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BOLDOG 
NÉVNAPOT 
KÍVÁNUNK

MAGYAR
jainkban is sikeresen építi fel arculatát. Elhangzott ugyanakkor az is, hogy 
ekkora lélekszámmal város még nem pályázott a nívós címre. Tokaj 4300 fôs 
lakosságával valóban a kisvárosok közé tartozik, ám nagy múltját, szellemi 
örökségét, nemzetközileg ismert szôlôvesszeit felhasználva, most bátran indul-
hat útra, hogy megmérkôzzön az európai metropoliszokkal.

A város felszabadítására 
emlékeztek Balassagyarmaton

A városból 1919. január 29-én verték ki a cseheket a magyar katonák és pol-
gárok. Ezzel elérték, hogy a település Magyarország része maradt. Az Ország-
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Február 10-én Elvira névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Ella, Elli, 

Harim, Harlám, Pál, Palmer, Pável, 

Pósa, Skolasztika, Viliam, Vilmos, Vi-

rág névnapja van.

Február 11-én Bertold, Marietta 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Bozsena, 

Dezsér, Dezsider, Dezsô, Elek, Manyi, 

Maréza, Mari, Mária, Mariella, Ma-

rinka, Marion, Marióra, Mariska, 

Paszkál, Paszkália, Teodolinda, Teodó-

ra, Titánia, Titanilla, Tittína névnapja 

van.

Február 12-én Lívia, Lídia név-
napja van.

Kibôvített naptárak szerint Álea, 

Bán, Erátó, Eulália, Lida, Lilla, Liviána, 

Livianna, Reginald névnapja van.

Február 13-án Ella, Linda névnap-
ja van.

Kibôvített naptárak szerint Benig-

nusz, Elli, Füzike, Gergely, Gerô, Jor-

dán, Jordána, Jótám, Katalin, Katarina, 

Katerina, Katica, Katinka, Kató, Leila, 

Lejla, Léla, Levente, Maura, Relinda 

névnapja van.

Február 14-én Bálint, Valentin 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Brúnó, 

Jozefa, Jozefin, Jozefina, Kirill, Konor, 

Konrád, Kurt, Kürt, Metód névnapja 

van.

Február 15-én Kolos, Georgina 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Alfréd, 

Fausztia, Fausztina, Fausztusz, Gina, 

Györe, György, Györgyi, Györgyike, 

Györk, Györke, Jordán, Jordána, Jó-

tám, Jována, Kenese, Kolozs, Szeve-

réd, Szigfrid, Zsorzsett névnapja van.

Február 16-án Julianna, Lilla 
névnapja van.

Kibôvített naptárak szerint Dániel, 

Daniló, Dános, Darrell, Eliána, Éliás, 

Eliél, Eliot, Elton, Eponin, Filip, Filip-

pa, Fülöp, Illés, Jósiás, Józsiás, Juliána, 

Julinka, Juliska, Musztafa, Samu, Sá-

muel, Zámor névnapja van.

Február 17-én Donát névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Ajándok, 

Alex, Donátó, Egyed, Elek, Emôd, Lu-

kács, Rex névnapja van.

Február 18-án Bernadett névnapja 
van.

Kibôvített naptárak szerint Berna-

detta, Bolivár, Detti, Flavián, Flávió, 

Fláviusz, Konkordia, Konor, Konrád, 

Konstancia, Kurt, Leó, Leon, Lionel, 

Simeon, Simon, Sion, Szilvánusz, Zen-

kô névnapja van.

Tokaj borral 
és kulcsprojektekkel indul 

az Európa Kulturális Fôvárosa 
2023 címért

Ez a név, hogy Tokaj, Szentpétervártól Párizsig mindenhol hívó szó” -– hang-
zott el azon a tájékoztatón, ahol bejelentették, a zempléni borváros is ringbe 
száll az Európa Kulturális Fôvárosa 2023 címért.

