, itt alaposan téved. Az alsónad-
rágom mérete csak 34-es!

--- Ember, ha ilyen szûk gatyát hord, 
attól olyan fejfájást kaphat...

* * *
Egyik ember a másiknak a tóparton:
--- Bocsánat uram, itt nem szabad 

fürödni!
A másik:
--- Én nem fürdök, hanem fuldoklok!
Egyik:
--- Ja, elnézést, akkor nem zavarok!

* * *
A buzi, a dohányos és az alkoholista 

elmennek együtt az orvoshoz. Az alko-
holistának azt mondja, hogy ha még 
egy kortyot iszik, meghal. A buzinak, 
ha még egyszer szeretkezik, meghal. 
A dohányosnak, ha még egy slukkot 
sziv, meghal.

Mennek együtt haza, az alkoholista 
meglát egy üveg felbontott, sört meg-
issza, meghal. Mennek tovább ketten, 
a dohányos meglát egy égô csikket a 
földön, a buzi ráordít:

--- Ne vedd fel, mert akkor mind a 
ketten meghalunk!

* * *
--- Hol voltál Gézuka olyan sokáig?
--- Fociztunk a Pityukával.
--- De hát Pityukának se keze, se lába 

nincsen...
--- Ez igaz, de azért focizni még lehet 

vele.
* * *

Kórházban a beteg az ápolóknak:
--- Fiúk, nem lehetne mégiscsak az 

intenzívre?
--- Ha a doki azt mondta, hogy a hul-

laházba, akkor a hullaházba!
* * *

A vak anyóka gombászik az erdôben. 
A földet a kezével tapogatja, ha talál 
valamit, azt a szájával ellenörzi:

--- Jé, vargánya........hmmm.....nem, 
Csiperke.......nem... Kutyakaka, még jó 
hogy nem léptem bele....

* * *
Teltház van a stadionban. Egyetlen 

hely van csak, egy fekete gyászruhás 
férfi mellett. Neki azonban hiába kö-
nyörögnek, senkit sem enged odaülni.

--- Soha! Ez a hely a megboldogult 
feleségemé!

--- De miért nem hívta el valamelyik 
rokonát magával?

--- Mindegyik az asszony temetésén 
van.

* * *
Anyóka áthívja a fiatal férfi szom-

szédját. Át is megy a srác, beszédbe 
elegyednek. A néni megkínálja mo-
gyoróval. Emberünk elfogadja, ropog-
tatja a mogyit, ahogy illik. Egyszer 
csak megszólal:

--- Nénikém, ez a mogyoró kicsit 
avas.

--- Tudom, azért szopogattam le csak 
róla a csokit!

* * *
--- Melyik a legjobb kutyakeverék?
--- A pittbull és a labrador keverék!
--- Miért?
--- Azért mert ha letépi a lábad vissza 

is hozza!
* * *

--- Mi fut át a ferraris agyán, ha 180-
nal nekimegy a falnak?

--- A hátsó lökhárító.
* * *

--- Hogy hívják a fél lábú kalózt?
--- Bill.
--- És a két lábút?
--- Stabil .
--- Hát a három lábút?
--- Csernobil.

4 különleges, 
béltisztító étel

Az emésztôrendszeri problémák sokunkat érintenek --- köszönhetôen a nem 
megfelelô táplálkozásnak, az ételekben található mérgezô összetevôknek és 
stresszes életmódnak. Szerencsére azonban néhány apró dologgal is sokat tehe-
tünk annak érdekében, hogy tehermentesítsük és megtisztítsuk bélrendszerün-
ket. Íme, néhány étel, ami segíthet ebben.
Az igazi jolly joker: az alma és az almaecet
A legtöbb béltisztító program szerves része az alma vagy almaecet, mivel ez a 

rendkívül sok rostot tartalmazó gyümölcs kiválóan tisztítja a beleket. Az élelmi 
rostok és más, fontos tápanyagok elôsegítik az egészséges emésztést és az 
almában lévô pektinek segítenek eltávolítani a belekben lerakódott toxinokat 
is.
A legjobb módszer
Sok orvos és természetgyógyász egyetért abban, hogy érdemes lenne heti egy 

gyümölcsnapot beiktatunk az étrendünkbe. Ezzel ugyanis egy napra tehermen-
tesíthetjük a bélrendszerünket és egyúttal rengeteg mérgezô anyagtól szaba-
dulhatunk meg.
Hatásos béltisztító: az avokádó
Az avokádó bôségesen tartalmaz makro- és mikroelmeket, vitaminokat, 

