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Kézszorítás MAGYAR
szi a mézhamisítási botrány ügyét. Mészáros László, az OMME elnöke a 
közlemény szerint azt hangsúlyozta, hogy az egyesület jelenleg is folytatja az 
import mézek vizsgálatát, újabb harmincöt mézminta laboreredményét várják, 
az eddigi vizsgálatokkal kapcsolatos dokumentumokat pedig már eljuttatták az 
Európai Bizottság részére. A novemberi hazai és brüsszeli demonstrációt köve-
tôen rendelte el az országos fôállatorvos tavaly december elején az unión kívüli 
országokból érkezett mézekkel kapcsolatos adatszolgáltatást. Ezzel párhuza-
mosan rendelte el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a laborvizsgála-
tok alapján hamisnak bizonyult készítmények azonnali kivonását a forgalom-
ból.

Áder János meghívást kapott az 
ENSZ Vízügyi Elnöki Testületébe

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) fôtitkára és a Világbank elnöke 
felkérte Áder Jánost, hogy vállaljon szerepet a Vízügyi Elnöki Testületben, 
amelyet a köztársasági elnök elfogadott ---- jelentette be a Köztársasági Elnöki 
Hivatal (KEH) környezeti fenntarthatósági igazgatóságának vezetôje. 

Kôrösi Csaba a Sándor-palotában tartott sajtótájékoztatón elmondta: a 
testület a világ vízgazdálkodásának fenntarthatóbbá tételét és a klímaváltozás-
hoz való sikeres alkalmazkodást fogja elômozdítani.

A globális vízügyi testület alakuló ülése várhatóan áprilisban, New Yorkban 
lesz, amikor aláírják a párizsi klímacsúcs megállapodását --- mondta. A két éves 
idôtartamra felálló testületben 11 állam- és kormányfô, valamint két különleges 
tanácsadó vesz részt --- ismertette.

Kôrösi Csaba kiemelte: a felkérés Magyarország számára is elismerés, az 
ENSZ fennállása óta ez az elsô alkalom, hogy magyar állam --- vagy kormányfô 
felkérést kap egy világméretû és rendszer-szintû probléma megoldását célzó 
testületbe. 

A testület feladata, hogy szemléletváltáshoz segítse a világot, inspirálja a 
vízgazdálkodás korszerûsítését szolgáló technológiai fejlesztéseket, befekteté-
seket. A konkrét célok között említette annak elômozdítását, hogy minden em-
ber férjen hozzá a tiszta ivóvízhez, javuljon a vízfelhasználás hatékonysága, a 
vízbázisok védelme, kapjon lendületet a vízügyi innováció, és váljon általánossá 
a határokon átnyúló vízgazdálkodási együttmûködés.

A KEH igazgatója ismertetése szerint az ENSZ és a Világbank vezetôi olyan 
állam- és kormányfôket kerestek, akik vezetô szerepet vállaltak a klímaváltozás 
elleni fellépésben, akik közéleti és politikai tevékenységükkel képesek hatni a 
fenyegetô vízválság elhárításához szükséges összefogásra és a technológiai 
fejlesztésekhez szükséges befektetésekre. Emlékeztetett arra, hogy a magyar 
köztársasági elnök tevékenysége nemzetközi figyelmet kapott a 2012-ben a riói 
fenntartható fejlôdési csúcsértekezleten és a tavalyi párizsi klímacsúcson is. Az 
ENSZ-nek kulcsfontosságú szerepe van a nemzetközi erôfeszítések koordiná-
lásában, a Világbanknak pedig a kivitelezésben --- mutatott rá Kôrösi Csaba. 
Jelezte: a Világbank a következô 10 évben legalább 50 milliárd dollár befek-
tetéssel fogja támogatni a fenntartható vízgazdálkodást. A klímaváltozáshoz is 
alkalmazkodni tudó vízgazdálkodáshoz a világon legalább évi 300-400 milliárd 
dolláros fejlesztés végrehajtása szükséges a tudomány szerint --- tette hozzá.

Magyarország számára azért fontos a részvétel a testületben, mert ezzel 
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Nincs már a polcokon 
a kínai import méz

Szigorúbban ellenôrzi a mézhamisítási botrány miatt a harmadik országból 
érkezô mézkészítményeket az Európai Unió (EU). Itthon már nincsenek 
forgalomban a hamis, elsôsorban kínai mézkészítmények, az idén nem érkezett 
ilyen szállítmány.

Nem forgalmazzák már a hazai üzletláncok azokat a mézkészítményeket, 
amelyekrôl bebizonyosodott, hogy hamis kínai mézet tartalmaznak, az idén már 
nem is érkezett ilyen szállítmány az országba –-- mondta lapunknak Takács 
Ferenc, a Kaposvári Méhész Egyesület méhésze, aki novemberben hazai és 
külföldi demonstrációkat is szervezett annak érdekében, hogy felhívja a figyel-
met az EU-ba érkezô kínai importdömpingre. Korábban ötven, kereskedelmi 
forgalomban kapható mézmintát vizsgáltattak be, a laboratóriumi eredmények 
pedig az összesrôl azt mutatták ki, hogy silány minôségûek, sok esetben pedig 
hamisak. Takács Ferenc hozzátette: a brüsszeli demonstrá ciót követôen egybôl 
sikerült a magyar kormánynak meggyôznie a visegrádi országokat, most pedig 
az EU egésze hirdetett szigorúbb ellenôrzést. 

Ellenôrzési tervet dolgozott ki az Európai Bizottság az ipari úton elôállított és 
az Európai Unióba dömpingszerûen behozott import méz kiszûrése érdekében 
–-- közölte Erdôs Norbert európai parlamenti képviselô az Országos Magyar 
Méhészeti Egyesülettel (OMME) közösen kiadott közleményében. Erdôs 
kiemelte: az Európai Bizottsághoz már számos kifogás érkezett olyan, a piacon 
található termékre, amely címkéjén az szerepel ugyan, hogy „méz”, ami azon-
ban nem felel meg a mézrôl szóló irányelv elôírásainak, a termékek a növényi 
eredetre vonatkozó nyilatkozatokkal és a cukorral történô hamisítással álltak 
összefüggésben. A néppárti képviselô hangsúlyozta, hogy az Európai Parlament 
Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága márciusi ülésén napirendre ve-

„…aztán sokan nem is akarnak sem-
mit, csak találkozunk az utcán vagy 
egy kávéházban, s kezet szorítunk, 
szótlanul és erôteljesen, mint az ösz-
szeesküvôk; mert a család mindig va-
lamilyen csendes összeesküvés a világ 
ellen. Arcok válnak elô húsz év táv-
latából, megôszült, gondoktól, élettôl 
szelíddé, bölccsé vagy szomorúvá 
mintázott arcok, s csodálatos isme-
rôsséggel közelednek felénk. Húsz 
éve nem láttuk egymást, közönyösen 
mentünk el egymás mellett az évtize-
dekben. Most megismerjük egymást 
és kezet nyújtunk” –-- így mesélt 
(tudósított…) kassai útjáról Márai 
Sándor 1938. október 9-én a Pesti 
Hírlapban. Háborús idôszak volt, va-
sárnapi lapszám. Márai nem tudta el-
fogadni, hogy szülôföldjét Csehszlová-
kiának nevezzék, vagy legalábbis 
nehezen élte meg. Akárcsak a társa-
dalom nagy része, egyébként mindkét 
oldalon, a megmaradt és az elcsatolt 
területeken is. Hiszen a „túlsó parton” 
is nagyrészt magyarok éltek. Számuk-
ra ez tragédiát jelentett. Akárcsak az 
írónak. Tény azonban, hogy Márai Tri-
anon után, a két világégés között alig 
járt Kassán, nem szívesen utazott „ha-
za”, s most a visszacsatolás után ment 
csak tudósítani, hiába volt tehát hábo-
rús az idôszak, mégiscsak ünnepivé 
vált a pillanat. „Lapja, a Pesti Hírlap 
tudósítójaként egy katonai elôôrssel 
elsôk között léphetett a város jól 
ismert utcáira, tereire. Útjáról lelkes 
tudósításokban számolt be” –-- írta róla 
2013-as második számában az Irodalmi 
Magazin is.

Márai lelkes tudósításait olvasom hát 
most, hetvennyolc esztendôvel késôbb, 
és nem is elsôsorban az idô a megdöb-
bentô, hogy valaki hány és hány évig 
nem koptatta szülôvárosának utcáit, 
hiszen az még nem is megy ritkaság-
számba, sajnos elôfordul máshol is, 
több-kevesebb rendszerességgel --–, 
hanem elsôsorban az ok. Megdöbbentô, 
hogyan szólt bele az emberek életébe 
a háború, az erôszak, a pusztítás, az 
igazságtalanság, a nagyhatalmi dölyf, 
a miegymás –-- minden, ami az ön-
kénynek szinte természetes velejárója. 
„A diplomaták még tárgyalnak, az 
államférfiak vitatkoznak, és térképek 
fölé hajolnak, de ezek a mosolyok, 
kézfogások, levelek, telefonok, talál-
kozások minden politikai mozdulatnál 
meggyôzôbb bizonyíték számomra, 
hogy a nagy per eldôlt, s egy család, a 
felvidékiek nagy családja szótlan és 
természetes mozdulatokkal készülôdni 
kezd. Ez a készülôdés ellenállhatatlan. 
A család csomagol, rendezgeti emlé-
keit, a nagy izgalom szótlanságával és 
belsô feszültségével készül az útra” --– 
írta akkor Márai. Miközben a diplo-
maták még valóban tárgyaltak, vasár-
nap, háborús idôkben. Reményteli 
kézszorításokkal.

Szabó Palócz Attila
(Magyar Hírlap)



erôsítheti a globális vízdiplomáciában betöltött szerepét, valamint lehetôséget 
ad a vízgazdálkodási gondok megoldására is --- emelte ki Kôrösi Csaba. A KEH 
igazgatója emlékeztetett: a magyar államfô kezdeményezésére 2013-ban 
megtartott Budapesti Víz Világtalálkozón elfogadott „Budapesti Nyilatkozat” 
lett az alapja az ENSZ által jelenleg is követett vízgazdálkodási fenntartható 
fejlôdési célnak.

Felidézte azt is, hogy a tavaly decemberi párizsi klímacsúcs kulcsfontosságú, 
történelmi jelentôségû esemény volt, amellyel sikerült elkerülni a legrosszabbat. 
De ez nem végállomás, hanem egy hosszú út elsô szakasza --- figyelmeztetett, 
hozzátéve: az úton a következô lépés a Vízügyi Elnöki Testület felállítása és 
munkájának megkezdése.

Mindszenty-Múzeum
Csaknem 5,7 milliárd forint támogatást nyújt a kormány a zalaegerszegi 

Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint az ahhoz kapcsoló-
dó komplex kulturális és vallási turisztikai fejlesztések megvalósításához, 
köztük múzeum- és templomfelújításhoz, parkolóház építéséhez és zarándok-
szállás kialakításához.

Vigh László (Fidesz) országgyûlési képviselô zalaegerszegi sajtótájékoztatón 
úgy fogalmazott: a zalai megyeszékhely fejlôdésének egyik fontos állomásaként 
valósulhat meg a Modern városok program keretében a Mindszenty-emlék-
központ. Ennek legfontosabb szándéka, hogy méltó emléket állítsanak a bíboros 
emlékének, aki még plébánosként 25 éven át szolgált a városban.

Mindszenty József a város életében is fontos, kiemelkedô személyiség volt, 
akinek ápolni, gondozni kell a kultuszát. Ferences templomot épített, ide hívta a 
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HÍREK
Notre Dame nôi kanonokrendet, és olyan erôs hitet adott, ami ma is jellemzi 
Zalaegerszeget –-- mondta Vigh László.

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP), Zalaegerszeg polgármestere kifejtette: az 
évtizedek óta legnagyobb belvárosi beruházásnak számító fejlesztés része az új 
múzeum felépítése és a Göcseji Múzeum felújítása, a közeli Mária Magdol-
na-plébánia és a Kvártélyház rekonstrukciója, egy új parkolóház építése, 
illetve a botfai városrészben zarándokszállás kialakítása.

A polgármester felidézte, hogy a miniszterelnökkel tavaly áprilisban írták 
alá a Modern városok programja keretében hét pontból álló megállapodásukat, 
amelynek elsô, teljes költségvetési forrással rendelkezô eleme a Mindszenty-
emlékközpont és kapcsolódó beruházásainak megvalósítása. Tavaly december 
végén 500 millió forintot kapott a város a tervek elôkészítésére, s ebbôl 163 
millió forintot különítettek el a vallási turizmust is szolgáló fejlesztésekre, most 
pedig mintegy 5,7 milliárd forintból megkezdôdhet a megvalósítás is.

Zöldmezôs beruházásként épül meg a Midszentynek és a kommunista dikta-
túra egyházüldözése áldozatainak emléket állító múzeum a teljes felújításon 
átesô Göcseji Múzeum mellett. Konferenciaterem, irodák, közösségi helyiségek 
lesznek az új épületben, a meglévô múzeumban pedig új állandó várostörténeti 
kiállításnak adnak helyet, és bôvül Németh János, Kossuth-díjas keramikus-
mûvész állandó tárlata.

Felújítják a közelben álló Mária Magdolna-plébániatemplomot, amelybe új 
orgona is kerül, továbbá a közgyûlési díszteremnek és a levéltárnak helyet adó 
Kvártélyházat, ahol Zala megye történetét bemutató állandó kiállítást is létre-
hoznak. A bíróság mögötti területen a látogatóknak parkolóházat építenek, a 
botfai városrészben álló Hûvös-kastélyt pedig zarándokszállássá alakítják át -– 
sorolta Balaicz Zoltán.

A nagyszabású beruházásokról szólva kifejtette azt is: Mindszentyn kívül -– 
akinek boldoggá avatási folyamata zajlik a Vatikánban –-- nincs olyan zala-
egerszegi történelmi személyiség, aki országszerte és a határainkon túl is is-
mert volna, másrészt a vallási turizmus világszerte egyre több embert mozgat. 
Hozzátette, hogy az elôkészítés alatt álló, Csíksomlyótól Mariazellig tartó 
Mária-zarándokútnak is fontos állomása, egyik regionális központja lesz majd 
Zalaegerszeg.

Kovács Gábor jegyzô az MTI kérdésére elmondta: az idei évet szánják a 
Mindszenty-emlékközpont elôkészítésének, tervezésének. Jövôre indul a kivite-
lezés, és 2018 elsô negyedévére szeretnék, ha készen állnának a létesítmények.

Számos program az 
1956-os forradalom emlékére

Nem csak idén, hanem jövô júniusig számos, különbözô célcsoportoknak 
szóló programot, eseménysorozatot tervez a kormány az 1956-os forradalom és 
szabadságharc emlékéve kapcsán, melynek mottója: „A magyar szabadság 
éve” --- jelezte Rétvári Bence, az Emberi Erôforrások Minisztériumának 
(Emmi) parlamenti államtitkára a parlament honlapján közzétett írásbeli vála-
szában.

Mirkóczki Ádám és Sneider Tamás jobbikos országgyûlési képviselôk 
kérdezték írásban, hogy „miként kíván a magyar állam megemlékezni az 1956-
os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról”. Rétvári Bence válaszában 
tíz pontban foglalta össze programelemeket. 

Az államtitkár tájékoztatása szerint programokat hirdetnek települési, intéz-
ményi, valamint civil kezdeményezések támogatására. Pályázatokkal támogat-
nak publikációkat, rendezvényeket, kiállításokat, dekorációkat, mûvészi prog-
ramokat, dokumentumfilmeket. A pályázatok a www.magyarforradalom1956.h
u honlapon megtalálhatók.

Emellett úgynevezett „büszkeségpontok” létesülhetnek, melyek „az antikom-
munista ellenállás elôtti fôhajtás jegyében emelik magasba 1956 hôseit”.

A Terror Háza Múzeum „1956 --- A szabadságért és függetlenségért” címen 
központi kiállítást készít, amelyet február 24-én Budapesten, az Andrássy úton 
mutatnak be elôször, majd a tárlat vándorkiállítás formájában jut el számos 
hazai és külföldi helyszínre.

Emellett a szabadsághôsök címû országos programban több száz helyszínen 
--- többek között BKK ---, Volán ---, és MÁV-megállókban, Mol-kutakon és OTP 
fiókokban is --- figyelemfelhívó kampánnyal készülnek --- sorolta az államtitkár. 
Köztéri vetítéseket is továbbá szerveznek sebzett házak címmel, melyeken 
október 23. és november 4. között az 1956-os köztéri megmozdulásokat és a 
harcokban megsérült épületek homlokzatát vetítik vissza a felújított épületekre. 
Emellett önálló idôszaki kiállítóhelyet létesítenek, amely a fôváros frekventált 
helyszínén mutatja be az ‘50-es évek elképesztô magyar sportteljesítményeit és 
sportolóit.

Az írásbeli válaszból kiderült, hogy a hazai kutatómûhelyek bevonásával 
több elembôl álló konferencia-programot terveznek. Mindemellett továbbkép-
zési programot is szerveznek, melynek keretében több ezer pedagógust is-
mertetnek meg egy a Terror Háza Múzeum történészei és szakemberei által 
fejlesztett új multimédiás ismeretterjesztô felülettel. A diákoknak videó és 
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Vajnai Attila, az Európai Baloldal -– 
Magyarországi Munkáspárt 2006 el-
nevezésû –-- minek is nevezzem? --– 
szoborparkkör frontembere, hogy ki 
ne tegye valahová a logóját, ami gya-
korlatilag egy hivalkodó vörös csillag. 
Elég unalmas ez az idétlenkedés, las-
san egy évtizede froclizza már a kör-
nyezetét a kevély forradalmár. Mint 
ismeretes, miközben a bolsevik csillag 
a magyar törvények értelmében ön-
kényuralmi jelképnek számít (s így 
nyilvános viselése, használata tiltott), 
az Emberi Jogok Európai Bírósága 
szerint semmi probléma a csillaggal, 
Vajnai Attila kekeckedése jogszerû. 
(A dacos ember idônként be szokta 
perelni Strasbourgban a magyar álla-
mot, hogy ôt itten örökké piszkálják a 
csillaggal, mire odakint nyomban 
pénzbírsággal sújtják Magyarországot, 
mint amely szabadságában gátolja a 
szabadnak született pártvezért.) A 
tenyérbe mászó ember egyébként már 
jelezte: a strasbourgi bíróság ítéle-
tének megfelelôen Magyarországon is 
meg kell születnie egy olyan törvény-
nek, amely nem az aktuális bíróság 
jogkörévé teszi annak eldöntését, 
lehet-e vörös csillagot viselni. Sôt, azt 
is bejelentette, komálósaival akció-
sorozatot kíván indítani, hogy felhívja 
európai testvérpártjaik figyelmét ar-
ra, Magyarországon erôsödik a szélsô-
jobboldali befolyás, és lényegében fa-
siszta hatalom van kiépülôben.

Most speciel az ’56-os salgótarjáni 
sortûz helyszínén bukkant fel –-- igaz, 
csak rövid idôre –-- az ominózus logó. 
Ott, ahol 1956. december 8-án 131 
embert öltek meg Vajnai egykori 
elvtársai az ideiglenesen nálunk 
randalírozó szovjet megszállókkal 
karöltve. Slusszpoént nem írok, 
öklendezni mentem, bocs.

Pilhál György
(Magyar Nemzet)

Classic Funeral Service 
Melbourne

Hamvasztásos temetés $1550-tôl
Hagyományos temetés $1895-tôl

Telefon: (03) 9700-2154
(Minden nap 24 órás elérhetôség)

esszé-pályázatot hirdetnek és 
ugyancsak a fiataloknak készül egy 
képregény is az 1956-os forradalom és 
szabadságharcról. Ezeken felül olyan 
dokumentum- és oktató filmeket is 
készítenek, melyek ---- mint írták --- 
„alkalmasak a fiatal nemzedékek és a 
külföldi érdeklôdôk megszólítására”, 
továbbá Magyarország külföldi 
nagykövetségei és kulturális intézetei 
számára külön programcsomagokat 
állítanak össze.

Mindemellett Freedom first címmel 
olyan online internetes felületet 
hoznak létre, amely „képes 
megszólítani a Magyarországon kívüli 
közösségeket, különös súlyponttal az 
1956-ban emigrálni kényszerült 
családok mai fiatal utódaira, akiknek a 
magyar gyökerek fontosak” --- 
fogalmazott az államtitkár.

Tabulam & Templer Homes for the Aged 
31-41 Elizabeth Street, 

Bayswater VIC 3153
* Kulturálisan megfelelö öregotthon európai szár-    
mazású emberek számára
* A legmagasabb államilag hitelesitett színvonal 
* Alacsony és fokozott mértékü támogatás
* Rövid tartózkodási szolgáltatás
* 24 órán keresztüli támogatás
* Frissen készitett ételek magyar szakács által
* Több nyelven beszélö személyzet
* Állatbarát környezet
* Rendezvények és jó életmód programok
Több információért vagy helyszin túráért, 

kérem forduljon 
Simo Évához a (03) 8720 1300 telefonszámon

www.ttha.org.au
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Ülésezett a KMATMásfél éves szünet után ült össze a 
Kárpát-medencei Magyar Autonómia 
Tanácsa (KMAT) 2016. február 12-én 
Budapesten, a Magyarság Házában. A 
testület 2004. június 16-án alakult meg 
Nagyváradon, több határon túli ma-
gyar politikai és polgári szervezet tár-
sulásával. Az alapítók célja az volt, 
hogy olyan fórumot hozzanak létre, 
amely lehetôvé teszi a Kárpát-meden-
cei magyarság autonómiatörekvései-
nek egységes képviseletét. Ezen kívül 
a testület célul tûzte ki a magyar nem-
zeti közösségek diszkriminációjának 
megszüntetését, a teljes egyenlôséghez 
szükséges nemzetközi segítség bizto-
sítását, egy átfogó Kárpát-medencei 
autonómiarendszer kidolgozását, vala-
mint a nemzeti önazonosság megôrzé-
sének elôsegítését. 

A KMAT legutóbbi ülésére 2014 jú-
liusában, Bálványosfürdôn került sor. 
Idôszerû vált tehát a Kárpát-meden-
cében azóta történtek értékelése, az 
autonómia ügyének számbavétele a 
tagszervezetek beszámolója alapján, 
az európai, nemzetközi helyzet átte-
kintése az autonómiaküzdelem vonat-
kozásban –-- állt a tagszervezeteknek 
küldött meghívóban.

Az ülés házigazdája a Miniszterel-
nökség Nemzetpolitikai Államtitkársá-
ga volt, Potápi Árpád János állam-
titkár csíkszeredai munkalátogatásáról 
küldött levélben köszöntette a tanács-

kozókat. A Szilágyi Péter helyettes 
államtitkár által felolvasott üzenetben 
a nemzetpolitikáért felelôs államtitkár 
megerôsítette: alkotmányos kötelezett-
ségeinek eleget téve a magyar kor-
mány minden rendû és rangú támo-
gatást igyekszik megadni a határon 
túli magyar nemzetrészeknek, éljenek 
azok kisebbségben, szórványban vagy 
diaszpórában. Ebbe szervesen beleillik 
az a támogatás, amit a kormányzat az 
autonómiatörekvéseknek, illetve ezek 
összehangolásának és egységesíté-
sének ad. Schöpflin György politoló-
gust, európai parlamenti képviselôt 
idézve fejezte ki sajnálkozását az ál-
lamtitkár, hogy a fejlett európai or-

szágok nem hajlandó tudomásul venni: 
a nyugati, mûködô autonómiák és a 
Kelet-Közép-Európában óhajtottak kö-
zött nincs semmilyen különbség. Ami 
ott elfogadott és üdvös, annak itt is 
létjogosultsága van. A magyar kor-
mánynak és a határon túli magyar 
autonomistáknak együttesen kell de-
monstrálniuk a nemzeti közösségek 
önrendelkezési törekvéseinek termé-
szetes és legitim voltát –-- utalt rá a 
KMAT-nak írott üzenetében Potápi 
Árpád János. 
Tôkés László európai parlamenti 

képviselô, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács elnöke vezette le a KMAT-
ülést, a testület elnökeként üdvözölte a 
házigazdákat, a meghívottakat és a 
tagszervezetek küldötteit, sajnálattal 
állapítva meg, hogy a Magyar Közös-
ség Pártja és a Magyar Polgári Párt 
ugyanúgy nem vesz részt a tanácsko-
záson, mint a megfigyelôi státussal 
rendelkezô RMDSZ. A felvidékiek a 
választási kampány hajrájára hivat-
kozva mentették ki magukat, a két 
erdélyi párt vissza sem jelzett. Holott 
az autonómia ügyében elengedhetetlen 
a nemzeti összefogás –- hangzott el az 
ülés szünetében tartott sajtótájékozta-
tón is a konklúzió, amit a média jó ér-
zékkel szûrt le és közvetített a tegnapi 
nap folyamán.