Mengyi Roland, a térség országgyûlési képviselôje a település szellemi 
örökségérôl, borkultúrájáról és világörökségi szerepérôl is beszélt. Mint mond-
ta, a Hegyaljai város mindig is markáns szerepet játszott hazánk történelmében, 
a viharos idôszakkban is szellemi, kulturális és vallási kapocs volt Európa felé. 
A múlt a jelen és a jövô hármas egységérôl beszélt a borváros polgármestere, 
Posta György is, aki emlékeztetett arra, hogy a magyar Himnuszban egyetlen 
város neve van megemlítve, Tokajé, s ez korántsem véletlen.

Beszélt arról is, hogy a múlt stabil alapjain építkezik tovább a városvezetés, 
azon dolgozván, hogy Tokaj a borkultúra mellett aktív mûvészeti, irodalmi, 
egyházi és sportéletével is felhívja magára Európa figyelmét. S, hogy Tokaj 
nemcsak a borok, de a kultúra zempléni epicentruma is, azt mi sem bizonyítja 
jobban, minthogy az elmúlt tíz esztendôben több mint hárommilliárd forintot 
fordított a kisváros a kulturális infrastruktúrájának fejlesztésére. Ennek 
kapcsán a város elsô embere olyan kulcsprojektekról és a magaskulturára épü-
lô fesztiválokról beszélt, amelyek nemcsak térségi, de országos kisugárzásúak.

„ A kulturális fejlesztések fénypontjaként a 2500 férôhelyes, csúcstechnikával 
felszerelt szabadtéri színpadot, a Fesztiválkatlant emelte ki a polgármester, 
mely rendezvény szervezôelve az elit bor-elit kultúra-elit közönség hármasára 
épül. „Minôséget és kultúrát valósít meg a tokaji írótábor is, amelynek immáron 
40 esztendeje ad otthont a városunk. Emellett kiemelt rendezvényünk a negyed 
évszázada zajló Zempléni Fesztivál”--- szögezte le Posta György, aki a közeljö-
vôben megvalósítandó tervekrôl is beszélt. „Dolgozunk a tokaji vár projekten, 
de belátható idôn belül szeretnénk a pálos kolostort, mint a város legrégebbi 
épületét is látogathatóvá tenni.”

A történelmi emlékek miatt nagyszabású terveink vannak a Rákóczi Pincével 
kapcsolatosan is.” A város borászati és kulturális szentélye, a Rákóczi pince 
ugyanis emblematikus hely, a hagyomány szerint itt választatta királlyá magát 
Szapolyai János. Úgy tûnik tehát, Tokaj nemcsak a fényes múltban, de nap-



gyûlés 2005-ben a Civitas Fortissima, azaz a legbátrabb város címet adomá-
nyozta a Nógrád megyei településnek.

Gulyás Gergely, az Országgyûlés fideszes alelnöke a pénteki megemléke-
zésen kijelentette: a kilencvenhét évvel ezelôtti esemény értékét növeli, hogy a 
cselekvôk önszántukból, a hatalom akaratával dacolva érték el céljukat.

Úgy fogalmazott: a magyarok hittek a gyôzelemben, mert szabad hazát 
akartak, nemcsak a maguk számára, de a jövônek örökül hagyni is.

Felidézte, a csehszlovák támadás olyan helyzetben kezdôdött meg, amikor a 
gyôztes nagyhatalmak diktátumával rövid idô alatt elszakították a Felvidéket, 
Erdélyt és a Délvidéket, a kormányzó erôk pedig meg sem kísérelték a fegyve-
res védekezést. Mások viszont --- fôként tisztviselôk, katonák --- egy ütôképes 
palóc dandár és az ellenállás megszervezésében látták a kiutat. Ôk voltak azok, 
akik megértették, hogy egy szuverén ország létkérdése saját határainak vé-
delme; az az ország, amelyik erre nem képes, valójában létét kockáztatja --- 
tette hozzá Gulyás Gergely.

A Civitas Fortissima téren, szakadó esôben tartott ünnepségen az alelnök 
arról is szólt: a cseheket egykor kiverôk bátorsága nemcsak nekünk, magya-
roknak, hanem minden, önmagát épségben megôrizni akaró közösségnek 
példája kell, hogy legyen, egy városi közösségnek éppúgy, mint egy nemzetinek 
vagy egy sokféle nemzetek alkotta Európának.