ásványi anyagokat, zsírokat, élelmi rostokat, karotint, kalciumot, magnéziumot 
és káliumot. Tekintettel arra, hogy az avokádó nátrium- és koleszterinmentes, 
fontos szerepe van az egészségvédelemben. Az avokádó segítségével akár 
minden nap vagy kúraszerûen tisztíthatjuk beleinket. Az almához hasonlóan 
magas rosttartalma segíti a belek megfelelô mozgását, s ennek segítségével 
tisztítja azokat, megelôzve ezzel a különbözô bélrákok kialakulását.
Ne feledkezz meg a megfelelô mennyiségû vízfogyasztásról!
Fontos, hogy bélrendszerünk mindig kellôen hidratált legyen, ehhez a napi 2-3 

liter víz fogyasztására szükség van. A méregtelenítést elôsegítendô néha 
adjunk 1-1 kávéskanál Himalája sót a vizünkhöz.
A len mint szupermag
A lenmag a hasznos rostokon felül omega-3 zsírsavat is tartalmaz, mely 

csökkenti a belekben kialakuló gyulladásokat és stabilizálja a bélsejtek falát.
Klorofillban gazdag zöld növények
A klorofillban dús zöldségek és gyümölcsök elôsegítik a belek mindennapi 

tisztítását. A spenót, az olajbogyó, a káposzta, a kelbimbó, a zeller mind-mind 
rendkívül gazdagok klorofillban, így javítják az emésztést és tisztítják a májat. 
A folyékony klorofill szintén kiváló hatással van beleinkre.

V.J.

KERTES HÁZ FÓTON,

 eladó 120.000 dollárért,
 2+3 szoba, három színtes, 97 
négyzetméteres lakóterület,

új nappali, új fürdôszoba, modern konyha,
Központifûtés, padlófûtés + cirkó

433 négyzetméteres telken, 
alá pincézett, kocsibeálló, két autó számára

Attila: 0419 328-555 (Melbourne)