Az ülés elsô felében megtörtént az 
autonómia ügyének számbavétele a 
Kárpát-medencében, a tagszervezetek 
megjelent képviselôinek beszámolói 
alapján. A Székely Nemzeti Tanács 
nevében Izsák Balázs elnök, az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács nevé-
ben Sándor Krisztina ügyvezetô el-
nök, az Erdélyi Magyar Néppárt ne-
vében Toró T. Tibor elnök szólt. A 
Vajdasági Magyar Szövetség részérôl 
Bús Ottó intézôbizottsági elnök, a 
Vajdasági Magyar Demokrata Párt 
részérôl Csorba Béla elnök, a 
Vajdasági Magyarok Demokratikus 
Közössége részérôl Csonka Áron 
elnök tartott beszámolót. Brenzovics 
László elnök a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség, Jakab Sándor 
elnök a Horvátországi Magyarok De-
mokratikus Közössége, Ábrahám 
Borisz alelnök a Muravidéki Magyar 
Nemzeti Önigazgatási Közösség, De-
ák Ernô volt elnök pedig az Ausztriai 
Magyar Egyesületek és Szervezetek 
Központi Szövetsége képviseletében 
szolgált tájékoztatással. Szinte egybe-
hangzónak tûnt a beszámolók nyomán 
az a vélekedés, hogy a legutóbbi 
KMAT-ülés óta nem történt érdemi 
elôrelépés autonómiaügyben, eseten-
ként még visszalépés is tapasztalható 
a nemzetközi helyzet és a különféle 
regionális vagy kontinentális válságok 
miatt. 

Az ülésen meghívottként részt vett 
Szili Katalin miniszterelnöki megbí-
zott, akit a határon túli magyar közös-

ségek autonómiaügyeinek koordiná-
lására kért fel Orbán Viktor kor-
mányfô, s aki az örvendetesnek 
mondható konvergenciák leltározása 
és a sajnálatosan létezô divergenciák 
áthidalása terén elértekrôl szólva em-
lékeztetett: neki a közvetítés és egyez-
tetés a feladata, nem a diktálás. A 
budapesti kormányzat nem gyámkod-
ni, hanem segíteni akar az autonómia-
kérdésben, e tekintetben viszont min-
dent megtesz, amit megtehet.

Tôkés László –-- aki a magyar 
kormánypártok lillafüredi kihelyezett 
frakcióülésérôl érkezett a KMAT-
ülésre –-- elmondta: a kormányfô ki-
fejtette ott, hogy eljött az ideje az im-
produktív belsô konfliktusok lezárá-
sának. Ez különösen fontos az autonó-
mia ügyében –-- mutatott rá a Kárpát-
medencei Magyar Autonómia Taná-
csának elnöke. Szerinte a határok fö-
lötti nemzetegyesítés mellett a külhoni 
magyarság önrendelkezése az a poli-
tikai intézmény és érték, amelyen a 
nemzetpolitika nyugodhat, és ebben a 
kérdésben elengedhetetlen a nemzeti 
összefogás.  Felül kell emelkedni a 
pártpolitikán, és egységet kell terem-
teni a sokféleségben. Önösszeszedésre 
is szükség van, mert egy helyben to-
pogás észlelhetô az autonómia ügyé-
ben. A KMAT folytatni kívánja a 
megkezdett munkát, és kellô elszánt-
ságra buzdítja a tagszervezeteket.

Izsák Balázs a közelgô székely sza-
badság napjára hívta fel a figyelmet. 

Ez a március 10-e arról is szól, hogy a 
demokratikusnak és jogállamnak 
mondott Romániában érvényesül-e az 
egyik alapvetô emberi jog, a gyüleke-
zésé –-- mutatott rá. A tervezett nagy-
szabású marosvásárhelyi demonstrá-
ció azt is bizonyítani hivatott, hogy 
nem lankad az autonómiamozgalom 
Erdélyben.

Szintén meghívottként vett részt az 
ülésen Kántor Zoltán, a Nemzetpo-
litikai Kutatóintézet igazgatója, vala-
mint Csóti György, a Kisebbségi 
Jogvédô Intézet igazgatója, aki bemu-
tatta a magyar kormány által támo-
gatott civil szervezetet és annak jog-
segély-szolgáltató törekvéseit. El-
mondta: sokféle együttmûködési lehe-
tôség van a KMAT és a KJI között, az 
egyik ilyen pászma az a kisebbség-
védelmi monitoring-rendszer, amely-
nek létrehozásáról a 2014-es bálvá-
nyosfürdôi ülésen döntött tanács.

A KMAT pénteki ülésén megválasz-
tották a testület új titkárát Bedô Ár-
pád személyében, megköszönve a 
visszavonult Mécs László jó évtizedes 
önzetlen munkáját. Döntés született 
arról, hogy ebben az évben két nagy-
szabású autonómiakonferenciát is 
szerveznek, egy Kárpát-medenceit és 
egy nemzetközit.

Budapest, 2016. február. 13.
Tôkés László

EP-képviselô sajtóirodája

Felhívás a világ magyarságához

Székely Szabadság Napja 
a nagyvilágban

A Székely Nemzeti Tanács szolidaritási megmozdulásokra hívja a világ 
magyar közösségeit 2016. március 10-ére, a Székely Szabadság Napjára. Idén is 
kérjük ôket, hogy a Marosvásárhelyen megszervezett autonómiatüntetéssel 
lehetôleg egy idôben, Románia külképviseletei elôtt nyilvánítsák ki a székelység 
autonómiaigényének támogatását, és adjanak hangot tiltakozásuknak a román 
hatóságok által elkövetett jogtiprásokkal szemben.

Mindig fontosnak tartottuk, hogy üzeneteink eljussanak más népekhez is, de a 
világ országait irányító hivatalosságok is tájékoztatást kapjanak a székelység 
helyzetérôl és törekvéseirôl. Ez utóbbi kiemelten fontos, hiszen nem egy nyu-
gati kancellária csak a bukaresti sikerpropagandát ismeri, amely szerint a 
helyzetünk példaértékûen megoldott. Ez már a korábbi években sem volt igaz, 
ráadásul a helyzet az utóbbi idôben romlott.

Romlott abban az értelemben, hogy a jelenleg zajló válságok (migránsválság, 
orosz-ukrán konfliktus, szíriai polgárháború) a világ politikusainak figyelmét a 
biztonságpolitikára irányították és kevésbé figyelnek a demokratikus alapér-
tékek tiszteletben tartására. Ezt kihasználva a román hatóságok megsokszoroz-
ták a magyarellenes intézkedéseket.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy Románia a nemzetközi kötelezett-
ségvállalásait megszegi. Megszegi például a nyelvi jogok tekintetében, hiszen 
még a kevés elismert jogot is korlátozzák és egyre inkább peremre szorítják a 
magyar nyelvet. Folytatódik a székely jelképek és a magyar nyelvû feliratok 
üldözése, egyre nagyobb arányokat ölt a magyar nemzetiségû közéleti szereplôk 
hatósági zaklatása. Nem hárult el az a veszély sem, hogy Románia közigazgatási 
átszervezése a székelységet hátrányosan érintô, súlyosan jogfosztó módon 
menjen végbe.

A román hivatalosságok immár nem csak mellôzik a székelység népszavazáson 
is kifejezett autonómiaigényét, de megkezdték magának a kérdésfelvetésnek a 
kriminalizálását is. A belügyminisztérium a 2015-2020-as idôszakra vonatkozó 
közrendvédelmi és közbiztonsági stratégiája „bûnügyi jelenségként” aposztro-
fálta az autonómiatörekvést, amely „állandó fenyegetés az állampolgárok jólé-
tére és biztonságára” nézve. A területi autonómiára irányuló igény a doku-
mentum szerint rasszista, szélsôséges és xenofób megnyilvánulás. Jóllehet 
ezek a szavak külsô nyomásra a dokumentumból kikerültek, viszont érvénye-
sülnek a hatóságok mindennapi gyakorlatában.

A világ csak akkor fog felfigyelni tiltakozásunkra, ha a jogfosztásra, antide-
mokratikus hatósági fellépésre folyamatosan figyelmeztetünk és rendszeresen 
tájékoztatjuk a nemzetközi szervezeteket és a világ országainak kormányait.

Mindezeket figyelembe véve kérjük a világban élô magyarokat, segítsenek 
abban, hogy minél többen megértsék: Székelyföldet sem felosztani, sem beol-
vasztani nem hagyjuk! Ezért vonulunk utcára a Székely Szabadság Napján, 
Marosvásárhelyen, de lengjen ismét a székely zászló Bécs, Budapest, 
Brüsszel, Cleveland, Hága, Helsinki, Isztambul, London, Los Angeles, 
München, New York, Ottawa, Stockholm, Stuttgart, Torontó, Zürich 
utcáin is!
Autonómiát Székelyföldnek! Szabadságot a Székely Népnek!

Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke

HIRDETÉSEK WEBOLDALUNKON
Olvasóink és hirdetôink figyelmébe ajánljuk a 

Magyar Élet új internetes honlapját!

www.magyarelet.net



Peace at Gunpoint
1984
Ha jellemezni akarjuk a huszadik 

század történelmét, áttekintve a föld 
öt kontinensén, azt látjuk, hogy a 
háború, mint valami erdôtûz, hol itt, 
hol ott lobbant fel, két esetben füst-
jével belepve az egész világot, majd 
kisebb fellángolásokkal felperzselve 
a korábban esetleg véletlenül kiha-
gyott részeket, hogy nyomában új 
színekkel új zászlók lengjenek.

A futótûzrôl azt állítják, hogy tisz-
tító láng, ami elégetni van hivatva 
korhadt ócskaságokat, a velejáró 
szélviharról, hogy új idôknek új dala-
it hozza. Nekünk, magyaroknak or-
szágunk, népi állagunk ötfelé tépé-
sét, lelkünk meghasonlását, környe-
zetünknek a gyûlölet kisantant-gyû-
rûbe fogását, a háborúba kényszerí-
tést, újabb országcsonkítást, szibériai 
katorgát, szadisták rémuralmát, fel-
kelésbe hecceléssel elôcsalt hazafiak 
legyilkolását, a szolgaság nemzetközi 
konszolidálását hozta. De ezt hozta 
több-kevesebb hasonlósággal más 
népek részére is, Európában minden 
vitán felül, de még a gyarmatvilági 
új kirakati államok népeirôl sem le-
het azt állítani, hogy a függetlenség 
rájuk aggatott kellékei mögött na-
gyobb léptekkel haladnának egyéni 
szabadságuk és kollektív nagykorú-
ságuk irányába azóta, hogy „felsza-
badultak”.

A háború nem tisztítótûz, mert erô-
szak nem hozhat igazi békét és igaz-
ságos rendet. A huszadik század há-
borúinak közös jellemzôje, hogy min-
denütt kierôszakolja a párturalmak 
uniformizált állami közigazgatását, 
melyeknek minden funkciózsinórját 
valamelyik világhatalom vagy annak 
nevében mûködô politikai vagy gaz-
dasági agentúra húzkodja. Madách 
Imre az emberi élet céljának dilem-
májára kimondta a mindeddig leg-
klasszikusabb meghatározást: „az 
élet célja a küzdés maga!” De ô ezen 
nem azt értette, hogy az emberiség a 
hadiipari fejlôdés ütemében ölje egy-
mást. Századunk permanens háború-
jának más céljai vannak.

Ebben a permanens háborúban 
nagy szerepe van a jelszavaknak. A 
demokrácia egyik oldalon, a sza-
badság a másik oldalon, és legna-
gyobb hazugságként a béke mindkét 
oldalon. Jelszavakkal és pártprogra-
mokkal sikeresen manipulálják min-
den nemzet minden nemzedékét. 
Úgy zuhog a történelem árja a per-
manens háború medrében, hogy az 
embereknek nincs idejük felmérni, 
átlátni az események miértjét, és 
azoknak a keveseknek a figyelmez-
tetô hangja, akik belelátnak az ese-
mények mûhelyébe, sohasem hallat-
szik olyan messszire, mint a „béke-
ha-sonák” hamis hangja, mert bele-
fullad a hivatalos kakofóniába.

A háborúk magvát a nemzetállam 
koncepció ültette el. Mindaddig csak 
királyi birtokrészek elhódítása vagy 
visszahódítása volt a háborús ok, és 
csak addig folyt a küzdelem, míg a 
gyengébb kincstár bírta anyagiakkal. 
A nemzetállamok létesítésével és a 
modern kapitalizmus létrejöttével új 
helyzet állt elô. Szinte bárhol is men-
jen az államhatár, élô nemzettestek 
eleven húsába vág: a háborús ok 
ezáltal mindenütt és minden idôben 
fennáll.

De meg is nagyobbodott, kiszéle-
sedett, tömegbázist kapott maga a 
háború. Népek vicsorognak kollektív 
gyûlölettel egymásra, a mindenható 
állam bevezeti az általános hadköte-
lezettséget, belevonva mindenkit a 
kötelezô öldöklésbe és a profitéhes 
kapitalizmus bôven nyújtja a fegyer-
kezési kölcsönt egyik, vagy akár 
mindkét fél elvérzéséig. Tudomány 
és technológia a permanens háború 
szolgálatában áll, és a gazdasági élet 
alapjává állandósul a háború, a „war 
economy”, aminek legnagyobb vív-
mánya a deficit-gazdálkodás. Vagy-
is, az állam nem megy tönkre, csak 
eladósodik.

A politika a hadiipar prostituáltja. 
Amikor a politikusok a Versailles-
környéki békediktátumokat létrehoz-
ták, tudva és szándékkal olyan átren-
dezést létesítettek, amiben egy ne-
gyedszázadon belül egy másik általá-
nos háborút okoztak Európában, ami 
ezúttal ismét világháborúvá szélese-
dett, hosszú idôre új piacokat adva a 
hadiiparnak. A politika arról is gon-
doskodik, hogy a háború ne csak az 
államok közt folyjon, hanem az álla-
mi társadalmakon, nemzeteken belül 
is. Erre valók a politikai pártok, a 
„világnézeti”  eszmék és elméletek. 
mert a belpolitika sem lehet békés 
munkamûhely. A fegyvereknek ott 
is növekvô szerepük van. Egyre több 
a terrorista gang és egyre nagyobb 
rendôrségre van szükség. Ismét a 
fegyveripar virágzik.

A „felszabadult”  társadalmakra, „nép-
uralmakra”,  pártállamokra fegyveres 
karhatalom vigyáz. Az állam itt már 
fegyvermonopolisták kényuralma, az 
államok a nagy fegyverrendelôk, fel-
szerelésüket idônként modernizálás 
céljából felújítják. Közép-Európa a 
Szovjetunió ellenôrzése alatt már eb-
be az állapotba jutott. Úgy mondják, 
béke van Európában, pedig csak há-
borús másállapot van. Erre a különös 
békére vigyáz az Európa-felezô két 
nagyhatalom támaszpontokkal, földi-
légi erôkkel, tankhadosztályokkal, 
rakétiakilövô-állomásokkal, atomer-
nyôvel, kémhálózattal, híradás-tech-
nikai felszerelésekkel, és legújabban 
atomtöltetû irányítható rakétákkal. 
Micsoda pazar üzlet a hadiiparnak. 

Miközben a szerencsétlen fegyver-
telen polgár kótyagosra félemlítve 
céltalannak látja életét, és izgalom-
mal lesi a nagy színjáték jeleneteiben 
televíziója képernyôjén sürgölôdô, 
vigyorgó kedvenc politikusait, akik 

éppen az ô számára mentik meg ezt 
az idegesítô békeállapotot, miután 
azt már lenyelte és vérébe szívta, 
hogy ennek az egymásra irányított 
mérhetetlen fegyverzetnek a két 
„szembenálló” nagyhatalom között 
elosztott egyensúly a biztosítéka an-
nak, hogy ô naponta megéri a napot, 
és már csak a politikusok további 
bölcsességéért kell imádkoznia, ha-
csak valaki „véletlenül” meg nem 
nyomja a gombot. 

A nagyhatalmak vezetô politikusai 
ugyanennek a fontos, világtörténel-
mi szerepnek a kebel kéjével billeg-
nek a TV-közönség elôtt, akinek ez 
évente ötszáz billió dollárjába kerül, 
illetve plusz 20 százalék kamat, mert 
a fegyverkezésre már egyik nyugati 
államnak sincs fedezete az állam-
kasszában. Még szerencse, hogy 
nincs háború, és ez csak a felújítási, 
modernizálási és egyensúlybahozási 
költség. „Tudományos” kifejezéssel: 
a kibékíthetetlennek álcázott katonai 
tömbök retorikus dualitásának mito-
lógiája. Ezt bizonyára mindenki érti, 
mert ez az alapja a kapitalista-kom-
munista détant megdönthetetlen teó-
riájának. (Azért megdönthetetlen, 
mert náluk van minden fegyver.)

Azok részére, akik borzongást kap-
tak ettôl az elôbbi bekezdésben olva-
sott szótorlasztól, gyakorlati példával 
szolgálunk: történik, hogy a Szovjet-
unió teljhatalmú diktátora vagy hat 
hónapja sehol sincs, viszont közele-
dik az angol–orosz-bolseviki kapcso-
latok felvételének 60. évfodulója és 
Mrs. Margaret Thatcher repesô 
szívvel repülne Moszkvába ennek 
megünneplésére, de nem hozhatja 
zavarba ôket, mert ki tudja, mi lehet 
szegény Andropovval. Így hát az 
évfordulóra átrepült Budapestre, 
ami nagy megtiszteltetés a magyar-
országi kommunistáknak, mert a bá-
jos kapitalista hölgy (aki vasból va-
gyon, mint valamikor a jogászok) 
nem a többi lerakatba, hanem di-
rekte ôhozzájuk jött el. Ez igen nagy 
megtiszteltetés, mert Kádár János-
nak mondta el a napnyugati hölgy 
azt, amit Jurij Andropov fôelvtárs-
nak szánt volna elmondani.

Bizonyára Nyugaton is számontart-
ják a két államférfiú 56-os betyárko-
dását. Az is nagy dolog, hogy akkor 
csak Budapest békéjérôl volt szó, ma 
meg már a világbékérôl. (Az idézôje-
leket már ki sem tesszük.) A látoga-
tásról így írt a Magyar Nemzet 
(1984. február 5.): 

„Margaret Thatcher elmondta, hogy 
nyílt és konstruktív megbeszéléseket 
folytatott Kádár Jánossal, Losonczi 
Pállal és Lázár Györgygyel. Meggyô-
zôdése – szögezte le az angol mi-
niszterelnök –, hogy a megfelelô idô-
pontban látogatott Magyarországra, 
akkor, amikor Keleten és Nyugaton 
egyaránt aggódnak az európai fe-
szültség növekedése miatt. Éppen 
ezért nagyra értékeli budapesti ta-
nácskozásait, amelyen kifejezôdött 
az a közös óhaj is, hogy föl kell újí-
tani a fegyverkorlátozási megbeszé-
léseket. Margaret Thatcher kijelen-
tette, hogy országa érdekelt az euró-
pai biztonság erôsítésében, a katonai 
szembenállás csökkentésében, a 
»kevesebb fegyver és nagyobb jólét« 
reményében. Leszögezte azt is nyi-
latkozatában, hogy véleménye sze-
rint az Egyesült Államok senkit sem 
fenyeget.”

Persze mindezt elmondhatta volna 
Moszkva számára otthon, Londonban 
is, dehát az utazás nagyobb nyilvá-
nosságot kelt és fôleg emeli a meglá-
togatottak tekintélyét. Ez lehetett a 
lényeg, mert alapjában véve nem 
mondott semmi újat. Csupán az volt 
a különös, hogy megnyugtatta a 
kommunista diktátorokat az Egye-
sült Államok további békés szándé-
káról. De ezt Reagan is meg tudja 
nekik üzenni – miként látni fogjuk.

Egy régi közmondás szerint hosszú 
kanala legyen annak, aki az ördöggel 
egy tálból lakomázik. A konzervatív 
Mrs. Thatcher hosszú kanala az az öt 
év, amit hivatalában már eltöltött. 
Választási programbeszédeinek anti-
bolsevista retorikája, mint a kanál 
nyele, megnyúlt és elvékonyodott. 
Pedig az ô kétszeri land-slide gyôzel-
me a Labor Party bolsevista-barát-
ságának volt köszönhetô. No de nem 
újdonság politikuséknál, hogy itt ezt 
mondunk, ott meg azt. Budapesten 
nem említette a „szovjet tirraniz-
must”. Csak annyit mondott, hogy : 
„today we stand on different sides of 
a political divide, but the search for 
stability, security and peace embra-
ces us both.” 

*
Lám, érdekes dolog a politika, 

létrehozza azt a bizonyos „politikai 
vízválasztót” –  nem az angol és a 
magyar nép között, hanem az angliai 
és a magyarországi politikai ideoló-
gia között (a nép csak katona lesz és 
meghal), s ez a vízválasztó akkor is 
fönnállt, amikor a mi hivatalos poli-

tikai bölcsességünk a mainak éppen-
séggel az ellenkezôje volt. Nekünk 
1945 is vízválasztó volt (vagy inkább 
vér-választó) de az más irányú. Most 
valami megváltozott a vízválasztó va-
lamelyik oldalán, hogy a communist 
menace  budapesti képviselôivel az 
angol vasgyúró lady stabilitást, biz-
tonságot  és békét óhajt.

A karácsonyi idôszakban valame-
lyik sydneyi rádióállomáson interjút 
közvetítettek Teller Edével az Euró-
pában elhelyezett atomkilövô rakéta-
állomások és a két nagyhatalom kö-
zötti atom-egyezmény tárgyalásainak 
kérdéseirôl. Ennek során a magyar 
származású tudósnak volt egy bölcs, 
éleslátó megjegyzése, amikor az 
amerikai nép és az orosz nép közös 
érdekérôl volt szó. Úgy nyilatkozott, 
hogy amíg az amerikai népnek van 
köze a kormányzathoz, melynek ki-
küldöttei Genfben tanácskoznak, az 
amerikai kormány elköveti azt a 
hibát és becstelenséget, hogy olyan 
kormány kiküldötteivel tárgyal e két 
népet illetô dologról, mely kormány-
nak semmi köze ahhoz a néphez, 
amelynek nevében tárgyal, mert az 
orosz nép azt a kormányzatot meg 
nem választotta. – Kár, hogy nem dr. 
Teller csinálja a politikát, és Mrs. 
Thatcher az atombombát. Szebb 
lenne a világ.