„Európa ugyanis ma elsôsorban nem gazdasági, hanem erkölcsi és lelki vál-
sággal néz szembe..., mára Európában olyan politikai ideológia képébe bújtatott 
eszmeáramlat nyert teret, amely nemcsak e földrész keresztény gyökereit sze-
retné elfeledtetni, de még a keresztény etikából következô alapvetô társadalmi 
szabályokra is megvetéssel tekint” --- fogalmazott.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: Magyarország akkor jár el helyesen, ha példát 
mutat, ha bebizonyítja, hogy Európa múlhatatlanul szükséges lelki és szellemi 
megújulása kizárólag hagyományaink és gyökereink megóvásával, a múlt hô-
seinek méltó emléket állítva, az értékalapú közösségek megerôsítésével, 
valamint az öntudatos polgári középosztály szélesítésével valósulhat meg.

Magyarország ezekben a vitákban nem valaki vagy valakik ellen, hanem a 
nemzeti érdekért és az európai értékekért száll síkra --- hangoztatta.

Balassagyarmaton a városi temetôben helyezték el az emlékezés virágait az 
1919-es hôsök sírjánál, majd a vasútállomáson lévô MÁV-emléktáblánál tartot-
tak koszorúzást, a városháza dísztermében pedig Civitas Fortissima vetélkedôt 
szerveztek. Ünnepi képviselô-testületi ülésen adták át a városi kitüntetô címe-
ket és díjakat.

Magyarországon lesz a következô 
eucharisztikus világkongresszus

A katolikus egyház tanítása szerint az Oltáriszentségben jelenlévô Jézus 
Krisztust hirdetô és ünneplô egyhetes kongresszust négyévente rendezik meg. 
Magyarország második alkalommal ad majd otthont az eseménynek. Az 1938 
májusában Budapesten megtartott 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
záró, a Hôsök terén bemutatott szentmiséjén félmillió hívô vett részt.

A Fülöp-szigeteki Cebu városában január 2-án kezdôdött 51. kongresszuson 
tíz fôs magyar küldöttség is részt vett Erdô Péter bíboros, esztergom-budapesti 
érsek vezetésével. A küldöttség tagjai voltak Soltész Miklós egyházi, nemze-
tiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelôs államtitkár, Palánki Ferenc 
debrecen-nyíregyházi megyés püspök és Székely János esztergom-budapesti 
segédpüspök - tájékoztatott Tóth János Csaba, az Esztergom-Budapesti Fôegy-
házmegye sajtóreferense.

Az esemény záró szentmiséjét - amelyet a Bonum TV közvetített - Charles 
Maung Bo bíboros, rangooni érsek, a pápa legátusa mutatta be többszázezer 
hívô elôtt. A szertartás végén Piero Marini érsek, a kongresszusok szervezéséért 
felelôs pápai bizottság elnöke nyújtotta át a pápa videoüzenetét.

Az 1938-as budapesti kongresszust szintén a Fülöp-szigeteken, akkor Mani-
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lában jelentették be, ahol 33. kongresszust tartották - olvasható a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának közleményében. A katolikus 
egyház 1881 óta szervezi meg az eucharisztikus világkongresszusokat.

Tiltakozást terveznek a 
vörösiszap-károsultak

Tiltakozó megmozdulást tartanak a napokban a devecseri vörösiszap-
károsultak a Veszprémi Törvényszék épülete elôtt – tudta meg a Magyar Idôk.

Mint írják, Ferenczi Gábor, Devecser polgármestere az ítélet kihirdetése 
után még úgy gondolta, hogy megvárják a másodfokú eljárás végét, de végül 
már most a tiltakozás mellett döntöttek.

Ismeretes, felmentette a vörösiszapper mind a tizenöt vádlottját a halált 
okozó gondatlan közveszélyokozás vétsége, a gondatlanságból elkövetett 
környezet- és természetkárosítás, továbbá a hulladékgazdálkodás rendjének 
megsértése vádja alól elsô fokon a Veszprémi Törvényszék. Az ítélet indoklását 
követôen Fejes Péter ügyész fellebbezést jelentett be minden vádlott esetében.