00:10 Az utódok 
reménysége   
00:35 Szentföldi szent he-
lyek üzenete. A Gecsemá-
né-kert
00:55 Híradó  
01:30 Sporthírek 
01:35 Himnusz  
01:40 Heti Hírmondó  
02:05 Székely kapu   
02:35 Lyukasóra  
03:00 Kaméliás hölgy 
(1987)  Magyar tévéfilm  
Rendezte: Szikora János. 
Szereplők: Andorai Péter, 
Balog Judit, Bars József, 
Eszenyi Enikő, Galambos 
György, Kátay Endre, 
Kulka János, Kun Vilmos, 
Martin Márta, Máté Gábor, 
Nyertes Zsuzsa, Prókai 
Annamária, Prókai Éva, 
Sinkó László, Tallós Rita, 
Tóth Enikő, Zsótér Sándor
04:35 Virágzó Magyar-
ország: Celldömölk
05:00 Magyar elsők: Az 
első magyar orfeum. 
05:20 Közbeszéd 
05:50 Ma reggel  
09:00 Kárpát expressz  
09:25 Gazdakör  
09:40 Kultikon  
09:55 Nekem ne lenne 
hazám? Bugyberek fölött - 
Kolostor az erdőben. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat  
10:15 Erdélyi történetek: A 
HÁZ - Torockón a Duna. 
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
10:45 Família Kft. A bejá-
ró. Magyar tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor: Nógrá-
di Tóth István, Csala Judit, 
Bokor János, ifj. Sánta 
Ferenc és zenekara
14:55 Engedjétek hozzám  
15:05 Református ifjúsági 
műsor  
15:25 Beugró - Felkészül-
tek? Mert mi nem! (2008)  
16:15 A magyar alma (2014) 
A magyar almatermesztés 
története: a múlt és a jelen.
17:10 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró (2012)  
Nagykő-havas - A hétfalusi 
csángók bércein
20:00 Évforduló (1936)  
Magyar játékfilm  (ff.)  Ren-
dezte: Gaál Béla. Szereplők: 
Páger Antal (Dr. Gergely 
Péter tanársegéd), Gordon 
Zita (Mária, Gergely fele-
sége), Ráday Imre (Bálint 
István, újságíró), Rajnai Gá-
bor (dr. Máthé Tibor, ügy-
véd), Toronyi Imre (Dr. Bo-
ronkay, orvosprofesszor), 
Komár Júlia, Simon 
Marcsa, Pethes Sándor
21:30 Zsaruvér és csigavér 
2/3.: A szerencse fia. 
Magyar tévéfilmsorozat  
22:25 Ybl 200. Magyar 
dokumentumfilm-sorozat  
22:30 Tálentum: A falkép-
festő - Patay László.  A 2002-
ben elhunyt Patay László a 
legtöbb falfelületet festette a 
XX. századi magyar 
művészek közül. 
23:00 Kívánságkosár   
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00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem! A 
csodálatos hegedűs 
(Grimm testvérek)
02:25 Megtörtént bűnü-
gyek (1978)  8/8.:  A holtak 
nem beszélnek. Magyar 
tévéfilmsorozat. Rendezte: 
Mészáros Gyula. 
03:30 Ízőrzők: Mátrano-
vák. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat  
04:00 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 5. évad 3. 
rész: Szól a rádió. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:55 Duna World News  
05:00 Magyar elsők Az 
első magyar gőzhajó. Az 
első magyar gőzhajó meg-
építője egy pécsi órásmes-
ter volt. Hajóját a császárné 
tiszteletére „Carolinának" 
nevezte el. Hány évnyi 
küzdelem, kérelmek sora, 
intrikák után kapta meg a 
dunai hajózási engedélyt? 
Milyen volt és mit tudott 
az első magyar gőzhajó? 
Hol járt? Valóban merény-
let áldozata lett-e?
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. Te csak 
zongorázz! Magyar 
tévéfilmsorozat  
11:15 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor  
14:50 Élő egyház  
15:20 Rocklexikon Benkó 
Sándor
16:15 Mese a somogyor-
szági patakgörbítőkről 
(2013) Magyar dokumen-
tumfilm  
17:10 Család-barát  
18:40 Kultikon 
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró. Zoboralja 
- " A csitári hegyek alatt"
20:00 Önök kérték  6 év
21:00 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
21:25 Dokureflex: Vad-
disznók (2014) Ez a film 
elsősorban egy sportfilm, 
igazi sportemberekről, akik 
kerekes székesként sziszi-
fuszi küzdelmet vívnak 
nap mint nap, hogy a csa-
pat éljen, és végre az első 
rögbi meccsén játszhasson. 
A film gerincét három csa-
pattag portréja alkotja. A 
szereplőkön keresztül a 
nézők megismerik a min-
dennapjaikat, hogy is él 
ilyen állapotban az ember. 
Az alkotók azt szeretnék 
megmutatni, hogy csak az 
ember számít, az akarata, 
az élni akarása, a boldogu-
lásra való törekvése, mert 
csak a produktum számít 
és nem az állapot.
22:45 Csendül a nóta  
23:00 Kívánságkosár 

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép   
02:15 Mesélj nekem!  A 
repülő láda (Grimm 
testvérek)
02:25 Petőfi 6/5.: Egy 
gondolat bánt engemet...
Magyar tévéfilmsorozat  
03:30 Székely kapu  
04:00 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 5. évad 5. 
rész: Az elkerülhetetlen. 
Magyar tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News   
05:00 Magyar elsők : Az 
első magyar harang
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.Ezerízű 
rozslángliszt. Magyar 
tévéfilmsorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:30 Katolikus Krónika  
15:00 Életművész (2013) 
Rákóczi Ferenc Földes 
Eszterrel
15:50 Család-barát  
17:25 Kultikon  
17:45 Kosárlabda bajnoki 
meccsek: KTE-Duna Asz-
falt—Alba Fehérvár (élő 
közvetítés)
20:00 Híradó 
20:30 Barangolások öt 
kontinensen - Gereben 
Ágnes műsora  
21:05 Szenes Iván Emlék-
koncert 2014 - 3/1. rész  
21:55 Ybl 200 (2014)  
Magyar dokumentumfilm-
sorozat  
22:05 Menjek/maradjak - 
New York. Magyar doku-
mentumfilm. Mirjam fiatal 
értelmiségi, akinek az ölébe 
mindenféle kapcsolatrend-
szer nélkül, egy szimpa je-
lentkezés után egy felfogha-
tatlan karrierlehetőség hullott 
az ölébe a világ egyik legna-
gyobb hírügynökségénél, a 
Reutersnél. Érdekes módon 
mégsem szeret annyira NY-
ban élni, szerinte az nem tá-
mogatja a mélyebb emberi 
kapcsolatokat, és ha kapna 
egy jó ajánlatot, ami az itt 
szerzett tapasztalataira épül, 
gondolkodás nélkül jönne 
vissza Magyarországra. 
Attila egy asztalos fiaként 
megtapasztalta, milyen az, 
amikor a családfő fizetése 
egy hét alatt elfogy, ezért már 
19 évesen elment otthonról. 
Külföldre már túl a harmin-
con tette ki először a lábát, és 
akkor eszmélt rá, hogy neki 
ez kell, amikor rájött, hogy 
mindig maradt pénze, bár-
mennyit is költött egy 
hónapban.
22:35 Virágzó Magyaror-
szág. A sorozat Magyaror-
szág ismert és kevésbé 
ismert városait mutatja be
23:00 Kívánságkosár  