Nehogy arra gondoljunk, hogy 
Mrs. Thatchernek eszébe sem jutott 
a magyar nép. Talán éppen az volt az 
ô budapesti útjának a szerepe, hogy 
a Kreml bitorlóinak válságos hetei-
ben tudatába vésse a rebellis pestiek-
nek, hogy bármi fölfordulás eshetne 
Moszkvában, az antikommunista brit 
államhölgy Kádár Jánossal és társai-
val barátkozik, és eszébe ne jusson 
senkinek kihasználni a moszkvai 
zûrzavart. 

Tíz napra rá a Gunmetal Lady 
Moszkvában volt megsiratni a mi 
akasztófás, kínzókamrás, pápame-
rénylô ellenségünket, akinek a had-
serege rettegésben tart minket, — 
Mr. Bush amerikai alelnök, Mr. 
Maurey francia elnök, Mr. Keating 
ausztrál kincstárnok, Mr. Trudeau 
kanadai miniszterelnök, Mr. Kohl 
nyugatnémet kancellár stb. stb. tár-
saságában.

„Ezalatt az egyetlen tettrekész 
államférfiú, aki még cselekedni tud 
és akar a veszélybe jutott emberi 
szabadságért, a szabad világ esz-
ményeiért, aki még felelôsséget érez 
az emberiség jövôjéért – adja hírül a 
Meteor híriroda –, Reagan elnök, 
kihasználva a Szovjetunió bénult pil-
lanatát, a moszkvai ex-lex állapotot, 
parancsot adott a közel-keleti külön-
leges feladatokra tartogatott légi 
harccsoportnak az Operation Lubak 
végrehajtására. (Lubak, visszafelé 
olvasva: Kabul.) A harccsoport feb-
ruár 13-án, hajnalban rajtaütéssze-
rûen elfoglalta Kabul repülôterét, 
mialatt ejtôernyôs csapatok meg-
szállták a város külvárosait, felszó-
lították a szovjet megszálló erôket a 
megadásra, és ...” — kár folytatni, 
ugyan ki hiszi ezt el?

A Newsweek február 20-i számá-
ban olvassuk, hogy „At this time of 
transition in the Soviet Union – 
Reagan said in his weekly radio 
address — our two nations sholud 
find ways to work together to meet 
the challenge of preserving peace.” 

Béke, a fegyverek egyensúlyából!
(Magyar Élet, 1984. március 1.)

Ilyen a világ! (29) 
MAGYAR ÉLET 5. oldal

 Kedves Olvasóim!  
Orwelli év: 1984.  A 35 évvel korábban meg-

jelent utópisztikus regény olyan világot ír le, 
ahol mindenki nyomorban él, egy vezetô elit 
minden tettüket irányítja. Három részbôl áll 
a világ: Eurázsia, Keletázsia és Óceánia. 
Utóbbi a regény eseményeinek színtere. 
Közöttük permanens háború folyik, amiben 
soha nincs gyôztes, folyamatos a rettegés, a 
szenvedés a nép számára. A hierarchikus 
rendszer korlátjai nem léphetôk át. A Nagy 
Testvér az uralkodó Párt képe, ôt mindenki 
imeri, de senki sem látta, csak sugárzott mû-
sorokban látható. Ô mindenkit lát, jelen van 
mindenki élete minden pillanatában. Ô a 
hatalom, ami soha nem rendül meg, 

1984-ben – a regény irrealitását szinte kö-

vetve – igyekezett a két fegyveres nagyha-
talom a létrejött kétpólusú világhatalmával 
elôkészíteni a célként sokszor emlegetett 
Világállamot. Ennek kellett volna minden 
áron bekövetkeznie a század végére az évszá-
zados háborús átalakítások eredményeként. 

Idézett írásom idején a hatalmi válságban 
meggyengült szovjet államot átsegítették a 
nyugati halalmak a válságon, a cél érdekében.

Mostanában gyakori a hivatkozás három sze-
mélyre, akik „megdöntötték a Szovjetuniót”:
Reagan, Tatcher és János Pál pápa. A két po-
litikus esetében ennek ellenkezôje történt, a 
Vatikán keleti politikája is pontosan beleillett 
a nagyhatalmi politika vonalába. 

1984 után már csak 6 évet élt a szovjet állam, 
és vele a világhatalom álma is.    Csapó Endre

2016. február 25.



Christian Ortner meglepô jegyzetet 
tett közzé az osztrák Die Presse véle-
mény rovatában. A szerzô gyakor-
latilag eltemeti az egész „Wilkommens-
kulturt” a liberális újság portálján, 
amely egyébként elôszeretettel és 
gyakran ostorozza Magyarországot, 
annak kormányát és miniszterelnökét 
is osztrák, Ausztriában élô magyar, 
vagy éppen magyarországi szerzôk 
tollának segítségével.

Cikkét a német zöldek frakcióveze-
tôjének, Katrin Göring-Eckard sza-
vaival indítja, aki szerint országa rövi-
desen drasztikusan megváltozik, és ô 
ezt már nagyon várja. Természetesen 
a Németországot elárasztó migránsá-
radatra gondolt.

És nem csak az északi szomszéd vál-
tozott meg, írja Ortner, emlékeztetvén 
a migránsokkal érkezett bûnözésre, 
kiemelvén a kölni eseményeket. A 
szexuális és más típusú erôszak ter-
mészetesen nem egyenes következmé-
nye a „Wilkommenskulturnak”, mond-
ja.

A jegyzet fonala lassan átkerül Auszt-
riába, ahol a történtek nyomán az 
utóbbi napokban már egészen más 
hangot ütnek meg a politikusok, mint 
korábban. Például Michael Häupl, 
Bécs szocialista polgármestere azt 
nyilatkozta, hogy ô soha senkit nem 
hívott meg. A szerzô azonban egyfajta 
demenciára, emlékezetkiesésre utal. 
2015 októberében ugyanis a polgár-
mesteri hivatal sajtóközleménye sze-
rint Häupl úr meglátogatta az Ottak-
ringben lévô Libhartstal 
menedékszállást, ahol a szíriai, afgán 
és iraki migránsokkal számos szelfi is 
készült. A közlemény kitért arra is, 
hogy a polgármester látogatásával az 
akarta megerôsíteni, hogy Bécs is a 
„Wilkommenskultur” szellemében fo-
gadja a migránsokat. Ezek a fotók ké-
sôbb futótûzként terjedtek a közösségi 

oldalakon és nem kevés bátorítás ad-
tak azoknak, akik még nem indultak el 
Ausztria felé.

Ortner emlékeztet arra is, hogy 
Heinz Fischer, Ausztria szociálde-
mokrata elnöke a bécsi Westbanhofon 
személyesen fogadott szíriai gyerme-
keket, miközben a tömeg egy versikét 
skandált, amit nagyjából így lehetne 
lefordítani: „Mondjátok hangosan, 
mondjátok tisztán, Isten hozott, kedves 
migráns!”

A szerzô azonban úgy érzi, hogy a 
„Wilkommenskultur” vitorlájából nem 
csak hogy kifogyott a szél, hanem már 
ellenkezô irányból kezd fújdogálni, és 
egyre erôsödik. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint két mai hír, miszerint 
Ausztria azt várja Macedóniától, hogy 
egyetlen migránst se engedjen tovább, 
ugyanakkor a sógorok már Dél-Tirol-
nál is „határirányítási rendszert” ter-
veznek, az olasz oldali politikusok pe-
dig erôsen támadják ezt az 
elképzelést.

Végezetül Christian Ortner felteszi a 
kérdést, hogy amennyiben a „Wilkom-
menskultur” ilyen ütemben veszít 
erejébôl, már csak idô kérdése, amikor 
az osztrák kancellár, Werner Fay-
mann is elmagyarázza, hogy ô való-
jában az illegális bevándorlás ellenzôje 
volt az elsô pillanattól. És régi barátját, 
Orbán Viktort fogja jelölni a Nobel-
békedíjra.

Christian Ortner Bécsben élô kolum-
nista, ortneronline internetes publi-
kációs felületét a neoliberalizmus 
centrális médiájának nevezi.

* * *
Megkezdôdtek a Márton Áron-

emlékév rendezvényei Csíkszeredá-
ban, Márton Áron erdélyi római kato-
likus püspök felszentelésének a 77. 
évfordulóján.

A magyar kormány nemzetpolitikai 
államtitkársága a püspök születése 

120. évfordulója alkalmából nyilvá-
nította Márton Áron-emlékévvé a 
2016-os évet, az ebbôl az alkalomból 
tartott rendezvények fôvédnökségét 
Áder János köztársasági elnök és 
Jakubinyi György, a Gyulafehérvári 
római katolikus fôegyházmegye érse-
ke vállalta. 

A csíkszeredai Márton Áron fôgimná-
ziumban tartott ünnepi rendezvényen 
Potápi Árpád nemzetpolitikáért fele-
lôs államtitkár a püspököt olyan em-
berként mutatta be, aki „nemcsak a 
gyulafehérvári püspökség, hanem az 
erdélyi magyarság és az egész magyar 
nemzet sorsát a vállára vette”. Tulaj-
donságai közül az alázatosságot és 
szókimondást emelte ki, megjegyez-
vén, hogy ha Márton Áron közöttünk 
lenne, ma sem hallgatna. 

„Szóvá tenné azokat a sérelmeket, 
amelyeket az erdélyi magyar embe-
reknek el kell szenvedniük --- jelentette 
ki az államtitkár. --- Kimondaná, ahogy 
nekünk is ki kell mondanunk, hogy 
hiába állítják hivatalos szervek, hogy 
Székelyföld nevû területi egység nem 
létezik, és jelképei ezért nem is számí-
tanak regionális jelképeknek. Mi tud-
juk, hogy ez nem igaz. Sôt hisszük és 
valljuk, hogy a székelyeknek elidege-
níthetetlen joguk van ahhoz, hogy ezen 
a területen önállóan döntsenek ügyeik-
rôl” --- fogalmazott Potápi Árpád. 

Az államtitkár úgy vélekedett, hogy 
akkor lehetünk hûek Márton Áron 
emlékéhez, ha vállaljuk örökségét, „ha 
nem hallgatunk, hanem bátran felszó-
lalunk, hitünk, és nemzetünk megtar-
tása érdekében”. 

Az emlékév keretében megannyi 
rendezvényt tartanak Erdélyben. 
Borboly Csaba, a Hargita megyei 
önkormányzat elnöke úgy vélekedett: 
„a 2016-os év legnagyobb kalákája 
lesz” az emlékév rendezvényeinek a 
megszervezése. 
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Erdély megtámadása
(Elsô rész)

Az idén van száz esztendeje annak, 
hogy Románia hadat üzent a Központi 
Hatalmaknak és az oláh csapatok a 
kárpátoki szorosokon át betörtek Er-
délybe.

A román veszély a magyar közélet 
számára több évtizede nyilvánvaló 
volt, Bécsben azonban nem vettek róla 
tudomást. A magyarbarát Habsburg 
József fôherceg errôl igy irt: „Minden 
magyar ember aki tisztában volt az 
oláh irredenta céljaival és e nép jelle-

mével, úgy érezte, hogy Magyaror-
szágot a legkomolyabb veszély Oláh-
ország felôl fenyegeti. Mégis szomo-
rúan kellett látni, hogy mig a kettôs 
Monarchia összes határait vagy várak 
vagy vasútak építésével erôsíti, addig 
Erdélyben ebben az irányban hosszú 
évtizedeken át semmi sem történt. Er-
dély szorosait egyetlen erôd, de még 
csak blokkház sem védte... Hogy en-
nek oka csak a magyar ellenzék Bécs 
iránti daca a költségek megszavazásá-
nál, vagy pedig az a bécsi politika volt-
e mely az oláhokban Nagy-Ausztria 
legjobb barátját látta --- azt nem áll 
módomban megállapítani”. 

Az infrastrukturális felkészületlensé-
get tetôzte a katonai. A nagyszebeni 
szász Arz Artúr vezérezredes irányí-
totta erdélyi 1. hadsereg összesen öt, 
nem teljesen feltöltött hadosztályból 
valamint népfelkelkelôkbôl, illetve 
csendôrökbôl állt. Arz tábornok hi-
ressé vált megjegyzése „Én hadsereg 
parancsnok vagyok hadsereg nélkül.” 
volt.

Az antant képviselôi a háború kezde-
tétôl gyôzködték a román hadbalépés 
elérése érdekében a bukaresti politi-
kusokat. A román fél azonban tólta, 
halasztotta a hadba lépést. Úgy  sze-
rette volna Erdélyt az antanttól meg-
kapni, hogy cserében nem nyújt sem-
mit. Végül a felajánlott (a trianoni 
rablóbéke által biztosítottnál is na-
gyobb, nagyjából a Tisza vonaláig 
húzódó) magyar területek meghozták 
hatásukat, a háború harmadik évében 

az antant és Románia között megkötte-
tett a bukaresti titkos szerzôdést. A 
román területszerzés feltétele az volt, 
hogy az ország belép a háborúba, 
abból nem lép ki, különbékét nem köt.

A román fél azonban még a szerzôdés 
megkötése után is bízott abban, hogy 
különössebb kockázat viselése ---- ne 
adj Isten, áldozat meghozatala --- nél-
kül sikerül Erdély bekebelezése, írja 
Nagy Szabolcs történész a Székely 
Kalendárium 2016-os kiadásában. Mi-
vel a hadüzenet késlekedett, az antant 
részérôl fenyegetésig menô nyomás-
gyakorlás irányult Bukarestre, hogy 
belépjen a háborúba. Végül a szerzô-
dés megkötése után tíz nappal került 
Bécsben a hadüzenet átadására, s ez-
zel szinte egyidôben capataik átlépték 
az ezeréves határt.

Mivel a támadás kezdete vasárnap 
este történt, ebben az órában lehetet-
len volt a magyar határon tartózkodó 
katonai erôket illetve polgári tisztség-
viselôket értesíteni, ezért a teljes er-
délyi határszakaszon párhuzamosan 
meginduló román támadás azokat fel-
készetlenül érte. A helyzetet kihasz-
náló oláh csapatok „céllövészetet” tar-
tottak, sorra lövöldözték le a támadás-
ra nem számító magyar határôröket, 
vámtiszteket, vasutasokat. A magyar 
határállomások személyzete fejveszt-
ve menekült Erdély belseje felé.

(Folytatjuk)

Kroyherr Frigyes

Melbourne-i Konzuli Iroda 
elérhetôségei:

Cím: 123 St. Georges Rd., 
Nth. Fitzroy, VIC 3068 

(Bocskai Központ)
E-mail:  consulate.mel@mfa.gov.hu

Honlap: 
www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/

melbourne/hu
Bejelentkezés elôzetes 
idôpontfoglalás alapján 

munkanapokon 13:00-16:00 óra között 
az alábbi telefonszámon: 

(03) 9486-3397
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Márton Áron püspökké szentelésének 
a 77. évfordulója alkalmából péntek 
délelôtt a csíksomlyói kegytemplom-
ban tartottak ünnepi szent misét, me-
lyet Jakubinyi György érsek celeb-
rált.

A gyulafehérvári római katolikus fô-
egyházmegyét 1939 és 1980 között ve-
zetô Márton Áron püspök a 20. századi 
erdélyi magyar közélet egyik legki-
emelkedôbb alakja volt. 1944-ben fele-
melte szavát a zsidók deportálása el-
len, amiért az akkori magyar 
hatóságok kiutasították Kolozsvárról, 
ám 1999-ben a jeruzsálemi Jad Vasem 
Intézet a Világ Igaza címet adományoz-
ta neki. 

A kommunista hatalommal szemben 
is állást foglalt. 1949-ben letartóztatták, 
1951-ben életfogytiglani börtönbünte-
tésre ítélték, majd 1955-ben nemzet-
közi nyomásra szabadon bocsátották. 
1956-tól 1967-ig nem hagyhatta el a 
gyulafehérvári püspökség épületét, de 
látogatókat fogadhatott. Püspöksége
idején az erdélyi római katolikus egy-
ház nem kötött konkordátumot a ro-
mán kommunista állammal.

* * *
Ha igaza van a világ legnagyobb 

útikönyvkiadójának, akkor 2016-ban 
nem a legszokványosabb helyekre 
akarunk majd utazni. Nem Firenzébe, 
nem a Kanári-szigetekre, még csak 
nem is Hawaiira, hanem vad és érin-
tetlen tájakra, kis balti államokba, az 
északi sarkkörre meg az egykori em-
berevôk vidékére. 2016 legszebb or-
szágai a Lonely Planet szerint.

A Lonely Planet a világ legnagyobb 
útikönyvkiadója. A Wheeler házaspár 
elsô kötetei a ’70-es években kifeje-
zetten a kevés pénzû, kalandvágyó 
fiatalokat célozták meg. Nem csoda, 
hiszen a hippikorszak épp virágkorát 
élte. A Fillérekbôl Ázsián át típusú, 
személyes élményekbôl táplálkozó, él-
vezetes stílusú és praktikus taná-
csokban bôvelkedô könyvek elképesz-
tô sikert arattak. 

Ma már tizennégy nyelven, évente 
hatmillió példányban jelennek meg, 
igaz, 2011 óta nem Wheelerék, hanem 
a BBC irányítása alatt. A legújabb 
kötet tíz országot mutat be, a kiadó 
szerint ezek az új év 2016 legvonzóbb 
úti céljai.
1. Botswana
Demokratikus, haladó és felvilágo-

sult, de mindenekelôtt vad. Így jellem-
zi a Lonely Planet az afrikai országot, 
amely 2016-ban ünnepli függetlenségé-
nek 50. évfordulóját. Ami a Botswana-
sztorit igazán lenyûgözôvé teszi: úgy 
sikerült az elmúlt évtizedekben a leg-
nagyobb átlagos növekedést produkál-
niuk a világon, hogy közben nagy 
hangsúlyt fektetnek a környezetvéde-
lemre.

Jól teszik, hiszen az ország legna-
gyobb kincse az érintetlen és vad ter-
mészet. A Kalahári sivatag végtelenje, 
az Okavango-delta mocsárvilága, a 
gazdag állatvilág transzváli oroszlá-
nokkal, feketelábú macskákkal, ezüst-
hátú sakálokkal, fokföldi rókákkal, de-
nevérfülû rókákkal és más elképesztô 
kreatúrákkal.
2. Japán
Japán ezen a listán a második helye-

zett, de ha azért utazunk, hogy valami 
teljesen mást, valami soha nem tapasz-
taltat éljünk át, akkor ez a number one. 
Japánban könnyû elveszni, mert szinte 
sehol nincsenek angol feliratok. Az 
éttermekben sincs idegen nyelvû ét-
lap, úgyhogy sosem tudhatjuk, mit 
eszünk, viszont biztosak lehetünk ben-
ne, hogy finom lesz. Szürke emberek 
és avantgárd fiatalok, high-tech masi-
nák és kimonós hölgyek, teaszertartás 
és karaoke, 

Japán az ellentétek országa. 
Meg még sok másé. 
3. Egyesült Államok
2016-ban a 100. születésnapját ünnep-

li a National Park Service. Ez a szer-
vezet igazgatja az USA mind az 59 
nemzeti parkját. A centenáriumi ün-
nepségsorozat védnökei Michelle 
Obama és az ex first lady Laura Bush. 
A kampány a „Találd meg a sa-ját 
parkodat!” akcióval indul, amellyel a 
kisebb, ismeretlenebb nemzeti par-
kokra igyekeznek felhívni a figyel-
met.
4. Palau
Palau egy csendes-óceáni szigetállam. 

241 szigete közül mindössze 12 lakott, 
de a népesség kétharmada egyetlen 
szigeten tömörül, Kororon. Az egész 
országot természetvédelmi régióvá 
nyilvánították. A Palau fennhatósága 
alá tartozó óceáni terület majdnem 
akkora, mint Franciaország. 

Csak cápából 130 fajta úszkál errefe-
lé, 2011 óta ráadásul teljes biztonság-
ban.

Palau volt ugyanis az elsô ország, 
amely védett állattá nyilvánította a cá-
pát.

A nemes gesztus mögött persze 
anyagi érdekek is húzódnak, hiszen a 
cápára kíváncsi búvárok évente 18 
millió dolláros bevételt jelentenek 
Palaunak.
5. Lettország
Az elsô európai ország a listán igazi 

meglepetés. A kis Lettország nagy 
részét erdô borítja, az országnak több 
mint 12 000 folyója és több mint 3000 
tava van. 

Riga középkori és szecessziós házak-
ból álló óvárosa felkerült az UNESCO 
világörökségi listájára. 

A fôvárostól alig egyórányira van a 
Gauja Nemzeti Park látványos erdôsé-
gekkel és a fák közül elôbukkanó gyö-
nyörû várakkal, és akkor a tenger-
partról még nem is beszéltünk. 
Mindössze 25 kilométerre Rigától, a 
Jurmala nevû üdülôvárosban 30 kilo-
méter hosszú fehér homokos strandon 
napozhatunk, kocoghatunk, ábrándoz-
hatunk.
6. Ausztrália
Ausztrália különösen azok számára 

lehet vonzó, akik kedvelik a road trip 
mûfaját, vagyis a hosszú autós 
körutakat, amikor maga az úton levés 
fontosabb, mint a cél. Aki pedig eljut 
erre a távoli kontinensre, ne hagyja ki 
Queenslandben a 3000 korallzátonyból 
és körülbelül 900 szigetbôl álló Nagy-
korallzátonyt, amely még az ûrbôl is 
látható. Na, meg a tasmán ördögöket 
Ausztrália legnagyobb szigetén, Tas-
maniában.
7. Lengyelország
Wroclaw lesz 2016 kulturális fôvá-

rosa, amit pezsgô mûvészeti életének, 
fiatalos lendületének és történelmi 
örökségének köszönhet. 

A 10. században alapított Odera parti 
városnak száznál is több hídja van, a 
legöregebb nagyjából egyidôs a mi 
Lánchidunkkal.

A várost a második világháború utol-
só hónapjaiban majdnem földig rom-
bolták, az épületek 70 százaléka ösz-
szeomlott. A kommunista éra alatt 
épült újjá, és ami meglepô, a lengyel 
elvtársak nem akarták a múltat vég-
képp eltörölni, hanem épp ellenkezôleg, 
a történelmi óváros szinte minden 
épületét megmentették. 
8. Uruguay

Suriname után a második legkisebb 
állam Dél-Amerikában. Egyre több tu-
ristát vonz, ami nem csoda. Az Atlanti-
óceán vad partvidéke, az oroszlánfóka-
kolónia Lobos szigetén, na és Dél 
-Amerika legérdekesebb fôvárosa, 
Montevideo éppen elég élményt kínál. 

A legfôbb csáberô mégis az, hogy a 
turisták egy kicsit gauchónak (ejtsd: 
gaúso), amolyan dél-amerikai cowboy-
nak érezhetik magukat. 

A gaucho marhapásztort jelent, vagy 
vándort, vagy vicces fickót, az etimo-
lógia nem tisztázott, de a lényeg, hogy 
gauchónak lenni életérzés, amelybe 
csak Latin-Amerikában kóstolhatunk 
bele.
9. Grönland
Nagyot ugrunk a glóbuszon, föl az 

Északi-sarkvidékre, a világ legna-
gyobb szigetére, amely földrajzilag 
Észak-Amerikához, politikailag Euró-
pához (Dánia autonóm tartománya, 
társországa) tartozik. Aki ide utazik, 
éjszakai világosságra, északi fényre, 
jéghegyekre, kutyás szánokra, fóka, 
bálna, rénszarvas húsából készült ebé-
dekre, dánokra és fôként eszkimókra, 
vagyis inuitokra számíthat. 
10. Fidzsi
Kék lagúnák, áttetszô víz, fehér ho-

mokos strandok, pálmaoázisok, vízre 
épült meseházak. Sokan így képzelik el 
az édenkertet. Itt forgatták a Kék 
lagúnát, és itt robinsonoskodott Tom 
Hanks a Számkivetett címû filmben. 
Fidzsi két nagy és 320 kisebb szigetbôl 
áll, a Viti Levu nagy szigeten él a la-
kosság majdnem háromnegyede. 