A Magyar Alumíniumtermelô és Kereskedelmi (Mal) Zrt. Ajka melletti 
tározójából 2010. október 4-én kiömlô vörösiszap három települést öntött el: 
Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. A katasztrófa következtében tíz 
ember meghalt, több mint kétszázan megsérültek, és több száz ház lakhatatlanná 
vált.

Nem segítette a Hóman szobor ügyét 
az amerikaiak nyomásgyakorlása

Volt amerikai kormányzati nyomásgyakorlás a Hóman-szobor ügyében, de 
ez nem segítette, hanem hátráltatta az ügy rendezését --- közölte a Miniszterel-
nökség miután a magyar sajtóban is megjelent, hogy az amerikai elnök a szer-
dai a holokauszt-emléknapon arról beszélt, hogy washingtoni nyomásra hiúsult 
meg a szoborállítás.

„Elnökként gondoskodtam róla, hogy az Egyesült Államok vezesse az antisze-
mitizmus elleni globális harcot” –-- mondta az elnök beszédében washingtoni 
izraeli nagykövetségen a nemzetközi holokauszt emléknap alkalmából.

„Ezért volt, hogy amikor Magyarország szobrot állított volna egy második 
világháborús antiszemita vezetônek, mi próbáltuk a leginkább rávenni a kormá-
nyukat, mondjon le errôl a tervrôl. És ez nermcsak afféle széljegyzet volt a 
Magyarországgal való kapcsolatunkban, hanem nagyon is központi kérdés, 
amennyiben fenn akarják tartani a jó viszonyt Amerikában – és ezt a tudtukra 
is adtuk” –-- fogalmazott Obama.

A miniszterelnökség reagált Obamának, az MTI tudosításából hiányzó 
részleteire.

„A Hóman-szobor ügyében volt amerikai kormányzati nyomásgyakorlás, 
amit Orbán Viktor a leghatározottabban visszautasított” --- írták. 
„Általánosságban bármilyen külföldi nyomásgyakorlás csak hátráltatja az 
ügyek elintézését, és pontosan ez történt a Hóman-szobor ügyében is. A magyar 
miniszterelnök álláspontja szerint az amerikai kormány jobban tette volna, ha 
ezzel nem kísérletezik” --- tették hozzá.

L.Y. TONGE & CO. LAWYERS
Dr. Livia Tonge Principal

PERSONAL INJURY LAWYER

NO WIN, NO FEE
A LEGNAGYOBB HOZZÁÉRTÉSSEL ÉS GONDDAL VEZETJÜK LE

 JOGI ÜGYÉT BÁRMILYEN BALESETI KÁROSODÁSÁVAL 

KAPCSOLATBAN.

MAGYARÚL ÉS ANGOLÚL BESZÉLÜNK

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

Telefon:                            9670 5504

Fax:                                    9602 5615

Email: ltonge@tongelawyers.com.au

Példabeszéd
A világ nem osztható egyértelmûen 

jóra és rosszra.
Senki és semmi nem egészen fekete 

vagy nem egészen fehér. Mindenkiben 
és mindenben az arányok döntik el, 
hová is sorolható. Az elôttünk álló riói 
olimpia –-- mint minden olimpia --– 
világméretû kísérlet a békére, a jóra. 
A jó gyôzelmére, ahogy a jónak szabad 
gyôznie a versengésben. És ezért is 
kapaszkodunk belé. Egyelôre még 
harcolnak versenyzôink az olimpiai 
kvótákért, de ahogy múlnak a hónapok, 
a küzdelem egyre elszántabb. Már az 
aranyak tippelése is megkezdôdött a 
médiában. Ugyanakkor egyre többet 
hallani a világban a sportszerûtlen esz-
közök használatáról, a botrányokról, a 
pénz pokoli hatalmáról. Hovatovább a 
kérdés most már így vetôdik fel: med-
dig hisz a nézô a sportolónak?, a sport-
vezetônek?, az orvosnak? Meddig re-
ménykedik a tiszta játékban?