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek  
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem!  A 
róka és a gólya (La Fontaine)
02:25 Széchenyi napjai 
(1985)  6/5.: Magyar 
tévéfilmsorozat  
03:30 Határtalanul magyar  
04:00 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 5. évad 6. 
Egy ínyenc nyomában. 
04:50 Duna World News   
05:00 Magyar elsők Az 
első magyar világkörüli 
motorozás.  Fantasztikus, 
ritka, eredeti filmfelvételek 
idézik fel az 5 kontinens 68 
országán átutazó két ma-
gyar és világelső(!) fiatal-
ember izgalmas, kalandos 
útját az 1928-as indulástól 
az 1936-os diadalmas ha-
zaérkezésig. De hová tűnt 
a motorjuk?
05:20 Közbeszéd  
05:50 Ma reggel. Reggeli, 
közéleti műsor interjúkkal, 
riportokkal, beszélgetésekkel.
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. Micso-
da nap. Magyar tévéfilm-
sorozat  
11:10 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár   
14:25 Nótacsokor (1996)  
14:45 Biblia és irodalom  
15:00 Kérdések a 
Bibliában   
15:25 Küzdelem egy csa-
tornáért és egy millió mun-
kahelyért. Magyar doku-
mentumfilm. A Duna-Ti-
sza csatorna megépítésé-
nek gondolata az Ókortól 
létezik.  Lényege a két 
nagy folyó közötti 100 km 
széles és 120 km hosszú 
terület termővé tétele, öntö-
zésének, vízzel való ellátá-
sának és hajózásának meg-
teremtése. A globális fel-
melegedés miatt a terv új 
aktualitást kapott. A problé-
ma megoldására összefo-
gott a tudomány, a techni-
ka és a politika. A filmben 
érintett helyi lakosok, gaz-
dálkodók, vezető politiku-
sok, tudósok, mérnökök, 
műszaki és gazdasági szak-
emberek szólalnak meg.
16:20 Önök kérték  
17:15 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport  
19:30 Hazajáró: Pádis. 
Turisztikai magazinműsor 
- "Elindulni és hazatérni"
A „Hazajáró” hétről-hétre 
bakancsot húz és nekiin-
dul, hogy keresztül-kasul 
bebarangolja a Kárpát-me-
dence varázslatos tájait és 
megismerje hazánk termé-
szeti- és kulturális értékeit, 
történelmi emlékeit és az 
ott élő emberek mindennapjait.
20:00 Hogy volt?!  
20:55 Szabadság tér ́ 89  
21:40 Fábry 
23:00 Kívánságkosár   