Nagyon más élményeket szerezhe-
tünk a különbözô szigeteken. 

Némelyik kifejezetten a luxusturiz-
musra szakosodott, de akadnak szinte 
érintetlen területek is, ahol még tény-
leg megérezhetünk valamit a melanéz 
ôslakosok kultúrájából. Na, nem az 
emberevôkre gondolok, ezt a szokást a 
19. század végére sikerült beszüntetni. 
Az utolsó emberevô 1959-ben halt 
meg, 96 évesen, úgy hívták, Sanaila. Ô 
mondta, hogy amikor elôször evett 
embert, disznóhúsnak hitte. 

* * *
Megvan az oka annak, ha a kutya nem 

fogad szót a gazdájának: négylábú 
kedvenceink két perc leforgása alatt 
elfelejtkeznek konkrét eseményekrôl. 
Még meglepôbb, hogy legközelebbi 
rokonaink, a csimpánzok még ennél is 
feledékenyebbek, és húsz másodperc 
alatt képesek elfelejtkezni a velük tör-
tént dolgokról. Ha azonban az állatok 
túlélésérôl van szó, már nem ilyen rö-
vid eszûek.

A csimpánzoknál tapasztaltak már 
önmagukban megdöbbentették a kuta-
tókat, más majomalkatúak --- páviánok, 
disznófarkú makákók, és selyemmaj-
mok --- azonban még ennél is rosz-
szabbul teljesítenek, memóriájuk csak 
minimálisan jobb a méhekénél. Egy új 
tanulmány, melynek keretében huszo-
nöt állatfajt (többek között galambokat, 
delfineket) vizsgáltak, azt állapította 
meg, hogy az állatok munkamemóriája 
átlagosan 27 másodpercig képes in-
formációt tárolni. A munkamemória 
olyan rövidtávú emlékezet, amely az 
információt rövid ideig (néhány má-
sodperc vagy perc) megtartja, illetve 
az információt manipulálja.

„A különbözô állatok munkamemó-
riája nagyjából azonos módon mûkö-
dik” --– kommentálta a kutatás megál-
lapításait Johan Lind, a Stockholmi 
Egyetem etológusa. „Különösen meg-

lepett minket, hogy a majmok ilyen 
rosszul teljesítettek, emlékezôképes-
ségük nem volt jobb egy patkányénál.”
Lind szerint az eredmények arra utal-
nak, hogy az emberi memóriateljesít-
mény a közös ôstôl való elválás után 
kezdett el rohamléptékben fejlôdni.

Az epizodikus memória egyedi jel-
lemzôje az embernek?

Az emlékezôképességet az alábbi mó-
don tesztelték: elôször egy piros pöty-
työt mutattak az állatoknak egy kép-
ernyôn. Rövidebb-hosszabb szünet 
után az alakzat ismét megjelent egy 
fekete négyzet társaságában. Az ala-
nyok akkor kaptak jutalmat, ha a piros 
pöttyöt választották, tehát emlékeztek 
a kezdô formára.

A kutatás alapján az állatoknak két-
féle emlékezetük van. A klasszikus 
rövidtávú memória bármit képes eltá-
rolni, de viszonylag rövid ideig. Nem 
rendelkeznek viszont az emberre jel-
lemzô, egyedi események felidézését 
lehetôvé tevô epizodikus emlékezettel. 
Helyette úgynevezett specializált me-
móriájuk van. Ennek mûködése fa-
jonként eltér és csak meghatározott, 
biológiailag releváns információkat -– 
például, hogy hol van az élelem --- tud 
raktározni, azokat viszont akár hosszú 
ideig.

A specializált memóriára jó példa, 
hogy a bozótszajkónak nem jelent gon-
dot megjegyezni élelme rejtekhelyét. 
Az emlékezôképességgel kapcsolatos 
pöttyös tesztben viszont csúnyán el-
vérzett, amibôl Lind szerint az epizo-
dikus memória hiányára lehet követ-
keztetni ---- az emberek ugyanis 
negyvennyolc óra után is emlékeztek, 
hogy a piros pötty az eredeti alakzat.
Torzító tényezôk is lehetnek
„Az epizodikus memóriával kapcso-

latos kutatás azért is fontos, mert 
továbbra sem tiszta, hogy vannak-e 
olyan állatfajok, melyek az emberhez 
hasonló módon képesek felidézni a 
múlttal kapcsolatos személyes emlé-
keket.” –-- mondta a National Geograp-
hic magazinnak Gema Martin-
Ordas, a Newcastle Egyetem 
Idegtudományi Intézetének kutatója 
„Például emlékszem rá, hogy tegnap a 
parkban futottam és azzal is tökéle-
tesen tisztában vagyok, hogy ez az én 
személyes múltbéli tapasztalatom 
része” --– mondta a szakértô. Martin-
Ordas hozzátette: egyelôre túl korai 
azt kijelenteni, hogy a mentális idô-
utazás képességével csakis mi rendel-
kezünk.

A mostani kutatást némiképp árnyal-
ja, hogy a kutatónô korábbi tanulmá-
nya azt állapította meg, hogy a homini-
dák képesek az epizodikus 
emlékezéshez hasonló képességre. A 
jelenlegi eredményeknek ellentmondó 
megfigyelés egyes kutatók szerint ar-
ra vezethetô vissza, hogy az új kísér-
letet laboratóriumi körülmények kö-
zött végezték el. 

Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”
az asztalnál  Kroyherr Sylvester énekes, gitárral
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Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Képviselôtársaim!

Azért kértem szót, mert legutoljára a 
december 15-ével kezdôdô héten ülé-
sezett az Országgyûlés, annak pedig 
lassan – vagy már el is múlt – két hó-
napja, ezért helyes, ha a képviselô 
urakat és hölgyeket tájékoztatom a 
kormány nevében a legfontosabb kér-
désekrôl, elsôsorban azokról, amelyek 
a két ülés között döntéseket igényeltek. 
Ezért most röviden tájékoztatni fogom 
Önöket az év végi gazdasági zárásról, 
a 2016-os költségvetési év elindításáról, 
néhány jelentôsebb, a két ülés között 
hozott döntésrôl és az újabb kori nép-
vándorlás folyamatairól, ideértve an-
nak nemzetközi vonatkozásait, külö-
nösen Magyarország önvédelmi teen-
dôit.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház!

Az év végén lezárult a 2015-ös költ-
ségvetési év. A költségvetés hiánya 2 
százalék – mínusz 2 százalék – lett. Ez 
szép teljesítmény, gratulálok is hozzá 
a pénzügyminiszternek, különös tekin-
tettel arra, hogy 2009-ben a magyar 
költségvetés hiánya még több mint 
kétszer ekkora volt: 4,6 – mínusz 4,6 – 
százalék. Bármely európai ország elé-
gedett lenne ekkora javulással. Én 
azonban azt javasolom, hogy mi, ma-
gyarok ne legyünk elégedettek vele, 
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ugyanis igaz, hogy a gazdasági tel-
jesítmény arányában számolva, tehát 
a GDP arányában számolva a hiány 
csökkent, de nominálisan, vagyis ab-
szolút értékben még mindig nô. A 
nominális növekedés megállításához 
egy olyan költségvetésre lesz szük-
ségünk elôbb-utóbb, amelyet a szak-
nyelv nullás költségvetésnek nevez, 
vagyis az olyan költségvetés, amely-
ben nem költünk többet, mint ameny-
nyit megtermelünk, illetve legalább 
annyit megtermelünk, mint amennyit 
elköltünk. Ha a cél az adósság, már-
mint az államadósság csökkentése, 
akkor az éves költségvetés nem zárul-
hat mínusz tartományban.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az államadósság tekintetében 2015 
végére 76 százalék alá sikerült azt szo-
rítanunk, ez 2010 közepén 84 százalék 
volt. Az államadósság csökkentése kü-
lönleges bravúrnak számít az Európai 
Unióban, tekintettel arra, hogy a többi 
országban ez leginkább növekedni 
szokott. Az államadósság csökkentése 
olyan eredmény, amelyet illô meg-

becsülni és szükséges folytatni. Rá-
adásul becsületbeli ügy is, hiszen az 
államadósság kérdése mégiscsak ar-
ról szól, hogy mekkora adósságot ha-
gyunk a következô nemzedékek szá-
mára, vagyishogy amikor mi elme-
gyünk, akkor a gyermekeink és az 
unokáink vállát mekkora adósság fog-
ja nyomni. Politikai, de becsületbeli 
ügy is.

Ami a munkanélküliséget illeti: 2010 
tavaszán 11,5 százalékos volt a mun-
kanélküliség, nem csoda, hogy a hely-
zet kétségbeejtô volt Magyarországon. 
A 2015. végén zárult gazdasági év 
pedig 6,2 százalékos munkanélküli-
séget mutat, ez azért is értékes, mert e 
mögött a szám mögött az a valóság 
húzódik meg, hogy az elmúlt 25 évben 
sohasem dolgoztak olyan sokan Ma-
gyarországon, mint tavaly: 4 millió 200 
ezer ember. Ez a gazdaságpolitika 
kulcskérdése, mindennek az alapja: ha 
munka van, minden van; ha munka 
nincs, semmi sincs. A munkahelyte-
remtés eszközeit, kivétel nélkül mind-
egyiket mozgásba hozta a kormányzat 
az elmúlt években, úgymint adó-

csökkentés, bürokráciacsökkentés és 
speciális foglalkoztatási formák, kü-
lönös tekintettel a startmunkára.

A 2015. év zárásához tartozik az is, 
hogy a gazdasági növekedés a 2015. év 
végi adatok alapján 2,9 százalék volt, 
az utolsó negyedévi növekedés pedig 
3,2 százalékos. Ez azt jelenti, hogy 
ezzel az eredménnyel az Európai Unió 
élvonalában vagyunk: Magyarország 
jóval az Európai Unió gazdasági nö-
vekedési átlaga felett teljesített.

Összességében tehát azt mondhatom 
Önöknek, hogy 2010-ben megpróbáltuk 
kivezetni a pénzügyi csôdbôl Magyar-
országot, kivezetni hazánkat az adós-
rabszolgaságból. Az adatok azt mu-
tatják, hogy ez sikerült, a választott 
eszköz jó volt, Magyarországot meg-
újítottuk, a magyar reformok mûköd-
nek, és most új célt, a 2016. évre már 
új célt fogalmazhatunk meg, ez pedig 
a polgári berendezkedés felépítése. 
Ha mindehhez még azt is hozzávesz-
szük, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy 
a külkereskedelmi mérleg 8,1 milliárd 
eurós többletet mutatott, ami – ha jól 
nézem a számokat, akkor – gazdaság-
történeti rekord Magyarország tör-
ténetében, azt is mondhatjuk, hogy a 
polgári berendezkedés felépítésének 
stabil pénzügyi alapjai vannak. Ha 
ehhez még azt is hozzáteszem, hogy a 
külföldi beruházások értéke 5 és 6 mil-
liárd euró között volt 2015-ben – azt 
hiszem, inkább a 6 milliárdhoz volt 
közelebb –, akkor szintén okunk lehet 
az optimizmusra. Úgy emlékszem, 
hogy 1990-tôl a mai napig 80 milliárd 
eurónyi külföldi tôke érkezett Ma-
gyarországra, és ebbôl csak az utolsó 
évben 5-6 milliárd.

Ami a 2016-os költségvetés elindítását 
illeti, emlékeznek talán rá, hogy a 
költségvetési vitában azt mondtuk, 
hogy a költségvetés célja az, hogy 
mindenki léphessen egyet elôre. Vol-
tak viták arról – talán emlékeznek rá a 
képviselô hölgyek és urak –, hogy 
vajon helyes dolog-e július 1-jével 
elfogadni a következô évi költség-
vetést, lehet-e tervezni kellô pon-
tossággal fél évre elôre. Egyelôre úgy 
látjuk, az idei év elsô hónapjának szá-
mai alapján úgy látjuk, hogy ez egy 
tartható tervezési módszer. A ’16-os 
költségvetés célja tehát továbbra is az, 
hogy mindenki léphessen egyet elôre. 
Ehhez három eszközt használunk föl: 
az adócsökkentést, az otthonteremtést 
és a családok megerôsítését. Ami az 
adócsökkentést illeti, 2016. január 1-
jétôl 1 százalékkal csökkentettük a 
személyi jövedelemadót. Ez 4,2-4,3 
millió ember számára jelenti azt, hogy 
több pénz marad a zsebükben. Átla-
gosan évi mintegy 30 ezer forintról 
beszélhetünk.

Áfa-csökkentést is végrehajtottunk, 
bevallottan kísérleti jelleggel. Az áfa-
csökkentés körül mindig nagy viták 
vannak: vajon üt-e, és ha igen, mek-
kora lyukat a költségvetésben. Úgy 
döntöttünk, hogy január 1-jétôl 27 
százalékról 5 százalékra csökkentjük a 
házisertés-hús áfáját, s majd az elsô 
negyedév végén – talán inkább félév-
kor – meglátjuk, hogy a költségvetésre 
ez milyen hatást gyakorol. Minden-
esetre 27 százalékról 5 százalékra 
csökkentettük az új lakások áfáját is. 
Úgy számolunk, hogy a költségveté-
sünk, a ’16-os évre elfogadott 
költségvetésünk ezt el fogja bírni.

Ami a családok megerôsítését illeti, 
ott bôvítettük ’16. január 1-jétôl a 
családi adókedvezményt, ami azt je-
lenti, hogy a kétgyermekes családok 
gyermekenkénti adókedvezménye 
2016 és 2019 között a duplájára nô, 
vagyis ’16-ban a ’15-ös év 10 ezer 
forintjához képest 12.500 forintra.

Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy 
sikerrel zárultak a minimálbér-tár-
gyalások, a munkaadók és a mun-
kavállalók megegyeztek egymással: 
111 ezer forintban szabták meg a mi-
nimálbért és 129 ezer forintban a ga-
rantált bérminimumot. Ha azt szá-
molom, hogy a minimálbér-emelés, 
plusz hogy nincs infláció, és ehhez hoz-
zászámolom még az szja-csökkentés 
következményét is, akkor összes-
ségében a minimálbér emelkedésében 
5 százalékos reálérték-emelkedést 
könyvelhetünk el; és 2002 óta nem volt 
példa arra Magyarországon, hogy a 
minimálbér reálértéken 5 százalékkal 
növekedhessen. Ezekhez szeretnék 
gratulálni a munkaadóknak és a mun-
kavállalóknak; ôk ezt a megállapodást 
tetô alá hozták.

Tájékoztatom a Tisztelt Házat arról 
is, hogy a kormány hatáskörébe tar-
tozó foglalkozások esetében is tör-
téntek béremelések. A béremelés 
olyan terület, amellyel sohasem lehe-
tünk elégedettek, és senki sem lesz 
vele elégedett, sem az, aki kapja, sem 
az, aki adja. Ennek matematikai okai 
vannak, mert nincs olyan szám, aminél 
ne tudna valaki eggyel nagyobbat 
mondani, tehát az elégedetlenségre 
mindig lesz ok. A béremelések mérté-
kérôl azonban azt tudom Önöknek 
mondani, hogy a magyar gazdaság 
teherbíró-képességének határáig 
mentünk el a béremelések tekinte-
tében. Ez azt jelenti, hogy a fegyveres 
és rendvédelmi dolgozóknak 2015-ben 
megadott 30 százalékos béremelés 
után 2016-ban és a következô években 
5 százalékos béremelés jut majd. A 
felsôoktatásban 15 százalékos béreme-
lés van, a pedagógusok esetében 2013 
óta minden évben emeltünk. Ôk voltak 
a béremelés elsô kedvezményezettjei, 
aminek nemcsak gazdasági okai vol-
tak, hanem erkölcsi és bizalmi okai is, 
hiszen mi mindannyian, a magyar em-
berek általában is bíznak a tanárokban, 
ezért is merjük rájuk bízni azt, ami a 
mi életünkben a legfontosabb, vagyis 
a gyermekeinket. Támogatjuk a mos-
tani tárgyalásokat is, és megegyezésre 
fogunk velük törekedni. 2016 ja-
nuárjában az egészségügyiek mozgó 
bérére 12,8 milliárd forintot for-
dítottunk – ezt az ápolók és az orvosok 
kapják –, a szakvizsgázott fiatal orvo-
sok 151 ezer forint plusztámogatást 
kapnak, a háziorvosok pedig a tavalyi 
emelést némileg emelve az idén is 
meg fogják kapni. 2016. július 1-jével 
pedig, ha a tervek szerint tudunk 
haladni, akkor az állami tisztviselôi 
kart is mûködésbe hozzuk, és a járási 
hivataloknál júliustól 30 százalékos 
béremelést tudunk végrehajtani éven-
te, a következô évektôl számítva 
további 5-5 százalékot. Ezek béreme-
lésként jelennek meg, de szeretném 
Önöket tájékoztatni arról, hogy a 
kormány fölfogásában ezek valójában 
a családok megerôsítését jelentik. 
Szeretném világossá tenni, hogy a ma-
gyar gazdaság mai teljesítménye mel-
lett ez a béremelésnek az a mértéke, 
amit felelôsséggel vállalni lehet.

Ami az otthonteremtést illeti, ez egy-

Orbán Viktor napirend 
elôtti felszólalása

2016. február 15. Budapest



szerre családtámogatás és gazdasági 
növekedést ösztönzô lépés. Négy ele-
met határozott meg a kormány. Az el-
múlt hetekben több alkalommal is 
hoztunk vonatkozó döntéseket. Az ott-
honteremtés érdekében a lakás áfáját 
5 százalékra csökkentjük, a családi 
otthonteremtési kedvezményt, ami 
CSOK néven híresült el, két új ren-
deletben pontosan körülhatároltuk és 
megnöveltük. Szeretnénk a lakás-
kasszák mellé megindítani a nemzeti 
otthonteremtési közösséget – itt még 
szakmai egyeztetések szükségesek –, 
és elindítottuk az építési eljárások egy-
szerûsítését is. Reményeink szerint ez 
hamarosan érezteti a hatását. Az ott-
honteremtésnél a magyar kormány 
álláspontja az, hogy azt kell támogatni, 
azt kellene támogatni, hogy a magyar 
családok saját lakáshoz juthassanak. 
Szeretném, ha az otthonteremtés ügye 
nemzeti üggyé válna itt, a par-
lamentben is. Bár voltak viták itt, a 
parlamentben és a közéletben álta-
lában, de az elmúlt öt évben sikerült jó 
néhány kérdést nemzeti üggyé tenni, 
mint a gyermekes családok támo-
gatása, a munkahelyteremtés vagy a 
rezsicsökkentés. Örülnék, ha az ott-
honteremtési rendszer támogatása is 
csatlakozna ehhez a sorhoz. Csak hogy 
lássuk a lemaradásunk mértékét: 10 
ezer fôre számolva Lengyelországban 
ma négyszer, Csehországban pedig 
háromszor annyi új lakás épül, mint 
Magyarországon.

Összességében, tisztelt Hölgyeim és 
Uraim, azt mondhatom, hogy a 2015-ös 
év sikeres volt, a 2016-os év gazdasági 
sikereinek alapját pedig lefektettük. A 
2016-os év legkomolyabb kihívása 
nem gazdasági természetû, hanem 
biztonsági jellegû lesz, és itt megér-
keztünk a migránskérdéshez.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mélyen 
tisztelt Elnök Úr!

Emlékezzünk vissza, 2015-ben a 
migránsok ostroma alatt állt Ma-
gyarország, naponta ezrek lépték át 
illegálisan a határt. Zûrzavar, felfor-
dulás, bûncselekmények, terrorakciók, 
félelem; ezt hozta Európának az újabb 
kori népvándorlás, ezt hozták Euró-
pába a migránsok. Jelentem a Tisztelt 
Háznak, hogy Magyarországnak még 
idôben sikerült rendeznie a sorokat, és 
sikerült megvédeni az országot. A kor-
mány cselekedett, a parlament meg-
alkotta a szükséges törvényeket. 
Tisztelettel köszönöm a Ház minden 
egyes képviselôjének, hogy az elmúlt 
év során azokat a törvényeket, ame-
lyek a védekezéshez szükségesek, sôt 
elengedhetetlenek voltak, rendben 
megszavazta, és arra kérem a képvise-
lôket pártállásra való tekintet nélkül, 
hogy a Magyarország megvédéséhez 
és a terrorakciók elhárításához szük-
séges további törvénymódosításokat 
kellô alapossággal fontolják meg, és 
kérem, támogassák is azokat. Kö-
szönetet kell mondanunk itt a ren-
dôröknek, a katonáknak, a TEK, a 
Terrorelhárítási Központ munkatár-
sainak, és köszönetet kell mondanunk 
a V4-es partnereinknek is, mert mi-
közben egész Európa Magyarországon 
köszörülte a nyelvét, Szlovákia, Cseh-
ország és Lengyelország Magyaror-
szág mellé állt, és világossá tette, hogy 
a magyar déli határ megvédése nem 
magyar belügy, hanem egész Közép-
Európa, sôt egész Európa érdeke. 
Köszönjük regionális szövetségeseink-
nek és barátainknak a támogatást.
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Mindennek eredményeképpen azt 
mondhatom, hogy Magyarország ma 
Európa egyik legstabilabb országa. 
Talán az európai közvéleményrôl is 
érdemes mondani néhány szót. Úgy 
látom, hogy elôször is az európai 
közvélemény a cenzúrát sikeresen 
lerúgta magáról. Szép teljesítmény, 
gratulálunk. Kiderült, az európai 
közvéleményben sokkal többen érte-
nek velünk egyet, mint ahányan el-
lenzik a magyar határvédelmi po-
litikát. Magyarország álláspontja ma 
az európai emberek többségének az 
álláspontja, és az európai emberek 
nem értik, hogy az ô kormányuk miért 
nem teszi ugyanazt, mint a magyar.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház!