Meggyôzôdésem, hogy a szurkoló 
eme kérdésben behatárolt, mint az új-
ságtárca. (Gyulai Pál megfogalmazása 
szerint „a tárca olyan mû, amelynek 
terjedelme meg van szabva, mint a 
zsemlének”.) A jóra való szándék is 
véges és behatárolt, hiába tagadjuk, s 
ez nem jó jel a szurkoló számára az 
olimpia elôtt. De megpróbáljuk négyé-
venként elhitetni magunkkal, hogy 
többre vágyunk, mint egy száraz 
zsemle. Néhány hónap múlva itt lesz a 
lehetôség, hogy azzal szembesüljünk, 
ami a legnemesebb játékok egyike: 
nézôként és versenyzôként is kísér-
letet tegyünk a jóra, amelyben megta-
lálhatjuk a saját békénket. Ami a ver-
senyzôket illeti: álljon itt a következô 
példabeszéd.

Homérosz Iliászának utolsó elôtti 
énekében Akhilleusz --– Patroklosz 
temetésén –-- versenyjátékot rendez. 
Gyönyörû és értékes díjakat tûz ki a 
halott tiszteletére egymással vetélkedô 
hôsöknek, akik a harc szünetében, 
ebbôl a szomorú alkalomból, békés és 
nagy igyekezetû sportolókká válnak. 
Ezen a versenyen a leleményes 
Odüsszeusz és a termetes Aiász bir-
kóztak egymással. A díj egy tizenkét 
ökör árával felérô edény volt, a vesz-
tesnek egy négy ökör értékû asszonyt 
állított Akhilleusz a körbe. 

A vetélkedô döntetlenül végzôdött. 
Homérosz nem beszél arról, hogy a 
díjat hogyan osztották meg, mert 
egyik kitûzött díj sem volt kettévág-
ható. De én mindkettôjük természetét 
ismerve, fogadni mernék, hogy Odüsz-
szeusz a nôt választotta. A jó felé haj-
lott oly módon, hogy nem az értékes 
edényt (a pénzt) tartotta szem elôtt… 
Azt hiszem, hogy akivel szemben a 
majdani olimpiai résztvevônek köte-
lezettsége van, az elsôsorban önmaga 
lelkiismerete. És csak utána követke-
zik a pénz és a haza. Ez az olimpia 
lakmuszpróbája.

Kô András
(Magyar Hírlap)

Classic Funeral Service 
Melbourne

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

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

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



(Folytatás az 1. oldalról.)
Megjelentek az elkenŒ, bagatellizáló 

írások, amelyek arról akarják meg-
gyŒzni a publikumot: mindez az élet 
természetes velejárója. Készüljenek 
az európaiak, hogy ilyenek lesznek a 
mindennapjaik.

Nem kell a történelemkönyvek lap-
jain keresni a sztálinizmust, mert itt 
van élŒ, egyenes adásban. A szovjet 
diktátor mondta, amikor a Vörös 
Hadsereg tömeges, gyilkosságokkal 
súlyosbított erŒszakolásai szóba ke-
rültek, hogy nincs azzal semmi baj, 
ha a katonák egy kicsit elcicáznak a 
fehérnéppel. Miben különbözik ettŒl a 
bolsevik tempótól az emberi joginak 
álcázott szélsŒséges szervezetek 
szemlélete? Miként a totalitárius esz-
merendszerek követŒi, megszállottan, 
szektásan hisznek a voluntarizmus-
ban, az akarat diadalában, hogy az 
emberek átgyúrhatók. Örkény Ist-
ván Tóték-jában a fasiszta fŒtiszt el-
éri, hogy a családfŒ száját kipeckelve 
üljön. Ám a film végén kiderül: a 
megalázottságra nem lehet ránevelni 
az embereket. Ezt kellene a globalizá-
ciós manipulátoroknak eszükbe vés-
niük, mert a felmérések szerint a la-
kosság nem fogja sokáig tûrni az 
alávetettséget – hogy még a védeke-
zés jogát is szélsŒségesnek bélyegzik 
és tiltják a politikailag korrektnek 
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hazudott ultrabalosok. Minden vad 
képzeletet felülmúl az a dániai eset, 
hogy az életét védŒ fiatal lányt meg-
büntetnék, mert az Œt megerŒszakolni 
akaró bevándorlót az ott betiltott 
paprikaspray-el futamította meg. 
Nem tolerálható, hogy az áldozatokat 
tegyék meg bûnösnek „A menekült 
szép!” felkiáltással. Mint ahogy nem 
lehet lenyomni a polgárok torkán azt 
sem, hogy van egy ország, a görögö-
ké, amely nem hajlandó uniós kötele-
zettségeinek eleget tenni, és egy picit 
sem próbálja feltartóztatni a migráns-
özönt – kiszolgáltatott helyzetbe hoz-
va a többi tagállamot.