00:50 Duna World News  
01:00 Híradó  
01:35 Sporthírek   
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem!  A 
csodaszarvas (Benedek 
Elek)
02:25 Ripacsok (1981)  
Magyar játékfilm. Ren-
dezte: Sándor Pál. Szerep-
lők: Bárdy György, Garas 
Dezső, Kern András, Ma-
jor Tamás, Margitai Ági, 
Temessy Hédi, Udvaros 
Dorottya. Salamon (Kern 
András) és Stock (Garas 
Dezső) a, a két kabarészí-
nész az évek során szinte 
összenőtt. Szerepükben 
feltétlenül, hisz egy három-
lábú nadrágban énekelik: 
„egyedül nem megy”. 
Salamon váratlanul kiadja 
Stock útját egy fiatal tán-
coslány miatt. A csalódott 
Stock, mikor felocsúdik a 
sokkból, üldözni kezdi Sa-
lamont, aki gyáván mene-
kül. Nem sikerült megölni 
őt, így Salamon elébe 
megy a sorsának. Végül 
kifulladnak az indulatok, 
újra felveszik a háromlábú 
nadrágot, és együtt éneklik, 
hogy „egyedül nem megy”.
03:55 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 5. évad 7. 
rész: Falazásban profi. 
Magyar tévéfilmsorozat 
04:50 Duna World News    
05:00 Poén Péntek - Szál-
ka - Avagy Bagi és Nacsa 
megakad a torkán  
05:50 Gazdakör 
06:20 Hazajáró  
06:50 Család-barát 
09:05 KorTárs  
09:30 Hogy volt?!  
10:25 Magyar történelmi 
arcképcsarnok (2000)  
Gróf Széchenyi Istvánné 
Seilern Cresence (1799-
1875) 
10:45 Mint oldott kéve 
(1983)  7/3.: Magyarország 
1849. Magyar tévéfilm-
sorozat  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:20 Határtalanul magyar 
12:45 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
13:15 Magyar klassziku-
sok új köntösben. Takaró 
Mihály új irodalmi műso-
ra. A XIX. századi magyar 
írók eddig ismeretlen iro-
dalmi portréi.
13:40 Kapásjelző  
14:10 Sírjaik hol dombo-
rulnak  
14:40 Hazajáró   
15:05 Novum: Autó Mo-
tor Tuning Show. Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
15:35 Család-barát 
Hétvége    
17:00 Virtuózok   
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport  
19:30 Mindenből egy van 
(2012) 1. Barátág - vagy 
szerelem?, 2. Bella Roma
20:25 Poén Péntek - Van 
képünk hozzá  
21:20 Linda: Pavane "Egy 
infánsnő halálára" Magyar 
tévéfilmsorozat  
22:25 Fábry  
23:40 Egy történet, egy 
zene  aki mesél: Dévény 
Anna

00:15 Katolikus Krónika  
00:55 Híradó  
01:30 Sporthírek  
01:35 Himnusz  
01:40 Gasztroangyal  
02:35 Gentryfészek (1941)  
Magyar játékfilm . Ren-
dezte: Podmaniczky Félix. 
Szereplők: Tolnay Klári 
(Kovács Zsuzsi), Csortos 
Gyula (Joachim, a lakáj), 
Hajmássy Miklós (Völcsö-
ky Pál), Mihályfi Béla 
(Kovács Gábor), Fáy Béla, 
Vaszary Piri. Völcsöky Pál 
Svédországból érkezik, 
hogy átvegye nagybátyjá-
tól reá szálló örökségét, a 
kastélyt. Joachim komor-
nyik fölvilágosítja, hogy a 
végrendelet szerint minden 
Völcsökynek joga van két 
mézeshetet tölteni itt. Köz-
ben egy másik Völcsöky 
Pál is betoppan intézetből 
szöktetett feleségével, Ko-
vács Zsuzsival, akinek azt 
hazudta, hogy ez kizárólag 
az ő birtoka. 
 03:50 Linda: Pavane "Egy 
infánsnő halálára" Magyar 
tévéfilmsorozat  
05:00 Mint oldott kéve 
(1983)  7/4.: Magyaror-
szág-Bécs-Colmar-Párizs 
1849-1851. Magyar 
tévéfilmsorozat  
05:55 Hagyaték  
06:25 Határtalanul magyar 
06:55 Jónak lenni jó. Ben-
ne: 7:00 és 8:00 Híradó, 
Sporthírek, Időjárás-jelen-
tés. A Magyar Ökumeni-
kus Segélyszervezetet a 
„Jónak lenni jó” címmel 
egész napos jótékonysági 
műsorfolyammal és felhí-
vással támogatja a Duna, a 
Duna World, az M1 és a 
Kossuth Rádió.
09:00 A rejtélyes XX. szá-
zad - Kun Miklós műsora  
09:25 Táncvaráz. Táncgála 
- Budapest, 2014  (Magyar 
Bajnokságok)
10:20 Székely kapu   
10:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok Kossuth 
Lajos. Magyar ismeretter-
jesztő sorozat  
11:15 Szabadság tér ́ 89  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:05 Szenes Iván írta. 
Slágerműsor
12:50 Nótacsokor 
13:30 Ludas Matyi (2014) 
A Komáromi Lovas Szín-
ház előadása, népi játék, 
zenés komédia  
14:55 Jónak lenni jó  
15:40 Amire a világ tán-
colt: Örökzöld dallamok - 
A húszas évek
16:40 Szeretettel Holly-
woodból különkiadás
17:10 Jónak lenni jó
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport
19:30 Heti Hírmondó  
20:00 A napsugár nyomá-
ban (1974)  13/4.: Az 
ittfelejtett ősvilág. 
20:35 Gasztroangyal  
21:25 Ybl 200 (2014)  
Wenckheim kastély 
Fáspuszta. 
21:40 Jónak lenni jó
22:20 On the spot: Brazília. 
Ismeretterjesztő magazin  
23:15 Öt kontinens   
23:40 Evangélikus isten-
tisztelet. 