Mi vár ránk? E tekintetben azt tudom 
mondani Önöknek, hogy az Európai 
Bizottság Humanitárius Segélyek és 
Polgári Védelmi Fôigazgatósága, 
valamint az ENSZ rendszeresen köz-
zétesz adatokat, amelyekbôl meg lehet 
jósolni, hogy milyen nyomás alatt 
fogunk állni a migráció tekintetében a 
következô évben. Ez azt jelenti, hogy 
globálisan, tehát a világon mind-
összesen 33 országban 19,5 millió 
menekültet, valamint 38,2 millió belsô 
menekültet tartanak nyilván, ez mind-
összesen 60 millió ember. Most csak a 
belsô menekültek számait fogom is-
mertetni. Irakban a belsô menekültek 
száma, tehát akik bármikor megindul-
hatnak, mert már így is menekülésben 
vannak, 3,2 millió, Szíriában a belsô 
menekültek száma 6,5 millió, Líbiában 
435 ezer, a Száhel-térségben 2,5 millió, 
Nigériában 2 millió 100 ezer, Szu-
dánban 2 millió 550 ezer, Dél-Szu-
dánban 1 millió 700 ezer, a Kongói De-
mokratikus Köztársaságban 3 millió, 
Pakisztánban 1 millió 610 ezer, Afga-
nisztánban 1 millió. Ezek azok a tér-
ségek, amelyekben már most úgy-
nevezett belsô menekülési állapotban 
vannak millió szám emberek, akik 
bármikor juthatnak arra a kö-

vetkeztetésre – különösképpen akkor, 
ha az embercsempészek ajánlatokkal 
is megkeresik ôket –, hogy a belsô 
menekülés helyett inkább a mig-
rációval próbálkoznak, és megindulnak 
Európa felé. Jól látható tehát, a globális 
helyzet elôrevetíti, hogy Magyar-
országon a migrációs népvándorlási 
nyomás 2016-ban nôni fog. Mind-
eközben Európa védtelen és gyenge. A 
migránsválság kezelésének brüsszeli 
politikája nyilvánvalóan – már nem-
csak a magyarországi polgárok sze-
mében, hanem az európai közvélemény 
szemében is – megbukott. S ennél még 
van rosszabb hír is: az Európai 
Unióban és Brüsszelben nemcsak a 
képesség, hanem az akarat is hiányzik, 
hogy megvédje saját magát. Most úgy 
áll a helyzet, hogy a hét végén európai 
uniós csúcs lesz Brüsszelben, és 
elöljáróban mondhatom Önöknek azt, 
hogy Brüsszel továbbra is be akarja 
engedni, sôt be akarja szállítani az 
illegális migránsokat az Európai Unió 
területére. Beengedni, beszállítani, 
utána pedig kötelezô erôvel, kötelezô 
módon szétosztani – ez a brüsszeli 
válságkezelési terv. Ezt a tervet a 
magyar kormány nem fogadja el. A 
magyar kormány szemben áll ezzel a 
tervvel, és ellenáll a végrehajtásában. 
A magyar kormány nagyon egyszerû 
pozícióból indul ki: számunkra a 
legfontosabb, hogy meg tudjuk védeni 
a magyar emberek biztonságát, és 
meggyôzôdésünk, kötelességünk meg-
akadályozni, hogy olyanokat erôl-
tessenek ránk, akikkel mi, magyarok 
nem akarunk együtt élni. Ennek ér-
dekében mozgósítottuk a magyar tár-
sadalmat. A kormány elszántsága 
rendkívül fontos, talán még elis-
merésre méltó is, de önmagában nem 
lesz elegendô, olyan nyomás nehe-
zedett eddig is, és nehezedik ránk a 
következô évben a kötelezô kvóta el-
fogadása ügyében. Ezért mozgósítani 
kell a magyar társadalmat. Aláírásokat 
gyûjtöttünk, 1 millió 800 ezer ember 
aláírásával szólította fel a kormányt 
arra, hogy folytassa a kötelezô bete-

lepítési kvóta elutasításának politi-
káját.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szeretném, ha ez a kérdés a korábban 
említett nemzeti ügyek mellé so-
rakozna. Tisztelettel kérem a Tisztelt 
Házat, hogy erre a kérdésre ne párt-
politikai szemüvegen keresztül tekint-
sen, hanem próbáljunk kialakítani egy 
nemzeti álláspontot. Magyarország 
megvédése a kötelezô betelepítési 
kvóta ellen legyen nemzeti ügy. Ennek 
a rövid helyzetleírásnak, tisztelt Kép-
viselôtársaim, az a summázata, hogy 
2016-ban Brüsszelben diplomáciai, 
jogi és politikai védekezésre lesz 
szükség, a déli határainknál pedig ka-

tonai és rendôri védekezés kell, ezért 
el is rendeltem a mûszaki határzár 
megerôsítését, és újabb határzár 
építéséhez szükséges kapacitások 
elôállítását.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

2016 legfontosabb feladata, hogy a 
magyar emberek, a családok és a 
települések biztonságát megôrizzük. 
Brüsszelnek be kell tartania a 
törvényeket, és tisztelnie kell a 
nemzetek akaratát. Ha ezt 2016-ban 
sikerül elérni, akkor a ’16-os évet is 
eredményesnek mondhatjuk majd.

Köszönöm szépen a figyelmüket!
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121 St. Georges Rd. (11-es villamos a Collins St.-rôl, 20-ik megálló

 az Edinburgh Parkkal szemben)
12 órától EBÉD, a Bocskai Nagyteremben, (Watkins St.bejárat)

Minden kedden de, 12. órától Bibliaóra
a Bocskai Nagyteremben

 Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

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

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

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

NSW. SYDNEY
2016. február 28-án vasárnap de. 11.30 órakor 

 Istentisztelet 
 Igét hirdet: Nt. Péterffy Kund

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

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

ADELAIDE (SA) 2016. február 28-án de. 11 órakor vasárnap
  ISTENTISZTELET 

Igét hirdet: Nt.Szabó Attila
az Unley Uniting Churchben (Unley St. és Edmund Ave. sarok)

Minden szerda este 5.30 órától BIBLIAÓRA,
a Templom társalgójában. Mindenkit szeretettel várunk.

BRISBANE (QLD) 
2016. február 28-án vasárnap de. 11 órakor 

 ISTENTISZTELET 
Igét hírdet: Nt. Kovács Lôrincz 

Istentisztelet után ebéd, minden vasárnap a 
Marsdeni Magyar Házban 150 Fourth Ave.Marsden

GOLD COAST — ROBINA 
2016. minden hónap elsô vasárnapján  du. 2. órakor Bibliaóra

2016. (Minden hónap harmadik vasárnapján)
 du. 2 órakor 

 Istentisztelet
Magyar nyelvû játszócsoport a kicsiknek

és utána közös ebéd
Igét hirdet: Nt. Kovács Lôrincz

 Cottesloe Drv. and University Drv. sarok Robina
Aspley, Észak Brisbane (minden hónap második vasárnap-

ján)  de. 11.30 órától
Istentisztelet

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

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

vallási megkülönböztetés nélkül 

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

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

Az Egyházfenntartási járulékról
Kedves Testvérek és Barátok!
Szeretettel kérünk Benneteket, hogy támogassátok Egyházunk szolgálatát az 2015/2016. pénzügyi 

évben. Az Egyházfenntartási járulék éves összege családonként 250 dollár, egyénenként 125 dollár.
Minden fenntartási járulékot nagy szeretettel köszönünk és nyugtázunk.
A fizetés módjai:
1. Készpénzel: — keresse fel fôgondnokunkat Csutoros Istvánt, vagy pénztárosokat, Szatmári

Istvánt vagy Bartól Nándort, vasárnaponként délben a Bocskaiban 123 St. Georges Rd. Nth. Fitzroy
2. Csekkel: — a Hungarian Reformed Church névre.
Cím: — PO Box 1187 Fitzroy North 3068
3. Direkt Banking: — Hungarian Reformed Church BSB 033 195      Act. 500101

Egyházunk már 67 éve áll Isten és az ausztráliai magyarság szolgálatában. 
Köszönjük, hogy ebben továbbra is támogattok.

Gyülekezetünk a Nth. Fitzroy Magyar 
Templom Csarnokában
EMLéKFALAT

állított az örök pihenôre tért honfitársaink 
hamvainak elhelyezésére. 

Az  emlékfalban elhelyezett hamvakat az egyház 
kegyelettel megôrzi. 

Gondoljon arra hogy utódainknak (ne adjuk fel a 
reményt) sokkal könyebb lesz elôdeik hamvai elött az

emlékezés virág-csokrait elhelyezni egy központi helyen 
álló, gyülkezeti tulajdonban lévô Magyar Templomban, 

mint esetleg  keresgélni hatalmas Metropolisunk 
szétszort  temetôiben 

Nevezze meg végrendeletében és foglalja le hamvainak 
örök pihenô helyét ezzel megkönnyitheti utódai gondjait és 

kizárja az idegen temetkezési vállalatok spekulációját.

Az  urnahelyekkel kapcsolatos további felvilágosításért 

hívja Nt. Dézsi Csabát 0414 992-653 
vagy Csutoros István 9439-7067 tel. számon . 

Keresztelô a North Fitzroyi Magyar Református Templomban

Vasárnap, február 14-én megkereszteltük Olivia Rose Angyalt, Gortva Róbert és Edina leányát.
A keresztszülôi  megtiszteltetést és feladatot Szakál Anikó vállalta.

Isten áldása legyen mindannyiuk életén.



  2016. február 25.                                                 MAGYAR ÉLET                                                          11. oldal   

Egy rendíthetetlen magyar 
arisztokrata küzdelmes élete

Hatlovas halottas hintó haladt 
végig Budapest utcáin az Or-
szágháztól a budavári Mátyás-
templomig 1933. február 14-én, 
miközben a fôváros feketébe öl-
tözött, az üzletek bezártak, or-
szágszerte iskolaszünetet rendel-
tek el. A hintót Horthy Miklós 
kormányzó, Gömbös Gyula mi-
niszterelnök, valamennyi közjogi 
méltóság, katolikus fôpapok, 
pártvezetôk, külföldi diplomaták 
és hatalmas tömeg kísérte. Gróf 
nagyapponyi Apponyi Albertet 
(1846–1933) temették, aki febru-
ár 7-én hunyt el a svájci Genfben 
csaknem nyolcvanhét éves korá-
ban.

Ki volt ez az ember, akit utolsó útján 
össznemzeti gyász vett körül, de aki-
nek alakja napjainkra teljesen kiesett 
a nemzeti emlékezetbôl? A magyar 
országgyûlés tagja, korábbi képvise-
lôházi elnök, vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, aki több mint ötven éven 
keresztül a jászberényi választókerü-
letet képviselte a parlamentben.Ne-
hezen indult Apponyi Albert politikai 
pályafutása. Édesapja a feudális Ma-
gyarország utolsó kancellárja volt az 
1848-as forradalom elôtt. Nevének 

népszerûtlenségét és konzervatív né-
zeteit fia is megörökölte, ami megne-
hezítette kibontakozását. A dualizmus 
elsô szakaszában a szabadelvû erôket 
tekintette a közvélemény a nemzeti 
érdekképviselet letéteményeseinek. A 
konzervatívoknak a reformkori rossz 
emlékek keltette hátrányt kellett le-
dolgozniuk, hogy ne a bécsi politika 
szolgalelkû kiszolgálói-nak tekintsék 
ôket. Apponyi közel két évtizedet töl-
tött ezzel a feladattal. Csak Tisza 
Kálmán miniszterelnökségének vé-
gén tudott olyan meghatározó ténye-
zôvé válni az ellenzéki Apponyi, hogy 
már esélyes lett a kormányfôi kineve-
zésre.
Ellenzékbôl a kormányba
Hogy a király soha nem nevezte ki 

Apponyi Albertet a budapesti kabinet 
élére, annak az húzódott a hátterében, 
hogy a 67-es kiegyezési rendszert fo-
lyamatosan kritikával illette, a közös 
hadsereggel kapcsolatban magyar 
nemzeti kívánalmakat támasztott. 
Úgynevezett „alvó jogokat” magyará-
zott bele az 1867-es kiegyezés értel-
mezésébe, amelyek bevezetése felfo-
gása szerint nem érintették annak 
lényegét, de általa a nemzeti követel-
mények teljesülhettek volna. Tette 
mindezt annak ellenére, hogy értésére 
adták: az uralkodó szemében a kie-
gyezési rendszer és azon belül is a kö-
zös haderô érinthetetlen szent tehén-
nek számított. Tisza Kálmán is korábbi 
programja „szögre akasztásával” sze-
rezte meg Ferenc József bizalmát, és 
így lett a korszak meghatározó minisz-
terelnöke. 

Amikor az uralkodó 1894 végén egy 
audiencián hasonló feltételek mellett 
felajánlotta a kabinetelnökséget, Ap-
ponyi elutasította a lehetôséget -– 

ragaszkodott elveihez. Ilyen jellegû 
gesztusai növelték tekintélyét, de a 
nyílt szavazásos, cenzusos választójog 
nem tette lehetôvé, hogy képviselôházi 
választásokon pártformációi megsze-
rezzék a kormányalakításhoz szüksé-
ges többséget. A korabeli magyar par-
lamentáris hagyományok gyengeségét 
és Apponyi saját integráló, pártszer-
vezô képességeinek korlátját mutatja, 
hogy soha nem volt képes 80-90 jelölt-
nél többet kiállítani egy választáson, 
miközben a kormányalakításhoz több 
mint kétszáz képviselô egyetértô, kö-
zös akaratára volt szükség.

A rendszerellenes függetlenségi és 
48-as ellenzék a kormányalakítás lehe-
tetlensége miatti elkeseredésében 
többször is a parlament törvényes 
mûködését ellehetetlenítô obstrukció-
val buktatott kormányokat. Tisza Ist-
ván elsô miniszterelnöksége idején az 
alkotmányosság szempontjából meg-
kérdôjelezhetô módon akart véget 
vetni az obstrukciónak. Ennek hatá-
sára a 67-es ellenzéki Apponyi --– aki 
katonai követeléseivel már egy ideje 
közeledett a 48-as nézetekhez –- nyíltan 
átlépett a kossuthista táborba. Számá-
ra is meglepetést okozott, amikor az 
1905-ös választást a függetlenségiek 
megnyerték és a harminc évig kor-
mányzó Szabadelvû Párt elvesztette 
többségét.

Ferenc József király a kialakult hely-
zetet nem fogadta el, nem volt hajlan-
dó a többséget szerzô rendszerellenes 
48-asok kormányalakításához hozzájá-
rulni. Egy évig tartó politikai kísér-
letezés és nemzeti ellenállás után 
kompromisszum született, amelynek 
kivívásából Apponyi is kivette a részét 
–-- a 48-asok végül szögre akasztották 
programjukat. Az új kormányban a 
vallás- és közoktatásügyi tárca vezeté-
sével bízták meg a grófot.
Kultuszminiszterként három 

irányban fejtett ki tevékenységet.
Elsô lépésben az elemi népiskolai 

oktatás fejlesztésére koncentrált. Erô-
sítette a tanítóképzést, franciaországi 
színvonalra emelte a tanítói fizeté-
seket, átültette hazai környezetbe a 
legmodernebb nyugat-európai peda-
gógiai elveket, növelte az iskolák szá-
mát, bôvítette a meglévôket. Ingye-
nessé tette a közoktatást, amelyet 
évtizedekkel korábban már Eötvös 
József is tervbe vett. Kongruatörvé-
nyében fizetésemelést nyújtott a kato-
likus alsópapságnak és valamennyi 
törvényesen bevett vallásfelekezet se-
gédlelkészének. Hívô és elszánt katoli-
kusként mindig megtalálta a közös 
hangot a klérussal, tárcavezetése ide-
jén volt a katolikus egyház és a kor-
mányzat között a legkiegyensúlyozot-
tabb az együttmûködés.

Egyház- és oktatáspolitikai jogalkotá-
sait minden fontosabb esetben össze-
kötötte annak igényével, hogy az or-
szágban élô nemzetiségiek elsajátítsák 
a magyar nyelvet. A nacio-nalizmus 
korában természetesnek számított 
ilyen jellegû igyekezete, a magyar 
parlament ujjongva támogatta javas-
latait, miközben a nemzetiségiek asszi-
milációnak tekintették törekvéseit. A 
jogszabályok a nemzetiségi gyerme-
kek gyenge magyartudását az iskola-
fenntartón és a tanítón kérték számon, 
büntethették és ellehetetleníthették 
mindkettôt. A magyar állam illetékes 
szervei éltek is ennek eszközeivel.

Pacifistából lett háborúpárti
A Szent István-i Magyarországot 

az elsô világháborús vereség után fel-
darabolták. A dualizmus korában alap-
vetôen ellenzéki Apponyi is feltette 
magának a kérdést, hogy a hadsereg-
gel kapcsolatos és a –-- miniszterként 
vitt –-- nemzetiségi politikája meny-
nyiben felelôs az Osztrák–Magyar 
Monarchia és benne Magyarország 
széthullásáért? Az idôs, mindig derûs 
szemléletû ember felmentést adott ön-
magának.

Késôbb nem dicsekedett vele, de tá-
mogatta Károlyi Mihály kormány-
zatát, majd a katolikus érdekek védel-
mében leült tárgyalni a hatalomra 
kerülô kommunistákkal, hogy késôbb 
meneküljön elôlük.

A Horthy-kor hajnalán népszerûsége 
miatt felmerült mint miniszterelnök-, 
majd kormányzójelölt, mivel a demok-
ratikus elvek híveként ragaszkodott a 
szétesett ország és társadalom jogálla-
mi módon való újjászervezéséhez.

A következô években a parlamentben 
a demokratikus jogok, a szociális ér-
zékenység és a legitimizmus kon-
szenzusra törekvô konzervatív irány-
zatát képviselte. A bethlenista vezetés 
igyekezett a népszerû ember politikai 
tevékenységét korlátok közé szorítani, 
de egyben fel is használta a revizio- 
nista propagandába.

De nem csupán a belpolitika teátru-
mában szerepelt, hanem nemzetközi 
fórumokon is. Az 1890-es évek köze-
pétôl tagja volt a pacifista eszméket 
hirdetô Interparlamentáris Uniónak. 
A gyarmatosítás, flottafejlesztés, a 
tömeghadseregek szervezése korában, 
amikor a nagyhatalmak közötti súr-
lódások gyakoriak voltak a nyersa-
nyagkészletek megszerzése, a kedve-
zôbb kereskedelmi pozíciók kivívása 
végett, kibontakozott egy nemzetközi 
békemozgalom, amely a háborús kon-
fliktusok elkerülése érdekében olyan 
nemzetközi intézményeket és jogot 
akart alkotni, amely az államok közötti 
vitákat tárgyalóasztal mellett és dön-
tôbíráskodással kívánta megoldani, 
hogy elkerüljék a vérontást. Az unió 
tagjaként a több nyelven kiválóan be-
szélô gróf nagy hatással kampányolt a 
pacifista elvek térhódítása érdekében.

Mégis háborúpárti lett, mikor az 
Osztrák–Magyar Monarchia hadat 
üzent Szerbiának, miáltal kitört az elsô 
világháború. Ellenzéki mivolta ellené-
re támogatta a Tisza-kabinetet, hogy a 
harcok a németek vezette központi 
hatalmak gyôzelmével érjenek véget. 

A háború idôvel a Habsburgok biro-
dalmának, ezen belül Magyarország 
területi integritásának megôrzéséért 
vívott küzdelemmé változott. Ezért a 
korábbi pacifista gróf még a korlátlan 
tengeralattjáró-háború bevezetésével 
is egyetértett. 

Az elsô világháború után a magyar 
békedelegáció az ô elnökletével uta-
zott Párizsba. Itt mondta el a gyôztes 
antantállamok vezetôi elôtt híressé 
vált védôbeszédét, amikor szembesült 
a területi követelésekkel. „Ha Magyar-
ország abba a helyzetbe állíttatnék, 
hogy választania kellene ennek a béké-
nek az elfogadása vagy aláírásának 
visszautasítása között, úgy tulajdon-
képpen azt a kérdést kellene feltennie 
magának: legyen-e öngyilkos azért, 
hogy ne haljon meg.” Úgynevezett 
védôbeszéde a kibontakozó magyar 
revizionizmus alapeszméit foglalta 
össze. Nem Apponyi felelôssége, hogy 
a gyôztesek nem voltak hajlandók a 
békefeltételek módosítására. Ausztriá-
val és Németországgal már 1919-ben 
békét kötöttek, amikor a Tanácsköz-
társaság miatt Magyarország meghí-
vót sem kapott a tárgyalásokra.
A Nobel-békedíj jelöltje
Apponyi haláláig Magyarország fô-

delegátusaként mûködött a Genfben 
székelô Nemzetek Szövetségénél. 
Olyan ügyeket képviselt a közgyûlés 
elôtt, amelyekkel az idegen államok 
impériuma alá került magyarok érde-
keit lehetett védelmezni, illetve Cson-
ka-Magyarország kisantant tagjaival 
szembeni pozícióit erôsíthette.

A revízió és a pacifista eszmék ter-
jesztése miatt 1911-tôl öt alkalommal 
jelölték különbözô magyar egyetemek 
Nobel-békedíjra.

A Horthy-korban a revíziós gondolat 
mentén kultusz bontakozott ki Appo-
nyi személye körül. Hetvenötödik, 
nyolcvanadik és nyolcvanötödik szüle-
tésnapját országszerte megünnepelték, 
több mint száz település tüntette ki 
díszpolgári címmel, az állam kastélyt 
ajándékozott neki, a képviselôház mi-
niszterelnöki nyugdíjat szavazott meg 
számára, hogy megírja emlékiratait.

A katolikus, konzervatív, nacionalista, 
revizionista fôúr alakját 1945 után 
rövid idô alatt feledésre ítélték, de a 
rendszerváltás után sem tért vissza a 
köztudatba.
Nemzeti elkötelezettsége elôtt tisz-

telgett a kései utókor, amikor 2015-
ben posztumusz Magyar Örökség 
díjban részesítették, az Országház 
épületében pedig egy tanácstermet 
neveztek el róla. 

Anka László 
(Magyar Hírlap)

A szerzô a Veritas Történetkutató 
Intézet tudományos munkatársa

Gróf Apponyi Albert 
Kandó László festményén

A csehszlovák légió katonái által 1919-ben egy 
békés tüntetés résztvevôire leadott sortûz 

áldozataira emlékeztek felvidéki magyarok a 
tragédia évfordulóján Pozsonyban, a 

Csalogányvölgyi temetôben.
1919. február 12-én Pozsonyban a hajdani Vásár téren (most Szlovák Nemzeti 

Felkelés tere) több ezer fôs –-- fôként a város magyar és német lakóiból álló -– 
tömeg tartott békés tüntetést, az ellen tiltakozva, hogy a várost az év elsô napján 
megszállták a csehszlovák légió katonái, majd egy hónappal késôbb a Zsolnáról 
Pozsonyba költözött úgynevezett teljhatalmú szlovák minisztérium önkényesen 
Szlovákia fôvárosává nyilvánította a várost. A fegyvertelen, magyar zászlókkal 
felvonuló tömeg az Éljen Magyarország jelszót skandálta, amit a csehszlovák 
legionáriusok provokációnak minôsítettek és géppuskasortüzet adtak le rájuk, 
majd szuronnyal támadtak a menekülô emberekre. A sortûzben a helyszínen 
hatan életüket vesztették, majd a több mint száz sebesült közül további kettô 
késôbb halt bele súlyos sebesülésébe.

A pozsonyi magyarok az idén már tizenegyedik alkalommal emlékeztek az 
áldozatokra azok végsô nyughelyén, a Csalogányvölgyi temetôben. A megemlé-
kezésen, amelyen a Pozsonyi Casino társulás és a Csemadok Pozsony 
óvárosi alapszervezete szervezett, mintegy kéttucatnyian vettek részt, köztük 
Magyarország pozsonyi nagykövetségének képviselete, civil szervezetek és 
magánszemélyek.

„A lövöldözô katonákat a város lakosai –-- nem lévén semmi fegyverük --– 
hógolyókkal dobálták meg” –-- idézte fel a történteket a helyszínen Brogyányi 
Mihály, a Csemadok óvárosi alapszervezetének alelnöke. Hozzátette: a sortüzet 
követôen a katonák még több órán át üldözték a menekülôket, a puskaropogást 
városszerte még estig hallani lehetett.

Az erôszak a tragédia áldozatainak erôszakellenes tüntetéssé vált temetésén 
tovább folytatódott. Akkor vesztette életét a megszállás elleni tiltakozáshullám 
kilencedik áldozata, egy mindössze 14 éves fiú, akit azért lôtt le az egyik katona, 
mert azt hitte, hogy a cipôjét bekötni készülô fiú a hátsóját mutatja neki.

A történtek miatt késôbb a csehszlovák hatóságok vizsgálatot indítottak, de 
ennek alapján senkit nem vontak felelôsségre. A tragédia áldozatait máig nem 
rehabilitálták. A megemlékezés koszorúzással és a Himnusz eléneklésével zá-
rult.

Magyar Pékség
Hazai ízek, bô választék hazai tudás 

és gyakorlat alapján.
Specialitásunk a fonott kalács 

valamint az eredeti magyar pogácsák.
ÚJDONDSÁG:

Minden pénteken és szombaton

friss lángos

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

E.mail: info@hungarianbakehouse.com.au
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Mindent felôrlô háború
Napról napra hallhatjuk a Kossuth 

rádióban, hogyan harcolt a hôs magyar 
katona az elsô világháborúban kerek 
száz esztendeje.