Mondják, az 56-os forradalomhoz az 
vezetett, hogy az emberek a szegény-
séget még csak-csak el tudták viselni, 
ám arra, hogy megalázzák Œket, és 
mindehhez jó képet kelljen vágniuk, 
már hangos nemet mondtak. Valami 
ilyesmi zajlik ma Európában. Úgy 
tûnik, a gazdasági élet szereplŒi elŒbb 
ismerik fel a reális utat, mint a le-
korrumpált politika – hiszen német 
nagyvállalati vezetŒk a határellenŒr-
zések szigorítását támogatják. Tör-
vényszerûen össze fog dŒlni az a 
mítosz, hogy a fékevesztett bevándor-
lást nem lehet megállítani. A hatalom-
sóvárgó baloldal is kénytelen lesz ez-
zel megbarátkozni.

(A szerzŒ újságíró)

Európa elözönléseMiként az orvosságoknak, a hábo-
rúnak is megvannak a mellékhatásai. 
Errôl lesz itt szó azzal a bonyolult 
helyzettel kapcsolatban, hogy Ame-
rika háborút visel Közel-Keleten, 
aminek ártalmai Európát érintik elsô-
sorban és végzetesen, akkor is, ha a 
„Nyugat” gyôz. 

Volt idô, amikor uralkodók hábo-
rúztak, vallásháborúk is dúltak a kö-
zépkorban, majd a nemzetállamok 
estek egymásnak. Most újra elôtérbe 
kerül a mai világesemények során a 
vallás-alapú világnézet szerepe. 
Amikor egy nagyhatalom a maga 
életformáját akarja rákényszeríteni 
egy másik országra, az világnézeti 
háború. Európában ez a folyamat le-
zárult a XX. század folyamán. Gyü-
mölcsét parlamenti demokráciának 
nevezik, államformja többnyire köz-
társaság, gazdasági rendszere libera-
lista, ami gyakorlatilag a nemzetközi 
nagyvállalatok és bankok konzorciu-
ma. Ez az irányzat most olyan terü-
letre lépett hódító szándékkal, ahol az 
élet rendje nem fajok vagy nyelvek 
szerint osztályozódik, hanem egy val-
lás ernyôje alatti szigorú életrendben 
éli megkövesedett életét. Ezt zavarta 
meg a technológia lendületes fejlôdé-
se miatt fontossá vált olaj ásvány-
kincs növekvô értéke, és emiatt szin-
te minden nagyhatalom katonai és 
üzleti jelenléte a Közel-Keleten, majd 
Izrael állam fegyveres létrehozása, 
állandó háborús viszonyok közötti 
mûvi fenntartása. 

Nyugati ember szemével nézve az 
iszlám világ rendje idejétmúlt. Meg-
volt a fénykora, a Földközi tengert is 
szinte beltengerévé tette, és megin-
dult Európa meghódítására, Ibéria és 
a Balkán ma is viseli az arab illetve 
török idôk jegyeit, amott hozták az 
algebrát, emitt nekünk Allah átkát. 
Ami valamikor nekik lendületet adott, 
az bénító nehezékké vált a mai idôk-
re. Mi, akik a kereszténység adta 
lendülettôl már a szekuláris nihilbe 
szabadulva az erkölcsöt már csak a 
rendôrségre és bíróságra bízzuk, 

sajnákozva tekintünk a maradiságra, 
amiben többszázmillió ember él. Csak 
ne hogy megbánjuk idô elôtt.