00:50 Duna World News   
01:00 Híradó   
01:35 Sporthírek   
01:40 Himnusz  
01:45 Térkép  
02:15 Mesélj nekem!  A 
varázslatos tűzszerszám 
(Andersen)
02:25 Az utolsó óráig - 
Egyházi személyeket ért 
atrocitások 1944/45-ben a 
Délvidéken (2013) A film 
az 1944-45-ben a délvidéki 
magyarellenes atrocitások 
eddig alig ismert történéseit 
foglalja össze szakértők, 
szemtanuk, az áldozatok 
leszármazottainak megszó-
laltatásával. A Vörös had-
sereg nyomában bevonuló 
szerb partizánalakulatok, 
valóságos vérfürdőt ren-
deztek, a katolikus magyar 
papok körében. A film a 
megrázó tények bemuta-
tásán túl az engesztelődés, a 
továbblépés irányába mutat.
03:30 Hagyaték   
04:00 HACKTION ÚJ-
RATÖLTVE - 5. évad 4. 
rész: Perzselő tűz. Magyar 
tévéfilmsorozat  
04:50 Duna World News  
05:00 Magyar elsők Az 
első magyar opera. Ma-
gyar ismeretterjesztő 
sorozat  
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. Mini-
bingó. Magyar tévéfilm-
sorozat  
11:15 Ridikül - Női 
talkshow  
12:00 Déli harangszó  
12:00 Híradó - Déli  
12:25 Kívánságkosár  
14:25 Nótacsokor  
14:45 Református 
magazin 
15:20 Négy szellem 
(2012)  Valóban nyelvében 
él a "nemzet"?
16:15 Csoma Sándor kö-
vetői - Magyar kutatók 
Ázsiában   
17:05 Család-barát  
18:40 Kultikon  
19:00 Híradó 
19:20 Dunasport 
19:30 Hazajáró Fogarasi-
havasok
20:00 Hogy volt?!  
Várkonyi Zoltán 100 
21:00 LEGENDA  
Kovács Kati 
22:00 Te tudtad ezt? – Cso-
dálatos férfiak, lapáttal 
(2014) Magyar dokumen-
tumfilm. Te tudtad ezt? 
-tette fel a kérdést a 99 éves 
Preizich Irén a nagynéni, 
Anikónak- Gábor lányá-
nak- aki 6 évesen maga is 
átélte az üldöztetést, csak 
nem tudta miért. Budapest 
későbbi főépítésze  és né-
met felesége bujkált, köz-
ben  zsidó gyermekeket 
mentett. A csodálatos fér-
fiak  -az Apák- pedig lapá-
toltak Ukrajnába, koncen-
trációs táborban bujkáltak 
mint e film rendezőjének 
édesapja. 
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.

KÖZÉPKORU, sok éves gya-

korlattal, referenciával  rendelkezô nô 

a hét bármely napján vállal takarítást. 

Tel.: 0405 572-858 (Kati)

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.

UTAZIK TASMÁNIÁBA? Itt a leg-

szebb lehetöség:

 www.bedandbreakfast21.com.au 

Beszélünk 5 nyelven.

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.

LÁSZLÓ  Magánnyomozó

Személyes ügyek nyomozása

 0451 146-665
(Melbourne)

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 

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293