A névvel és rendfokozattal megneve-
zetteknek dukál valamilyen érdem-
rend a bátor helytállásért, de nem 
kaphatott kitüntetést valamennyi 
frontharcos. Sok harci eseményt és 
példamutató leleményt ismerhet meg, 
aki hallgatja a mûsort reggelente 
früstök után, napközben délebéd elôtt, 
délután uzsonna és vacsora között. 
Száz éve ilyenkor már a kétötödénél 
tartott az 1914. július 30-án kitört Nagy 
Háború. Akkor sasszárnyakon szállt 
az idô az egymást érô, addig sosem 
látott-hallott, naponként új és új tör-
ténésekkel, izgalmakkal.

Az eseményekrôl csakis az írott 
sajtóból értesülhetett a világháborúba 
keveredett országok írástudó népe, a 
katonai cenzúra egyre szigorúbb elle-
nôrzésével. A törvény szigorúan bün-
tette a rémhírterjesztôket, pletykálko-
dókat és a pacifistákat; az állam 
fôbenjáró ítélettel torolta meg a kém-
kedést, hazaárulást. Élesen megmutat-
ta a hadakozó nemzetek közötti törté-
nelmi és kulturális különbségeket a 
civil társadalmak fejlettsége, érettsé-
ge, csakúgy, mint a hivatalos tájékoz-
tatás minôsége az oroszországi és 
szerbiai lövészárkok írástudatlan, a 
kelet-közép-európai nemzetek félfeu-
dális, valamint a fejlett Nyugat polgári 
osztályainak tükrében.

Vessünk egy pillantást a magyar há-
borús hátország mindennapos „harcai-
ra”, az egyre súlyosbodó általános 
nyomorra! Száz évvel ezelôtt, február 
9-én közzétette a kormány 508/1916. 
számú rendeletét „a 10 mázsán felüli 
cukorkészletek kötelezô állami felvá-
sárlás céljára történô zárolásáról”. 
Csoda, hogy tíz mázsáig meghagyták a 
kvótát, csak ezért maradhatott vala-
mennyi édesítôszer-fejadag a keserû 
idôkben, amit azután cukorjeggyel le-
hetett megvásárolni hosszú sorállás 
után. (Hát ha még tudták volna akkor, 
hogy a kristálycukorból remek robba-
nóanyag is készíthetô!) A hír már nem 
kavarta fel a köznyugalmat, hiszen 
már egy éve (1915. februártól) meg-
kezdôdött az alapvetô élelem –-- búza, 
kukorica, rozs és burgonyaliszt --– ren-
deleti úton történô, rendszeres meg-
felezése, árának emelése.

Akkor májusban a fôvárosi tanácsra 
osztotta ki a lisztutalvány bevezetését 
a Tisza-kormány, egyben tíz százalék-
kal megemelve a kenyérliszt árát, a 
fejadagot hetenként és személyenként 
húsz dekagrammban állapították meg. 
Az eleinte hisztérikus felvásárlás lát-
tán a kormány 1915. június 16-i rende-
letével „állami igénybevétel céljából” 

zárolta az egész évi gabonatermést, 
majd bevezette a „hústalan napokat” 
hetente két alkalommal. November 
15-én megjelent a tejjegy, december 
28-án a kenyérjegy egész Magyaror-
szágon, így ért véget az esztendô.Egy-
re-másra híre kelt vidéken, majd Bu-
dapesten is, hogy egyes élelmiszer- és 
takarmány-kereskedôk, feldolgozóü-
zem-tulajdonosok és hadi szállítók 
visszatartják, raktárba rejtik a termé-
nyeket, mert az áremelésekre speku-
lálnak, miközben dúskálnak a pénzben 
és mindenféle javakban. E hírek, és a 
késôbb kitudódott tények majd’ min-
denütt megerôsítést nyertek a világhá-
ború végén, súlyos és szinte máig ma-
radandó kettészakadást idézve elô a 
magyar társadalom munkából, alko-
tásból élô és élôsdi osztályai között.

Az ellenséges Antant-szövetség or-
szágainak emberi, anyagi és fegyver-
zeti tartalékai 1915 végén még nem 
hatottak közvetlenül az erôviszonyok-
ra, hiszen a központi hatalmak is ren-
delkeztek annyi élô erôvel és muníci-
óval az elkövetkezô összecsapásokra, 
hogy kedvezô eséllyel folytathassák az 
európai háborút –-- derül ki Galántai 
József Az elsô világháború címû 
könyvébôl (1980). Mindkét térfélen 
döntést hozó küzdelemre számítottak, 

a gyôzelemhez vélt szükséges erôt ki 
is tudták állítani; mégis a Nyugat felé 
billent a mérleg nyelve, az 1916-os har-
cokban elveszített ember- és hadia-
nyag közötti különbség miatt. A Mo-
narchia és Németország európai 
ellenségeinek gyôzelemvágyát fôleg 
az fokozta, hogy a hátuk mögött már 
ott lihegett az Egyesült Államok fel-
fûtött ipara, azon belül a hadiipara, 
amellyel Washington akarta benyalin-
tani a gyôzelmi torta habját. No meg 
az európai piacokat.

Száz esztendeje, 1916. januárban az 
Osztrák–Magyar Monarchia közös 
hadseregében felemelték az addigi öt-
ven évrôl ötvenötre a hadkötelezettség 
korhatárát. Bécs és Berlin egyaránt 
tisztában volt az ellenség túlnyomó 
létszámbeli erejével: a nyugati fronton 
védekezôk száma megközelítette a 
három és fél millió fôt, amíg a központi 
hatalmak részérôl Németország 
„csak” két és fél milliós hadsereget 
bírt bevetni francia és belga földön, a 
Monarchia alig egymilliós sereget 
tartott fenn a keleti fronton (1,76 millió 
orosszal szemben), és további öt–hét-
százezer katonát a balkáni és az észak-
itáliai hadszíntereken. A létszámbeli 
különbségeket egy idôre kompenzálta 

a németek fejlett technikája és fegyel-
mezettsége, a magyarok jól kiképzett 
katonáinak és szervezett alakulatainak 
önfeláldozó részgyôzelmei, miközben 
az osztrák fôhadiszállás döntései bajt 
bajra halmoztak, a hibás parancsok 
pedig egyre többe kerültek magyar 
emberéletekben és anyagiakban.

Az egymással harcoló felek erôfölé-
nye eldôlt az atlanti országok javára az 
1916-os esztendô végén. Az Antant-
szövetség addigra már 14,5 millió ka-
tonát tartott fegyverben kiképzés és 
utánpótlás alatt, a központi hatalmak 
9,5 millió fôt. Az elsô világháború csú-
csidôszakában Európában, Ázsiá-ban 
és Afrikában közel száz ország állt 
hadban/szövetségben egymással, még 
ausztrál és új-zélandi katonák is har-
coltak az angolok oldalán. És ekkor 
még néma csönd volt arról a különös 
torpedótámadásról, amely 1915. május 
7-én elsüllyesztette a Lusitania nevû 
brit luxusgôzöst, több mint ezer em-
bert juttatva hullámsírba. És amire, 
úgymond válaszként 1917. április 6-án 
(két év elteltével!) az Egyesült Álla-
mok hadba lépett Németország ellen. 
Ezzel az erôfölénnyel szemben már 
csak veszíteni lehetett a világháború-
ban, ami meg is történt velünk, ma-
gyarokkal 1918-ban, majd 1920-ban és 
végül 1945-ben. Keleten a helyzet vál-
tozatlan.

Ludwig Emil 
(Magyar Hírlap)

A diktatúrát építô demokráciaÉlt 1945-tôl 1947-ig. A róla szóló le-
gendárium egyik története szerint 
Bibó István úgy érezte, ez a sírfelirat 
adná vissza a legpontosabban élete 
summáját, mert az emberhez méltó 
életnek csak a demokrácia lehet a kö-
zege. Bibó egész életmûve egy tisz-
tább, teljesebb, élhetôbb demokrácia 
megteremtésérôl szól, tehát fel sem 
vetôdhet, hogy minimális mértékben 
is összekeverte volna a demokráciát 
és a diktatúrát, az utóbbi huszonöt 
évben mégis heves vita zajlik törté-
nészek és politikatudorok között arról, 
hogy mennyire volt demokratikus a 
jelzett idôszak, demokráciának nevez-
hetô-e egyáltalán, de még az sem tisz-
tázott, hogy meddig tartott. Kétségte-
len, papíron többpártrendszerû 
polgári demokrácia és koalíciós kor-
mányzás volt azokban az idôkben, de a 
valóságban az történt, hogy egy idegen 
hatalom által támogatott politikai erô 
törvénytelen eszközökkel fokozatosan 
felszámolta azt. Ennek az ellentmon-
dásos, némi rezignált cinizmussal dik-
tatúrát építô demokráciának nevezhe-
tô korszaknak a kezdete nem vitatott, 
1944. december 21., az Ideiglenes 
Nemzetgyûlés megalakulása a legjobb 
kiindulópont, a vége már nehezebben 
meghatározható.

1947. augusztus 31-én a kékcédulás 
választásokon durva csalások után a 
kommunisták gyôznek, s névleg is a 
baloldal veszi át a hatalmat, megszün-
tetve a polgári demokrácia utolsó véd-
vonalát is. (Addig –-- elvileg –-- a 
polgári oldal volt többségben a parla-
mentben, bár a többségét soha nem 
tudta érvényesíteni.) Mások 1948. jú-
nius 12-ét, a két munkáspárt egyesü-
lését, két napra rá a Magyar Dolgozók 
Pártja (MDP) létrejöttét tekintik a 
korszak lezárásának. A baloldal hívei 
történelmi fordulópontnak tartják ezt 
az eseményt, ezért nevezik 1948-at a 
fordulat évének. S bár valójában a 
továbbiakban a pártoknak semmilyen 
önálló mozgásterük nem volt, a több-
pártrendszer 1949. február 1-jéig, a 

Magyar Függetlenségi Népfront meg-
alakulásáig fennmaradt. A fokozódó 
elnyomást, a jogtiprások tömegét, a 
jogok folyamatos megnyirbálását alig-
ha lehet demokráciának nevezni, de 
mégiscsak léteztek, ideig-óráig mû-
ködtek a demokrácia intézményei. A 
koalíció évei mégsem ugyanolyanok, 
mint a diktatúra évtizedei. Lehet, hogy 
túlzott optimizmus, talán naivitás volt, 
de legalább reménykedni lehetett: hát-
ha, mégis a szabadság, a demokrácia 
útjára lép az ország, ám egy idô után 
már reménykedni sem lehetett. Apá-
ink, nagyapáink nemzedékében sokak-
nak ez a rövid három-négy évnyi re-
ménykedés jelentette a demokrácia 
élményét.
Hasznosítottuk-e a múlt tanulsága-

it?
Az alábbiakban az 1946-os esztendô 

eseményeirôl szólunk, a demokrácia 
felszámolásának mozzanatairól, in-
kább azok kuriozitása, mint társada-
lomtudományos jelentôsége alapján. 
Közben érdemes lesz elgondolkodnunk 
azon is, vajon hasznosítottuk-e a múlt 
tanulságait.

1946. január 1-jén, egy kormányren-
delettel legalizálva az állam átvette a 
szénbányák irányítását. Ez volt az álla-
mosítás elsô lépése, bár a nemzetgyû-
lés csak májusban hozott törvényt 
róla. Az iparnak égetô szüksége volt a 
szénre, ahogy minden más nyersa-
nyagra is. Az ipar termelése 1945 
végére nem érte el a 30-as évek átla-
gának felét, s a mezôgazdaság sem 
teljesített jobban. Nem csak a háborús 
pusztulás gyengítette a magyar gazda-
ságot, nehezítette az újjáépítést a há-
borús jóvátétel törlesztése és a roha-
mosan növekvô infláció is. Nagy 
barátunk, a Szovjetunió természetesen 
ipari nyersanyagokat és mezôgazdasá-
gi termékeket kért hadisarcként, ezért 
az üzemek csökkentett kapacitással 
termeltek, az újonnan földhöz jutott 

gazdáktól pedig már az elsô termést 
rekvirálták. Csak napi 500 kalóriának 
megfelelô élelmiszerrôl szóló jegyet 
tudtak adni a lakosságnak, de gyakran 
még ezt a minimális mennyiséget sem 
tudták biztosítani. Az infláció 1946 ja-
nuárjában még „csak” havi 80 százalék 
volt, februárban már 200 százalék fö-
lött, s hónapról hónapra nôtt tovább. 
Virágzott a feketepiac, ahol csak ara-
nyért vagy valutáért lehetett vásárol-
ni. A kormány éles propagandát fejtett 
ki a feketézôk ellen, amely olykor már 
uszítással ért fel. Rákosi Mátyás mi-
niszterelnök-helyettes a forint beveze-
tése elôtt néhány nappal Miskolcon 
mondta egy nagygyûlésen: „Aki a fo-
rinttal spekulál, aki alá akarja aknázni 
demokráciánk gazdasági alapjait, fel 
kell húzni az akasztófára!”
Hatalmas elônyben volt a baloldal
Szavainak volt foganatja, az általa is 

felheccelt lumpenek meglincseltek 
egy „zsidó spekulánst”, majd másnap a 
tetteseket ôrizetbe vevô --– szintén 
zsidónak tartott –-- rendôrtisztet is. 
Korábban zsidó kereskedôk elleni 
pogromok voltak Kunmadarason és 
Ózdon is. A fellobbanó antiszemita in-
dulatokat a két politikai oldal nem el-
sôsorban kioltani akarta, inkább a ma-
ga javára kihasználni. A baloldal azt 
hirdette, hogy a reakciós parlamenti 
többség felbátorította az eddig lapuló 
nyilas, fasiszta csôcseléket, a jobboldal 
viszont a belügyminiszter (Rajk Lász-
ló) alkalmatlanságára hivatkozhatott, 
követelhette a lemondását és a tárca 
átadását a kisgazdáknak. A pártok kö-
zötti küzdelem –-- bár kezdettôl fogva 
egyesélyes volt --- év elején még nem 
tûnt annak. A baloldal hatalmas elôny-
ben volt, amit maximálisan kihasznált. 
Például nem volt a kezében az egész 
ellenzéki sajtó, de a nyomdászokon ke-
resztül meg tudták akadályozni a szá-
mukra nagyon kényelmetlen írások 
megjelenését.

Az államforma megváltoztatásáról 
nemrég írtunk. Néhány héttel késôbb 
a három baloldali pártból ---kommu-
nisták, szociáldemokraták, Nemzeti 
Parasztpárt –-- megalakult a Baloldali 
Blokk, amely a következô évben a ma-
radék (pártáruló) kisgazdákkal kiegé-
szülve abszolút többséget szerzett a 
választásokon. Az újonnan alakult for-
máció egyhetes határidôvel ultimátu-
mot adott a parlamenti többségnek, 
hogy a soraikban megbúvó reakció-
sokat zárják ki a pártból és a frakci-
óból. A kisgazda vezetés megrettent, 
és március 12-én a demokratikus ál-
lamrend és a köztársaság büntetôjogi 
védelmérôl szóló törvény megszavazá-
sa után húsz képviselôt, közöttük 
Sulyok Dezsôt és Vásáry Istvánt 
kizárták a pártból.

A törvény nemcsak a köztársaság 
elleni szervezkedést és propagandát 
rendelte büntetni, de azokat is, akiknek 
ilyesmi a tudomására jutott, és nem 
jelentették idôben (gyakorlatilag: 
azonnal). Ám a törvény védelmet biz-
tosított a kisebbségi végrehajtó hata-
lom intézkedéseinek a többségi parla-
ment számonkérésével szemben, így 
törvényesítette a rendvédelmi hatósá-
gok minden törvénytelenségét. Sulyok 
Dezsô ezt hóhértörvénynek nevezte, 

három nap múlva megalakította a 
Magyar Szabadság Pártot, amelyet 
sokan a következô választás megnye-
résére is esélyesnek véltek. Ám a kö-
vetkezô választások elôtt két hónappal 
olyan törvényt hoztak, miszerint aki 
valaha tagja volt a Nemzeti Egység 
Pártjának, az elveszíti mind az aktív, 
mind a passzív választójogát. Ezt a tör-
vényt nevezték lex Sulyoknak, mert 
Sulyok Dezsô 1935-ben négy hónapig 
a párt tagja volt. A szabadságpárt fel-
oszlott, Sulyok külföldre menekült. A 
kisgazdák mégis bizakodtak, hogy 
képesek lesznek feltartóztatni a bal-
oldal nyomulását, hiszen a lakosság 
többsége még mindig velük volt.

1946 végére a B-listázások nyomán 
80 ezer közalkalmazottat bocsátottak 
el. Az év decemberében „leleplezik” a 
Magyar Testvéri Közösség összeeskü-
vését, amelynek keretében 229 kisgaz-
dapárti vagy a párthoz közel álló sze-
mélyt tartóztatnak le és állítanak 
bíróság elé, közülük 190 fôt elítélnek 
(két embert kivégeztek). Ez a hatalmas 
propagandával körített persorozat so-
kakat eltántorított a kisgazdáktól, és 
1947 tavaszára a párt széthullásához 
vezetett.
A történések logikája önmagáért 

beszél.
Ugró Miklós

(Magyar Nemzet)
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SPORT
Orbán Viktor beszéde 

a Magyar Becsület 
Rend átadásán

Kedves Lubics Szilvia! Tisztelt Höl-
gyeim és Uraim!

Az elmúlt évek vitái arról gyôztek 
meg itthon és Európában is, hogyha a 
közéleti, politikai vitákban a lehetetlen 
szó egyszer elhangzik, akkor az éppen 
egyel több, mint ahányszor elôfordul-
hatna. 

Élesebben fogalmazva úgy látom, 
hogy a lehetetlen a gyengék mentsége 
a tétlenségre. Mi, magyarok ebbôl a 
szempontból sajátos helyzetben va-
gyunk, mivel számos tudósunk és 
sportolónk már bebizonyította, hogy a 

odaadás és a munka pillérein állhat. 
Ön visszaadja a hitet, hogy a lehetet-
lennek tûnô célok teljesítése igenis 
lehetséges, ha van bennünk elegendô 
bátorság, elszántság és szorgalom. Ön 
azok közé a kivételes magyarok közé 
tartozik, akik számára a lehetetlen 
legyôzése, az elérhetetlennek látszó 
célok elérése becsületbeli ügy. Ezért 
adjuk át most Önnek ezt a különleges 
állami kitüntetést. Kérem, fogadja 
tôlünk szeretettel a Magyar Becsület 
Rendet!

Hajrá, Magyarország, 
hajrá, magyarok!

Olyan hosszú hétvége kezdôdik ami-
kor kristálytisztán cseng majd ez a 
biztatás. Elôfordul az ilyen is, na, és ez 
igen jó.

A magyar jégkorong-válogatott olim-
piai selejtezôket játszik a Papp László 
Budapest Arénában. Három este, csü-
törtökön, pénteken és vasárnap, há-
rom jó kis ellenféllel szemben. Mind-
annyiszor gyôzelmi esélyekkel, 
mindannyiszor telt ház elôtt.

Ideje volt ide is behoznom ezt a témát 
–- kész csoda, hogy két hónapon át 
vissza bírtam fogni magamat –--, hisz 
mindig mindenhova beviszem. Mu-
száj. Bárkinek lehet küldetése. Ezek 
szerint nekem is van. 

Hogy miért van ez így, azt nem biz-
tos, hogy röviden is el tudom mesélni 
–- nem véletlen, hogy jégkorongblogos 
szerzôtársammal komplett könyvet 
írtunk errôl, most jelent meg, marad-
junk annyiban, hogy egyrészt minden 
embernek szüksége van bolondériákra, 
másrészt mégiscsak menô ebben a bil-
legôs-bizonytalan országban-világban 
elmerülni egy szubkultúrában, amely-
nek roppant pozitív az aurája.

És amely egyértelmû sikertörténet-
ként határozhatja meg önmagát. Effé-
lékkel sajnos nem voltunk bôségesen 
ellátva a rendszerváltás óta eltelt 
idôkben.

Gondoljanak bele tényleg. Amikor 
összeomlott a szovjet blokk, és elhúz-
tak a kommunisták –-- már ha tényleg 
azt tették, de hagyjuk, ez most nem 
tartozik ide --–, akkor a magyar jég-
korong sehol sem volt. A korábbi év-
tizedek rövid ideig tartó fellángolásai 
után fedetlen pályákon vegetált az alig 
pár csapatot felvonultató sportág, és 
semmi sem utalt arra, hogy egyszer 
csak születhet belôle valami izgalmas. 
De jött Kercsó Árpád és Ocskay 
Gábor –-- elôbbi Gyergyóból --–, bele-
csaptak a közepébe Dunaújvárosban 
és Székesfehérváron, és a jövô elkez-
dôdött. A folytatást talán a laikusok 
közül is ismerik sokan, bár még min-
dig nem elegen: az új generáció színre 
lépésével a magyar válogatott elôbb a 
B csoportban –-- késôbbi nevén a diví-
zió 1-ben –-- stabilizálta a helyét a 2000-
es évek elején, majd 2008-ban feljutott 
a világelitbe. Ezt tíz évvel azelôtt sem 
gondolhatta senki komolyan. Azóta fo-
lyamatosan ott vagyunk az A csoport 
közelében, és tavaly Krakkóban ismét 
sikerült szintet lépnünk, immár egy 
másik nemzedékkel. Ebbôl is látszik, 
hogy ezúttal nem fellángolásról be-
szélhetünk. 2016 májusában olyan 
csapatokkal játszunk a szentpétervári 
nagy világbajnokságon, mint Kanada, 
Finnország és Szlovákia. A legnagyob-
bakkal küzdhet meg a legkisebb fiú 
megint!

Mi ez, ha nem csoda? Nos, ha ez nem 
csoda, akkor bizony történelem.

Legalább ennyire érdekes és fontos 
az, amilyen közösség és közönség a 
jégkorong mellett kialakult. Ez is az 

utóbbi évek fejleménye. Amikor a 
csapatunk itthon, az Arénában játszik, 
garantált a telt ház. Akkor összejön 
tízezer piros-fehér-zöldbe öltözött em-
ber több napon át, lelkesen, vidáman, 
barátságosan –-- köztük rengeteg nô és 
rengeteg gyerek –--, és mindenki úgy 
érzi, hogy a srácok története az ô 
története is, és ez a történet kedves és 
szép, olyan, amitôl úgy érezhetjük, 
csak van annak valami magasabb 
értelme, hogy magyarok vagyunk, és 
hogy most vagyunk azok.

Azt amúgy tudták, hogy a magyar 
jégkorong-válogatottat soha nem fü-
tyülik ki, és akkor sem hagyja ott a 
meccset senki, ha vesztésre állnak? És 
azt, hogy ha kikapnak, akkor is jár a 
vastaps és a himnusz is? A jégkorong-
ban nem a meccsek elôtt játsszák el a 
két résztvevô nemzeti himnuszát, ha-
nem a végén, és csak a gyôztesét. De 
amikor mi elbukunk, akkor két him-
nusz van –-- a mienket a közönség 
énekli –--, sôt megesik, hogy három. A 
harmadik a székelyeké, és hogy az is a 
helyén van errefelé, azt nemcsak a 
Kercsó-sztori indokolja, hanem még 
sok minden más is, amit az erdélyi 
jégkorongtól kaptunk, tudásban, men-
talitásban, lelkesedésben és hús-vér 
játékosokban is.

Egy szó, mint száz, ezt a szintet, ezt a 
megbecsülést komoly sportemberek 
érték el, akikkel együtt fejlôdött a 
publikum és a közeg, amelybe igen-
csak jó érzés beletartozni. 

Magyarország utoljára a 2013-as vi-
lágbajnokságon játszott itthon tét-
meccseket, klassz, hogy végre megint 
láthatjuk ezerrel hajtani hôseinket. 
Reszkessetek, litvánok, észtek, lengye-
lek. Ezt csak így tréfásan mondom.

Reszketni ugyanis mifelénk nincs 
mitôl. Se lent a jégen, se fent a lelátón. 
A mi sportunk nem háború, a mi spor-
tunk fesztivál.
Hajrá, Magyarország, hajrá, ma-

gyarok!
Gazda Albert

(Magyar Nemzet)
* * *

Vereség szétlövés után, oda 
az olimpia

A magyar jégkorong-válogatott má-
sodik helyen zárt a budapesti olimpiai 
selejtezôtornán, és így nem lesz ott a 
2018-as pjongcsangi téli játékokon, 
miután a torna vasárnapi zárófordu-
lójában gól nélküli döntetlent követôen 
szétlövéssel kikapott az addig szintén 
százszázalékos lengyel csapattól.
Rich Chernomaz szövetségi kapi-

tány együttese végig nagyon szerve-
zetten játszott, ám 65 perc alatt nem 
tudta eldönteni a mérkôzést a fegyel-
mezett lengyelek ellen. A büntetôknél 
a csapatkapitány Vas Márton után 
Andrew Sarauer és Frank Banham 
is hibázott, míg a lengyelektôl Krzy-
sztof Zapala betalált.

Ezzel a lengyel válogatott jutott to-
vább a kvalifikációs sorozat utolsó, 
szeptemberi körébe.

A találkozót megelôzôen 16 gyôzelem, 
6 döntetlen és 29 vereség volt a ma-
gyar örökmérleg a lengyelekkel szem-
ben. 

Rich Chernomaz szövetségi kapitány 
az M4 Sportnak adott interjújában 
elmondta, nem kérhet ennél többet 
játékosaitól, akiknek még a 
hosszabbításban is volt helyzetük.

„Fájó, hogy egy büntetô döntött, nem 
mondhatom, hogy nem érdemeltünk 
gyôzelmet. Három meccsen egy gólt 
kaptunk rendes játékidôben, de ez 
sem volt elég” – mondta a szakvezetô.

senyt, és egy magyar fogorvosnô, egy 
háromgyerekes édesanya, Lubics Szil-
via tavaly már hatodszor teljesítette 
ezt a távot, ráadásul úgy, hogy három-
szor meg is nyerte, 2014-ben pedig egy 
pályacsúcsot is felállított. 245 kilo-
méter, ha Budapestrôl bármerre in-
dulna, kiszaladna az országból. 

De mai kitüntettünk még ennél is 
többre képes, hiszen az UltraMilano-
Sanremo verseny 286 kilométeres 
távján is ô volt a gyôztes. Napestig 
sorolhatnánk még az eredményeit. 

Az írásait, bejegyzéseit olvasva ér-
dekes képi különbségtétel rajzolódik 
ki az amatôr és a profi sport között. Az 
amatôr itt nem a kevésbé jót, a profi a 
feltétlen jót jelenti, inkább két külön 
világot képviselnek. Ú gy tûnik, hogy 
amíg a profi sportoló csak trófeákban 
mérhetô pályafutásról beszél, addig 
Lubics Szilvia számára a szakma, csa-
lád, haza és sport egyetlen megbontha-
tatlan, kerek, egész világot alkot. In-
nen szemlélve, az sem véletlen, hogy 
az újkori olimpiák eszméjét az amatôr 
sport jegyében hozták létre. 

A közvélemény nemcsak a már-már 
transzcendens versenyteljesítményei 
okán kapta fel a fejét a Lubics Szilvi-
áról szóló hírekre, hanem azért is, 
mert itt különlegesen ritka összhangját 
láthatja a sport, a család, a szakma 
hármasának. Nem áldozta föl a családi 
életet és a szakmai elôrehaladást a 
sportkarrierért, és nem adta fel a 
sportolást a szakmai sikerekért vagy a 
családi boldogságért. Megvalósította 
mind a hármat, s ezzel bebizonyította, 
hogy a hatalmas távolságokat az élet-
ben is le lehet gyôzni. Bebizonyította, 
amit sokan lehetetlennek tartanak, 
igenis lehetséges. 

Lubics Szilviát azért érezzük közel a 
szívünkhöz, azért fogadjuk el példa-
képnek, mert bár kilométerekre hagy-
ja maga mögött a férfiakat, de ezt nem 
azért teszi, hogy ezzel valamiféle el-
méletet bizonyítson. Ô inkább azt bizo-
nyítja be, hogy a hivatás, a család és az 
álmok nem kizárják, hanem erôsítik 
egymást.

Kedves Lubics Szilvia!
Ö n gyôzelmeivel dicsôségét szerzett 

hazánknak. Visszaadja, visszaigazolja 
azt, amit mi is szeretnénk, amit mi is 
hirdetünk: egy erôs ország a család, az 

lehetetlen nem tény, hanem csak egy 
vélemény. 

Megtiszteltetés számomra, hogy 
egyikük most itt áll elôttem. Budapest 
és Bécs között 243 kilométer a távol-
ság, Athén és Spárta között 245. A leg-
több ember el sem tudja képzelni, 
hogy ezt a távot valaki képes lefutni. 
Pedig a két görög város között minden 
évben megrendeznek egy világver-

Büszkék vagyunk minden egyes gyô-
zelmére. És van itt valami, ami lega-
lább olyan fontos, mint a bemutatott 
sportteljesítmény. Lubics Szilvia pro-
fikat felülmúló teljesítménye ellenére 
is úgy vall magáról, mint amatôr spor-
tolóról. Honlapján elôször szakmájáról 
és családjáról beszél, de ezt követôen 
sem gyôzelmekrôl és rekordokról ír, 
hanem kiemelkedô teljesítményrôl. 

Magyar siker Ázsia legkeményebb úszóversenyén
Mányoki Attila nyerte az Ázsia legnehezebb nyíltvízi erôpróbájának számító 

úszóversenyt Hongkongban, a Dél-kínai-tengerben.
Az extra teljesítményeivel nemzetközi hírnevet szerzett zalaegerszegi sport-

embernek az MTI-hez eljuttatott beszámolója szerint 4 óra 23 perc alatt sikerült 
beérkeznie a Royal Hong Kong Yacht Club területén lévô célba.

A magyar hosszútávúszó legutóbb, tavaly októberben a Hawaii-szigetek között 
található Molokai-csatornát úszta át csaknem tizenegy óra alatt. A Catalina-
tengerszoros a negyedik állomása volt az Ocean’s Seven elnevezésû sorozatnak, 
amely a világ hét legnehezebben leküzdhetô tengeri csatornájának meghódí-
tását foglalja magába. A 41 éves Mányoki az Északi-csatorna átúszását idén 
augusztus elsô felében szeretné teljesíteni, a Cook-szorost pedig 2017 február-
jában. Az utolsó állomás a Gibraltári-szoros lesz számára. Mányoki 2013-ban a 
La Manche-csatornával kezdte, majd tavalyelôtt --- a világon tizenhar-
madikként --- sikerült átúsznia a japán Cugaru-csatornát, amelyet a természeti 
körülmények miatt a világ legnehezebb távjának tartanak.

Gyôzött a listavezetô
A 20. fordulóban a Ferencváros Bé-

késcsabán 1–0-ra nyert. A Debrecen 
hazai pályán ütötte ki a Vasast 4–0-ra, 
a Honvéd pedig otthon kapott ki 1–0-ra 
a Haladástól. Ugyanilyen különbséggel 
gyôzött a Puskás Akadémia is: a fel-
csútiak a Diósgyôr ellen tartották ott-
hon a három pontot. Az MTK–Paks 
mérkôzést elhalasztották, míg a fordu-
ló rangadója, az Újpest–Videoton ösz-
szecsapás a lila-fehérek 1–0-s sikerével 
zárult.

Az újpestiek öt év után nyertek ismét 
bajnoki mérkôzésen a székesfehérvári 
együttes ellen, a mostani idényben pe-
dig már nyolc meccs óta veretlenek.

Az elsô negyedóra újpesti fölényt 
hozott, majd kiegyenlített lett a játék. 
A jó iramú elsô félidô folytatásában 
egyre több lehetôséget dolgoztak ki a 
csapatok, de a két kapus minden alka-
lommal védeni tudott.

A szünet után a fehérvári csapat ra-
gadta magához a kezdeményezést, 
több ígéretes helyzetet kialakított, de 
Balajcza Szabolcs minden lövést há-
rított. Az Újpest is többször veszélyez-
tetett, majd egy ellentámadásból veze-
tést szerzett: a korábbi 
Videoton-játékos, Lencse László bea-
dását Kylian Hazard értékesítette. A 
kapott gól némileg visszavetette a 
vendégeket, akik a hajrában ismét 
veszélyesen futballoztak, de egyenlí-
teniük nem sikerült.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1.A Nílus: 6671 km. 
hosszú, 2. 1666. szept. 2-7. között, 3. A 
bölcsesség szeretete, 4. A Queen 
együttes, 5. Iszker, 6. Pompeius, Cras-
sus és Julius Caesar, 7. Schulek Fri-
gyes, 8. Olaszországhoz, 9. A kullan-
csok, 10. Keleti fôváros.

E heti kérdéseink:
1.Ki szerezte a Coppélia c. balett 

zenéjét?
2. Ki a fôhôse Maupassant A szépfiú 

c. regényének ?
3. Ki festette a Dunai homokszállítók 

c. festményt?
4. Hogy nevezik az Ausztráliéban élô 

vadkutyát?
5. Mi a neve Észak-Amerika legma-

gasabb pontjának?
6. Ki alapította a herendi porcelán 

gyárat?
7. Mikor zajlottak a görög-perzsa 

háborúk?
8. Melyik hegységünkben található a 

Szeleta-barlang?
9. Mi a neve az oxigén háromatomos  

módosulatának?
10. Mit jelent szó szerint a bestseller 

kifejezés?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
A katonaságon sorozás van. Az 

ezredes járkál és kérdezgeti:
--- Maga lövész, ugye?
--- Igen uram! --- feleli a katona.
Megy tovább...
--- Maga rádiós, ugye?
--- Igen uram! --- feleli a katona.
Megy tovább és odaér a cigányhoz.
 Kérdezi:
--- Utász?
--- Mint a szart!

* * *
104 éves öregember haldoklik az 

ágyban, az emeleti hálószobában.
Egyszer csak érzi, hogy az egész éle-

tében kedvenc almás rétes illata jön 
fel a konyhából.

Nagy nehezen kikel az ágyból. Utolsó 
erejét összeszedve lebotorkál a lép-
csõn.

A konyhába érve ott látja az asztalon 
kedvenc rétesét.

Már nyúlna az elsõ darabért, amikor 
a felesége a kezére csap a fõzõkanállal 
és azt mondja:

--- Azt ne bántsd, az a temetésre lesz!
* * *

A skót gyerek szalad a mamájához:
--- Mama, itt áll az ajtóban egy bácsi!
--- És mit akar?
--- A most épülõ uszodára gyûjt. Mit 

adjak neki?
--- Fél vödör vizet!

* * *
A gyóntatófülkében egy öregember 

ezt mondja a papnak:
 --- 92 éves vagyok. Csodás feleségem 

van, aki 70 éves. Gyerekeim, unokáim, 
dédunokáim vannak. Tegnap három 
stoppos tinédzserlányt vittem az au-
tómmal, megálltunk egy motelnél, és 
mind a hárommal közösültem.

--- És megbántad ezt a bûnt, fiam?
--- Miféle bûnt?
--- Hát milyen katolikus vagy te?
--- Nem vagyok én katolikus.
--- Akkor miért mondod ezt el ne-

kem?
--- Mindenkinek elmondom. 

* * *
Egy étterembe minden nap betér egy 

ürge egy beszélõ struccal, és kér két 
fasírtot sült krumplival. Amikor a 
fizetésre kerül a sor, csak belenyúl a 
zsebébe, kiveszi a pénzt. és az mindig a 
pontos összeg.

A pincérnõnek nagyon fúrja az 
oldalát, hogy tud beszélni a strucc, és 
honnan tudja a pasi elõre, mennyit fog 
fizetni.

Pénteken is jön a fószer a struccal.
--- A szokásosat? --- kérdezi a pincér-

nõ.
--- Nem, ma péntek van, kérnék egy 

steaket és tört krumplit --- közli a férfi, 
és a strucchoz fordul:

--- És te?
--- Ugyanazt --- hangzik a válasz.
Néhány perc múlva a pincérnõ visz-

szatér a rendeléssel és közli a számla 
összegét:

--- 32 dollár 50.
A férfi belenyúl a zsebébe, és ismét 

átadja a pontos összeget. A pincérnõ 
nem tudja visszatartani a kíváncsisá-
gát és megkérdezi:

--- Bocsásson meg, uram, hogy lehet 
az, hogy önnél mindig a pontos összeg 
van?

--- Évekkel ezelõtt kitakarítottam a 
padlást és találtam egy öreg lámpát. 

Megdörzsöltem, kijött belõle egy jó 
tündér és felajánlotta, hogy teljesíti 
két kívánságomat. Az elsõ kívánságom 
az volt, ha valaha is kell fizetnem vala-
miért, mindig legyen a zsebemben a 
pontos összeg.

--- Briliáns, más emberek kértek vol-
na egymillió dollárt, de így maga 

gazdag fog maradni egész életén át.
--- Ez így igaz, mindegy, hogy egy 

liter tej vagy egy Rolls-Royce, az ösz-
szeg mindig ott van, ha kell.

--- Megkérdezhetem, hogy kerül ide a 
strucc?

--- A második kívánságom egy fel-
tûnõen magas pipi volt, hosszú, izmos 
combokkal.

* * *
Az öreg zsidó átadja a fiának a boltot.
--- Fiam, holnaptól te leszel az új bolt-

tulajdonos. Én nyugdíjba megyek. De 
azért ma még itt maradok veled, hogy 
megtanítsalak eladni. Légy figyelmes 
fiam!

Bejön egy vevô:
--- Kérnék 10 kg fûmagot.
--- Szóval 10 kg fûmag meg egy 

locsolócsô.
--- Minek nekem locsolócsô?
--- De uram --- mondja a zsidó --- a 

füvet valamivel meg is kell öntözni.
--- Tényleg, igaza van.
--- Szóval 10 kg fûmag, egy locsolócsô 

meg egy fûnyíró.
--- Dehát nem kértem én fûnyírót!
--- De uram, a füvet valamivel le is 

kell nyírni.
--- Tényleg. Akkor azt is kérném.
A vevô fizet és távozik. Mondja az 

öreg zsidó:
--- Látod fiam. Így kell ezt csinálni. A 

vevô 1 árut kért, én hármat adtam el 
neki. Most te jössz.

A fiú beáll a pult mögé. Bejön a vevô:
--- Jó napot. Kérnék egy doboz tam-

pont. --- Más nem lesz?
--- Köszönöm nem.
--- Szóval egy doboz tampon meg egy 

fûnyíró!
--- Fûnyíró??? Mi a francnak nekem 

fûnyíró???
--- Ha már egyszer el van cseszve a 

napja, akkor legalább nyírja le a fü-
vet!

* * *
Két szôke nô beszélget
--- Én felutazok majd a napra.
---Te hülye!! Ha odamész meg fogsz 

sülni!!
--- Dehogy is, majd éjszaka megyek.

* * *
Pistike a villamoson utazik az apjával. 

A papa mellet egy csodálatos bombázó 
csaj áll és a papa állandóan belebámul 
a dekoltázsába. Egyszer csak a nô 
elengedi a fogantyút és egy jó nagyot 
lekever a papának. A papa a következô 
megállóban leszáll a villamosról a gye-
rekkel. 

Megszólal Pistike:
--- Apuuu, tetszett neked az a néni aki 

melletted állt?
--- Persze, nagyon csinos volt, tapo-

gatja az arcát a papa.
--- Szerintem is... --- mondja Pistike --- 

azért csíptem a fenekébe!
 * * *

  Néni fél a cigányoktól, ezért elmegy 
a kutyaiskolába venni egy harcikutyát. 
A kiképzô mutat neki egy kicsi vézna 
ebet.

--- Ez egy munkavizsgás ôrzô-védô 
harcikutya.

--- Ez, ez egy macskától is megijed!
--- No nézze néni. Harcikutya, kerí-

tés! 
Kerítés lebontva.
--- Harcikutya, tyúkól!
Tyúkól lebontva.
A néni gondolja ez jó lesz, hazaviszi. 

Másnap jön Kolompár. Kérdezi, ez 
miféle jószág?

--- Ez egy valódi harcikutya.
--- Harcikutya a tököm! 

Gyilkos tárgyak a 
bíróság elôtt

Az emberi igazságszolgáltatás törté-
nete tele van furcsaságokkal. Olykor 
borzalmas igazságtalanságokat követ-
tek el a törvény nevében, elég csak a 
boszorkányperekre gondolni, de akad-
tak mai szemmel nézve humoros ese-
tek is. Ezek közé tartozott az a gyakor-
lat, hogy az emberek haláláért felelôs 
tárgyakat, például egy szobrot vagy 
kordét, perbe fogtak és elítéltek gyil-
kosságért

Pár napja New Yorkban egy tragikus 
baleset akadályozta a reggeli közleke-
dést. Egy hirtelen széllökés felborított 
egy 170 méter magas darut, amely 
halálra zúzott egy a parkoló autójában 
ülô 38 éves férfit.

Noha egyelôre még senkit sem talál-
tak felelôsnek az eseményért, a régeb-
bi idôkben valószínûleg már bíróság 
elé állították volna magát a darut., írja 
az Atlas Obscura ismeretterjesztô 
oldal.
A híres bokszoló...
Nagyon régi idôkre –-- konkrétan az 

ôsi görögökig –-- nyúlik vissza az a 
gyakorlat, amikor úgy vélték az élet-
telen dolgok is törvény elôtti felelôs-
séggel tartoznak az általuk okozott 

emberhalálért.
Nehéz megmondani, mennyire volt 

gyakori az ilyen eset, de Platón Tör-
vényeiben hivatkoznak erre.
Pauszaniasz, a Kr. u. 1. században élt 

utazó és krónikás Görögország leírása 
címû, magyarul is megjelent munká-
jában bukkan fel az elsô ismert élette-
len gyilkos: egy atléta szobra. A 
Thászoszi Theagenész nagyra be-
csült bokszoló volt, aki a fizikai erô 
egyfajta hírességévé vált, még arról is 
terjedtek pletykák, hogy Héraklész 
fia.

Élete folyamán rengeteg gyôzelmet 
ért a különbözô versenyeken, többek 
közt az olimpiai játékokon is. Ezzel ter-
mészetesen nemcsak rajongókat, ha-
nem ellenségeket is szerzett magá-
nak.
… és a gyilkos szobra
Theagenész halála után szobrot emel-

tek a férfiról. Pauszaniasz beszámo-
lójából tudjuk, hogy egyik legyôzött 
ellenfele minden éjjel felkereste a 
szobrot és megkorbácsolta egyfajta 
tehetetlen posztumusz bosszúvágytól 
hajtva. Noha a szobor élettelen volt, 
egyik éjjel visszavágott: rádôlt Thea-
genész ellenségére és megölte ôt.

Az ellenfél fia ezután megvádolta a 
szobrot, hogy megölte az apját. Az óko-
ri görög bíróságok nézete az volt, hogy 
minden gyilkosságot meg kell büntet-
ni, tekintet nélkül arra, hogy élô sze-
mélyek vagy élettelen dolgok követik 
el, ezért a fiú megnyerte a pert.

Mivel a szobrot nem tudták megbün-
tetni, ezért egyszerûen „visszaadták az 
isteneknek”, azaz beledobták a tenger-
be.

Nem világos pontosan milyen gyak-
ran fordultak elô szoboréhoz hasonló 
perek, de Pauszaniasz beszámolója 
egyáltalán nem úgy festi le az eljárást, 
mint, ami különösebb furcsaság lett 
volna.
A bûnös tárgy az Istené
Ám még ezt is lehetett fokozni: Euró-

pában létezett ugyanis a középkorban 
a „deodand” jogintézménye, ami azt 
jelentette, hogy az emberölésben „vét-
kes” vagy abban „közremûködô” tár-
gyakat is „ki lehetett végezni”; ha 
például egy fa rázuhant egy emberre, 
a fát elégethették, ha valaki késsel 
vagy karddal ölt meg egy másik em-
bert, a kést vagy a baltát kettétör-
hették, kicsorbíthatták vagy beolvaszt-
hatták. Ez azonban nem volt jellemzô, 
gyakoribb volt a pénzbeli jóvátétel.
A joggyakorlat kezdetét a 11. 

század környékére teszik.
Angliában a deodand olyan tulajdont 

jelentett, amelyet át kellett adni a ko-
ronának (és ily módon Istennek) azért, 
mert valaki halálát okozta.

A deodand kifejezés a latin deodan-
dum szóból ered, amelynek jelentése 
Istennek átadandó.

Amikor a tárgyakat Isten és az ország 
zálogának nyilvánították, az esetek 
többségében nem a „bûnös” tárgyat, 
hanem annak pénzbeli értékét kellett 
átadni. A kormány ez után a tárgyakat 
vagy a pénzt elvben jótékony célokra 
fordította, de ez szinte sosem valósult 
meg.
A halálos dézsa
Jellemzô erre a joggyakorlatra egy 

1267-bôl származó esetbeszámoló. A 
feljegyzés szerint egy mosónô fejjel 
elôre beleesett egy forró vízzel teli 

nagy edénybe. Egy ott lévô szolgáló 
megpróbálta kihúzni ôt, de ô is bele-
esett a dézsába. Végül egy harmadik 
szolgának sikerült kihúzni mindkettôt, 
a mosónô azonban olyan súlyos sérü-
léseket szenvedett, hogy két napra rá 
eltávozott az élôk sorából. A halálos 
baleset miatt a „bûnös” dézsát (vagy 
inkább a pénzbeli értékét) átadták a 
városnak. Az edény deodand lett.

Noha az ítélkezést komolyan vették, 
úgy tûnik, hogy a deodand ítéletek zö-
me nem jelentette a tárgyak valódi 
megbüntetését (állatok esetében más 
volt a helyzet) annak ellenére, hogy a 
vádbeszédek alatt a megvádolt tárgya-
kat általában a tárgyalás közepére he-
lyezték.
Társadalmi megnyugvást hozott
Ezeknek a pereknek a szociális ér-

telmét egy amerikai ügyvéd és jogtör-
ténész, Paul Schiff Berman világí-
totta meg egy 1994-es írásában.

Az állatok és élettelen tárgyak ellen 
lefolytatott tárgyalások lehetôvé tet-
ték a közösségnek, úrrá legyen azon 
zavarodottságon, amelyet az egyéb-
ként az ijesztônek és kontrollálhatatlan-
nak tûnô események okoztak.

A kaotikus és fájdalmas történések 
így az emberi igazságszolgáltatás ha-
tálya alá kerültek, és a közösség mo-
rális értékítéletét tükrözô eljárás 
lecsillapította a kedélyeket.

Az élettelen dolgok feletti ítélkezés 
egyszerûen kielégítette az erkölcsi 
igazságérzetet, és megadta az embe-
reknek azt az érzést, hogy igazságos 
világegyetemben élnek.

Minden halálnak értelmet adott füg-
getlenül attól, mennyire volt az 
véletlenszerû vagy érthetetlen.
Csak a 19. században törölték el
Az Egyesült Királyságban egészen 

1846-ig érvényben voltak a deodand 
törvények. Végül akkor törölték el 
ezeket, amikor a figyelem középpont-
jába kerültek az abban az idôben egy-
re szaporodó vasúti halálesetek miatt. 
Ekkor végleg kiderült, hogy nem felel-
nek meg a modern kor körülménye-
inek.

Ennek ellenére az amerikai törvény-
hozásban még néha felbukkannak 
ilyen jellegû ügyek.

1974-ben egy Puerto Ricó-i halász-
bárkát vádoltak meg kalózkodással. A 
hajó tulajdonosát és mûködtetôjét a 
legfelesôbb bíróság felmentette min-
den bûncselekmény vádja alól, de a 
hajót bûnösnek találták kalózkodásban 
való részvételben, és elkobozták. Külö-
nös módon jutott érvényre az igazság.

Theagenészrôl azt állították, 
hogy Héraklész fia
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00:55 Himnusz  
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Hogy volt?!   
Simándy József,
02:25 Kard és kocka 
(1959) Magyar történelmi 
film  Rendezte: Fehér Im-
re. Szereplők: Gábor Mik-
lós (Árvay Ferenc), Bánhi-
di László (Kristóf Balázs), 
Zenthe Ferenc (Simon Pa-
li), Törőcsik Mari (Pólika), 
Szabó Ernő (Pöschl írnok), 
Pécsi Sándor (Varga Máté), 
Balázs Samu, Ruttkai Éva. 
A Rákóczi-szabadságharc 
idején Schwartzenau őrnagy 
a császári katonák félévi 
zsoldját szállítja Tokajra. 
03:40 Töredékek. 
04:00 Slágertévé  
05:00 HÍRADÓ     
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró.Háromszé-
ki havasok - Határkerülés a 
kézdiszéki Szentföldön
05:50 Lyukasóra  Irodalmi 
műsor  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Végh 
József tusztárgyaló  „Szív-
vel beszélgetni nehéz, agy-
gyal könnyebb, sokkal 
könnyebb. S még ha lehe-
tetlen is pontosan meghatá-
rozni a lélek szót, csodála-
tos találkozásokat hozhat 
egy igaz beszélgetés. Köny-
nyű megmutatni, megis-
merni, hogy milyen is va-
laki, de nagyon nehéz 
meglátni azt, aki valójában. 
Szeretek közel kerülni, és 
szeretek a másik szemébe 
nézni. A lélek útján, a Lé-
lek Boulevardon szívesen 
látom Önöket is, hogy ta-
lálkozzanak vendégeim-
mel, és megismerhessék 
talán, azt akik ők valójában.”
06:50 Ridikül   
07:45 Viszlát, elvtársak! 
(2011) 6/3.: A remény 
1985-1987 Francia-német-
magyar-lengyel-cseh 
dokumentumfilm-sorozat  
08:40 Német nyelvű hírek  
08:50 Öt kontinens   
09:20 Orosz nyelvű hírek   
09:30 Világ   
09:55 Summa    
10:20 Római katolikus mise  
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:40 Julianus (1991)  2/1. 
Magyar történelmi film  
Rendezte: Koltay Gábor. 
Szereplők: Hirtling István 
(Julianus barát), Bán János 
(Gerhardus), Vikidál Gyu-
la (Paulus), Varga Miklós 
(Desiderius), Raf Vallone 
(Ugrin érsek), Franco Nero 
(Fra Domenico)
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Médiaklikk    
13:45 Öt kontinens    
14:15 Rúzs és selyem   
14:50 Család-barát    
16:25 Roma Magazin    
16:55 Domovina   
17:25 Itthon vagy!    
17:50 Triptichon - Három 
filmballada (2012)  
Magyar dokumentumfilm  
19:00 Hogy volt?! Tahi 
Tóth Lászlót köszöntjük 
20:00 Üdítő  
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:30 Család-barát

2016. február 25. MAGYAR ÉLET 15. oldal
Február 29.  hétfő Március 1. kedd Március 2. szerda

Március 3. csütörtök

Március 4.  péntek Március 5. szombat Március 6. vasárnap 

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 Szenes Iván írta .
02:15 Julianus (Julianus 
barát, 1991)  2/1. Magyar 
történelmi film. Rendezte: 
Koltay Gábor. Szereplők: 
Hirtling István (Julianus 
barát), Bán János (Gerhar-
dus), Vikidál Gyula (Pau-
lus), Varga Miklós (Deside-
rius), Raf Vallone (Ugrin 
érsek), Franco Nero (Fra 
Domenico)
03:30 Carlo és vendégei  
(2010) Pirított csirkecomb 
őszi hangulatban 
04:00 Üdítő  
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró. Keleti-
Beszkidek - Verecke híres 
útján 
05:50 Lyukasóra  
06:15 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora. Lázár 
Anna székely írónő „Szív-
vel beszélgetni nehéz, agy-
gyal könnyebb, sokkal 
könnyebb. S még ha lehe-
tetlen is pontosan megha-
tározni a lélek szót, csodá-
latos találkozásokat hozhat 
egy igaz beszélgetés. Köny-
nyű megmutatni, megis-
merni, hogy milyen is va-
laki, de nagyon nehéz 
meglátni azt, aki valójában. 
Szeretek közel kerülni, és 
szeretek a másik szemébe 
nézni. A lélek útján, a Lé-lek 
Boulevardon szívesen lá-
tom Önöket is, hogy talál-
kozzanak vendégeimmel, ”
06:45 Ridikül   
07:35 Német nyelvű hírek   
07:50 Triptichon - Három 
filmballada (2012) A három  
film sajátos ívet rajzol fel: az 
egyén útját a forradalom 
dicsőségétől a megtorlások 
időszakának rémületén át a 
teljes önfeladásig, azaz a 
Kádár konszolidációig, a 
”gulyáskommunizmusig”. 
08:55 Térkép    
09:30 Szeretettel 
Hollywoodból   
09:55 Orosz nyelvű hírek   
10:05 Minden tudás   
10:25 Református magazin   
10:50 Református ifjúsági 
műsor   
11:00 Evangélikus ifjúsági 
műsor    
11:05 Úton-útfélen  
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 Egy év a felhők 
között (2011)  Tajvani 
dokumentumfilm  
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Életkor    
13:45 Térkép   
14:15 Szeretettel 
Hollywoodból   
14:45 Család-barát    
16:05 Srpski Ekran    
16:35 Unser Bildschirm  
17:05 Magyar gazda   
17:30 Útravaló   
17:50 László Károly port-
réi (2000)  2/1.  
19:00 Hogy volt?! Sunyov-
szky Sylvia születésnapjára 
20:00 Nevetni kell, ennyi 
az egész (1986)  Balázs 
Péter kabaréja 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:30 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 Szabadság tér '56  
02:15 Közjáték Vichyben 
(1980)  Magyar tévéfilm . 
A II. világháború idején 
Vichyben az utcán a né-
metek elfognak kilenc 
férfit és egy fiút. Van köz-
tük festőművész, üzletem-
ber, villanyszerelő, pincér, 
katonaorvos, színész, her-
ceg, cigány, zsidó. Egyikük 
sem tudja, miért zárták be, 
csak találgatnak. A kihall-
gatásra várakozva 
beszélgetnek 
03:35 Carlo és vendégei 
Angéla töltöttkáposzta 
receptje 
04:05 Rocklexikon (2007)  
Bergendy István 
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Szabadkai- 
Homokhát 
05:50 Lyukasóra  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora 
Marossy Károly 
06:50 Ridikül   
07:45 László Károly portréi 
2/2. Magyar dokumentumfilm  
08:40 Német nyelvű hírek   
08:55 Hazajáró   
09:25 Magyar Krónika  
09:50 Orosz nyelvű hírek    
10:05 Tessék!   
10:25 A sokszínű vallás  
10:40 Kereszt-Tények  
10:45 Így szól az Úr!   
10:55 Kérdések a 
Bibliában    
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 Tizenötezer pengő 
jutalom (1985)  Magyar 
tévéfilm  Rendezte: Zsurzs 
Éva. Szereplők: Garas De-
zső (Piber), Almási Éva 
(Piberné), Kern András 
(Spitzer), Kozák András 
(Fregovics), Béres Ilona 
(Fregovicsné), Buss Gyula 
(kövér), Dunai Tamás (so-
vány), Márkus László (bí-
ró), Miklósy György (ren-
dőrtiszt), Benkő Gyula 
(Krabek), Tyll Attila, Bakó 
Márta (szobaasszony), 
Bars József, Bessenyei 
Emma, Bojti Judit, Győri 
Ilona, Lukácsy Katalin, 
Mácsai Pál, Pádua Ildikó, 
Pogány Margit, Romhányi 
Rudolf, S. Tóth József, 
Soós László, Szabó Imre
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Kék bolygó   
13:40 Hazajáró Délvidék 
síkján is van keresnivalója 
a Hazajárónak. 
14:10 Magyar Krónika  
14:45 Család-barát   
16:10 Rondó   
16:40 Kvartett   
17:10 Család és otthon   
17:35 Magyar történelmi 
arcképcsarnok: Kanizsai 
Dorottya 
17:55 Lejáratás és bomlasz-
tás - A hálózat örök (2014) 
Magyar dokumentumfilm  
19:00 Hogy volt?!Tarr 
Mari 80! 
20:00 Szenes Iván írta  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:25 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 Ég, föld, férfi, nő: 
Balaton 
02:20 Tizenötezer pengő 
jutalom (1985) Magyar 
tévéfilm  Rendezte: Zsurzs 
Éva
03:35 Carlo és vendégei: 
Pecsenyelibamáj pirított 
kelkáposztával, kaliforniai 
paprikával 
04:05 Szenes Iván írta 
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró 
05:50 Lyukasóra 
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora (2009)  
Pitti Katalin. Operaénekes. 
Ha énekel, ha nevet, ha be-
szél, ha csak úgy ragyog, 
megtelnek a szívek. Nem 
kímélte és most sem kímé-
li a sors, mégis hálás, mé-
gis ad, árad mindannyiunk 
örömére. A szentesi Szent 
Anna-templom karzatán 
énekelt először. Tatjána, 
Pamina, Cso-cso–szán, 
Aida, Mimi... csodálatos, 
varázslatos, lírai szoprán.
06:50 Ridikül   
07:45 Kézjegy  Szilaj sza-
badság - Béres Ilona szín-
művész portréja. Amióta él 
színésznőnek készült. Ami-
kor berobbant a pályára 
Sulyok Mária és Lukács 
Margit utódaként ünnepel-
ték. Már fiatalon a magyar 
filmek fényes csillaga lett. 
Az Esős vasárnap, Az 
aranyember, az Álmodo-
zások kora, a Hattyúdal, 
vagy az Egy kőszívű em-
ber fiai című filmekkel 
örökre beírta magát a 
nézők szívébe. 
08:30 Német nyelvű hírek  
08:40 Magyarország 2000 
- Családi krónikák A Zettl - 
Langer család  A soproni 
Zettl József alapította 1844-
ben a likőrgyárat és ecet-
gyárat. Fia, Gusztáv azt a 
magángyűjteményt, amely 
ma már turisták számára is 
látogatható.
09:10 Virágzó Magyaror-
szág (2010)  Tótkomlós 
09:30 Orosz nyelvű hírek   
09:40 Iskolapad    
10:05 Élő egyház    
10:25 Katolikus krónika  
10:55 Isten kezében  
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:40 A Zebegényiek 
(1978)  Magyar tévéfilm 
Rendezte: Zsurzs Éva
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Tessék!   
13:45 Magyarország 2000 
- Családi krónikák  A Zettl 
- Langer család 
14:10 Összhang 
14:45 Család-barát   
16:05 P'amende   
16:35 Kosár   
17:00 Töredékek Az 
erdélyi fejedelmi udvar 
17:25 Tálentum Kabdebó 
Tamás író 
18:00 MMA - portrék (III. 
sorozat)   
19:00 Hogy volt?!  Kazal 
Lászlóra emlékezünk 
20:00 Felvidék szépe 
21:00 HÍRADÓ  
21:35 Maradj talpon! 
22:30 Ridikül   
23:30 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek  
01:30 A Bagi Nacsa Show 
(2016)  
02:25 A Zebegényiek 
(1978)  Magyar tévéfilm  
03:40 Töredékek 
Történelmi borvidékek
04:00 Slágertévé  
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek  
05:25 Hazajáró Muravidék 
2. - Őrségtől Hetésig 
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás 
06:50 Öt kontinens   
07:15 MMA - portrék (III. 
sorozat)    
08:15 Német nyelvű hírek   
08:25 Unió28    
08:50 Kosár    
09:15 Itthon vagy!   
09:35 Orosz nyelvű hírek   
09:50 Szeretettel 
Hollywoodból   
10:20 Rúzs és selyem  
10:55 Öt kontinens  
11:20 Angol nyelvű hírek    
11:40 Doktor Minorka 
Vidor nagy napja (1986)  
Magyar mesefilm  Ren-
dezte: Sólyom András. 
Szereplők: Boldoghy Bor-
bála (Dorka), Margitai Ági 
(Teréz), Tábori Nóra (Gu-
mó Ida), Újlaki Dénes 
(Szaft úr), Hollósi Frigyes 
(Filé Barna), Csákányi 
Eszter (E,ília), Koltai Ró-
bert (Kvaszta Simi) A me-
sefilm egyik főszereplője, 
Dorka egy szép napon a 
nagynénjével kimegy a 
piacra. Vesznek egy nagy, 
levesbe való tyúkot. A 
nagynéni meglát egy régen 
áhított fehér tollseprűt, ám 
ezt az árus nem akarja el-
adni, mire a harcias nagy-
néni kikapja a kezéből és 
meglóbálja. Megtörik a 
varázslat, amely eddig a 
piac békéjét biztosította.  
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Gyurika - Egy pólós 
vallomása (2015)  Magyar 
dokumentumfilm . Ren-
dezte: Káel Csaba. A 80 
éves Kárpáti György a mai 
napig a „legfiatalabb” olim-
piai aranyérmes vízilabdázó 
(17 évesen már bajnok a 
magyar válogatottal). A 
Halhatatlan Magyar porto-
lók Egyesülete elnökének 
pályáját gyerekkorától 
napjainkig követjük. A 
váltakozóan humoros és 
drámai történetek az 
élsportok felől közelítve 
érintik az elmúlt 70 év 
magyar történelmének 
jelentősebb állomásait, s 
közben kibontakozik egy 
különleges egyéniség 
portréja.
14:10 Család-barát   
15:50 Novum  
16:20 Hogy volt?!   
17:20 Szabadság tér '56  
18:10 Csináljuk a 
fesztivált! - Válogatás 
19:00 Mindenből egy van: 
A teszt
20:00 Bízunk benned! Egy 
baráti társaság a 
mozgásképtelenné vált 
Balázsért 
21:00 HÍRADÓ  
21:35A Bagi Nacsa Show 
22:35  Legenda - válogatás 
23:10 Család-barát    

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:20 Gasztroangyal  
Vadászat Kaszópusztán
02:25 Felfelé a lejtőn 
(1958)  Magyar játékfilm  
Rendezte: Gertler Viktor. A 
kissé esetlen Mester Lajos 
(Kálmán György) a bőr-
gyárban dolgozik és sze-
relmes Évába, az óvónőbe 
(Házy Erzsébet), aki éne-
kesnő szeretne lenni. Van-
nai, a dörzsölt zenetanár 
(Ráday Imre) fellépteti a 
lányt a Kakukk bárban, 
cserébe természetesen 
viszonzást várva. Éva és 
Lajos már-már összejön-
nek, amikor a fiú, barátja, a 
csirkefogó Api (Kazal 
László) révén lopásba 
keveredik és kirúgják...
03:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok . Erzsébet 
királyné . 
04:05 Bízunk benned! Egy 
baráti társaság a mozgásképte-
lenné vált Balázsért 
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek  
05:25 Hazajáró (2013)  
Kőszegi-hegység - Kéktú-
ra a "Pannon Alpokban" 
05:50 Gasztroangyal 
Vadászat Kaszópusztán 
06:45 Legenda - válogatás 
07:20 Kézjegy    B. Müller 
Magda. Eredeti meglátású, 
személyes atmoszférájú 
felvételei új színt jelente-
nek a hazai álló- és mozgó-
képi kultúrában. B. Müller 
Magda fotóművész ezúttal 
a kamera előtt állott, önma-
gáról és gazdag, sokoldalú 
pályájáról mesélt. Standfo-
tós, önállóan kiállító fotó-
művész, a Magyar Filmtör-
téneti Fotógyűjtemény 
megteremtője, fotóalbu-
mok kiadója, közben pedig 
feleség, anya és immáron 
nagymama.
08:05 Német nyelvű hírek   
08:15 Élő egyház    
08:40 Minden tudás   
09:05 Profit7    
09:25 Orosz nyelvű hírek  
09:40 Noé barátai    
10:10 Novum   
10:40 Térkép    
11:10 Angol nyelvű hírek   
11:25 Elnökkisasszony 
(1935)  Magyar romantikus 
film . Rendezte: Marton End-
re. Szereplők: Muráti Lili 
(Várkonyi Zsuzsa), Jávor Pál 
(Török István), Gombaszögi 
Ella (Berta kisasszony), Kabos 
Gyula (Vas Ödön), Törzs 
Jenő (Kollár vezérigazgató)
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Nagyok   
13:50 Szabadság tér '56  
14:35 Család-barát   
16:05 Rúzs és selyem  
16:40 Önök kérték  
17:50 Öt kontinens   
18:25 Szeretettel 
Hollywoodból   
19:00 Gasztroangyal  
Vadászat Kaszópusztán 
20:00 Demjén 65 2/2.: 
Aréna 2011 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Munkaügyek  "A 
köztisztviselők szakácskönyve" 
22:00 Vendégváró Kína 
(2014)  Szecsuán 
22:55 Öt kontinens   
23:25 Család-barát  

00:55 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:25 Önök kérték  
02:20 Egy év a felhők kö-
zött (2011)  Tajvani doku-
mentumfilm  
03:45 Magyar történelmi 
arcképcsarnok (2000)  
Festetics György 
04:05 Nevetni kell, ennyi 
az egész Balázs Péter 
kabaréja 
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2013)  
Radnai-havasok - A kárpáti 
várfal keleti őrbástyája 
05:50 Lyukasóra Irodalmi 
műsor  
06:20 Lélek Boulevard - 
Barkó Judit műsora Ba-
logh Béla hídépítő mér-
nök, író. Erdélyben szüle-
tett, hídépítő mérnök lett, 
évekig Svédországban élt, 
de a szerelem Magyaror-
szágra hozta. Író, tanító lett, 
olyan gyógyító, aki gyó-
gyulni tanít, miközben az 
örök kétkedő tudós ráéb-
redt valamire, ami eleinte 
lehetetlen csodának tűnt, 
mostanra pedig tudomá-
nyos kísérlet.
06:50 Ridikül   
07:45 László Károly portréi 
2/1. Magyar dokumentumfilm  
08:40 Német nyelvű hírek   
08:55 Rejtélyes XX. század   
09:25 Nagyok  
09:50 Orosz nyelvű hírek   
10:00 Kék bolygó   
10:25 Rome Reports - 
Vatikáni híradó   
10:50 Új nemzedék  
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:35 Közjáték Vichyben 
(1980)  Magyar tévéfilm  
Rendezte: Hajdufy 
Miklós. Szereplők: Gábor 
Miklós (von Berg herceg), 
Garas Dezső (Monceau 
színész), Gonda György 
(Első detektív), Haraszin 
Tibor (Rendőrszázados), 
Harkányi Endre (Pincér), 
Kern András (Lebeau 
festőművész), Kollár 
Tamás (Fiú), Koltai János 
(Bayard villanyszerelő), 
Kozák András (Őrnagy), 
Madaras József (Profesz-
szor), Pethes Csaba (Őr), 
Rindt Rudolf (Második 
detektív), Szilágyi István 
(Cigány), Tándor Lajos 
(Ferrand), Tordy Géza (Le-
duc katonaorvos), Velen-
czey István (Marchand 
üzletember), Zoltay 
Miklós (Öreg zsidó)
13:00 HÍRADÓ  
13:15 Magyar gazda   
13:40 Rejtélyes XX. század  
14:10 Nagyok   
14:40 Család-barát   
16:05 Hrvatska Kronika   
16:35 Ecranul Nostru   
17:05 Kárpát expressz   
17:30 Tálentum (2001)  
Binder Károly 
18:00 László Károly portréi 
2/2. Magyar dokumentumfilm  
19:00 Hogy volt?!Moór 
Mariannát köszöntjük 
20:00 Rocklexikon 
Bergendy István 
21:00 HÍRADÓ  
21:35 Maradj talpon!  
22:35 Ridikül   
23:30 Család-barát    

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.

PAPLANT, dunyhát, párnát, ágy-

huzatot legolcsóbban a készítônél 

szerezheti be. Régi paplanját, párnáját 

kívánsága szerint újjáalakítjuk. Nagy 

választék importált selyembrokát, 

damaszt, argin, polieszter és cotton 

anyagokban. Abroszok, törülközôk 

raktáron. SCHWARCZ PAPLAN, 458 

Glenhuntly Rd., Elsternwick. Tel.: 

9523-6616 (Melb.) Elôzetes megbe-

szélésre vasárnap is kinyitunk.

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

BOYD VARJU & ASSOCIATES
Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

BEJÁRÓ TAKARITÓNÔT kere-

sünk heti 2-3 napra (hétfô, csütörtök és 

péntek)  Caulfield-i otthonunkba.. 

Csak megbizható, szorgalmas és 

gyakorlott személy jelentkezését 

várjuk. Kérjük hívja a (03) 9525-8408 

számot.

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

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

GONDOZÓNÔT keresek idôs hölgy-

höz. Referencia szükséges. További 

részletekért hívja Mancit, 9362-1211

MAGÁNYOS 75 éves férfi 60-70 év 

közötti högy ismeretségét keresi tár-

saság, késôbb esetleg házasság cél-

jából. Kérem hívjon a (02) 4736-1297 

telefonszámon.

57 ÉVES. Fiatalos, vidám kis ked-

ves, mosolygós, intelligens, ôszinte Is-

tenfélô nô vagyok. Magyarországon 

Magyaros ízek
Sonkavásár

GRÜNER HENTESÜZLET
*Delicatessen*

227 A Barkly St., St. Kilda
Telefon/Fax: 9534-2715.

Grüner Péter és 
munkatársai
várják önöket 
az új évben is

LÁSZLÓ MAGÁNNYOMOZÓ

Személyes ügyek nyomozása

Házasságtörés titkos megfigyelése

0451 146-665  (Melbourne)

BELLA MARINA
magyarul beszélô ügyvédnô

Forduljon hozzám bármilyen törvényes ügyével
Ingatlan adás-vétele és bérlése

Ingatlan vétel finanszírozása

Végrendelet készítése, végrehajtása, megtámadása

Örökség ügyek

Válóperek és családi ügyek

Követségi hitelesítés

Suite 2, Level 7 / 221 Queen St. Melbourne 3000
CAULFIELDI IRODÁMBAN is fogadok ügyfeleket
Telefon 9505-4999                            Fax 9505-4899

E-mail: marina@bellalawyers.com.au
Ideális szilvásgombocba

85 cent/kg
(minimum 500-600 kg)

FRISS GYÜMÖLCS 
A TERMELÔTÔL 

NAGYBABNI TÉTELEKBEN
500-600 kilogrammos rekeszek

$200 egy rekesz $150 egy rekesz

$200 egy rekesz $200 egy rekesz

Valamennyi fôvárosba 
szállitunk

Személyesen Shepparton-i 
(Victoria) telephelyünkön 

veheti át rendelését.
Telefon:

0401 975-600
(A hét minden napján)

élô. Szôke kék szemû, Sportos / 50 kg  

156 cm. Keresem azt a független, kel-

lemes megjelenésû becsületes, bevál-

lalós, komoly középkorú urat, 65 éves 

korig, aki szívesen meghívna pár hó-

napra fôként Sydneybe. A szállást, el-

látást MINDENFÉLE BETEGSÉG - 

GYÓGYITÁSÁVAL, TÚLSÚLYOS 

BETEGEK FOGYASZTÁSÁVAL 

TARTÓSAN, tudnám viszonozni, tár-

salgással, házimunkával. CSAK 

MAGYARUL BESZÉLEK ...

Email címem: maggie3p@gmail.com