Az Iszlám hívei másként fogalmaz-
nak: 

„A keresztény idôszámítás hatodik 
századában az emberek tudatlanság-
ban és tévelygésben éltek. A Könyv 
Népe elferdítette és kiforgatta Allah 
szavát, s elfeledték az ô Küldötteinek 
tanítását. Allahnak pedig társat, fele-
séget és gyermeket tulajdonítottak, 
igen nagy tévelygésben bolyongtak. 
A vak bálványimádás mély gyökere-
ket eresztett, meghonosodott a Föld 
igen sok táján.

Az Iszlám szó jelentése: a Magasz-
tos Allah iránti alázat, s belenyugvás, 
odaadás a törvényeivel, szabályozá-
saival szemben.

Az emberiség ekkor látta a legna-
gyobb szükségét annak, hogy egy 
küldött kivezesse és megmentse ôket 
a tévelygés mélységesen mély szaka-
dékából, hogy kivezesse ôket a tudat-
lanság sötétségeibôl, s megvilágítsa 
nekik a jó és a tiszta élet útját, s hogy 
kapcsolatot teremtsen az Urukkal – 
magasztaltassék. Allah, a Tudós és 
Bölcs, elküldte és küldetéssel bízta 
meg a Próféták pecsétjét, a próféták 
sorát lezáró kegyes küldöttét, a mi 
példaképünket Mohammedet – Allah 
áldja meg – az ô küldetését az egész 
emberiség számára rendelte el.”

Az Iszlám az élet egyetlen oldalát 
sem hagyja érintetlenül, foglalkozik 
az istenszolgálattal ugyanúgy, mint a 
társadalmi élet, a gazdasági élet min-
den mozzanatával, az államvezetéssel 
és gazdasággal, a társadalommal és 
civilizációval, s minden ezekbôl elága-
zó rész számára megrajzolta a helyes 
és egyenes módszert, s az igaz úton 
járó útmutatást. Az Iszlám felügyeli a 
lelki életet, s elrendelt számára olyan 
istenszolgálatokat, amik ezeket táplál-
ják és megtisztítják, s így kapcsolatba 
kerülhet az Urával – magasztaltassék. 

De ugyanúgy felügyeli a fizikai, testi 
létet is, s parancs szól ennek óvására, 
felügyeletére, táplálására és ruházá-
sára, tisztán és egészségesen tartásá-
ra.

Ha meghal az ember minden csele-
kedete megszakad, kivéve három dol-
got: mûködésben lévô adománya, 
vagy olyan tudás, ami hasznos, vagy 
kegyes gyermek, aki érte fohászko-
dik. Így tehát az Iszlám arra ösztönzi 
a muzulmánokat, hogy hordozzák a 
tudás zászlaját évszázadokon át, s 
tanítsák a világot – fôként annak má-
sodik tudatlansága korában – tanítsák 
meg a vilgnak az Igaz Vezetés hagyo-
mányait, amely elvezet az Egyenes 
Útra.

A tudás lehet egyéni kötelesség, 
vagy közösségi, társadalmi kötelezett-
ség. Az egyéni kötelesség kötelezô 
minden felnôtt, beszámítható, döntô-
képes egyénre nézve. Ilyenek tartoz-
nak ide: a helyes egészséges hitvallás, 
dogmatikai tantételek ismerete, ami-
ben hinni kell, s a kötelezôen elren-
delt dolgok és istenszolgálatok isme-
rete, s azon dolgok ismerete, amelyek 
elhagyandók, kerülendôk, ilyenek a 
tiltások és a bûnös dolgok. A közös-
ségi kötelesség: az olyan kötelesség, 
ami ha egyes beszámítható, döntôké-
pes egyének elvégzik azt, akkor a 
többiekrôl leesik annak terhe. Ide tar-
toznak olyan dolgok, amik az evilági 
boldogulást szolgálják: számolás, mér-
nökség, orvoslás, nyelvtudás, írás, 
kémia, csillagszat, s a többi termé-
szettudományi ágak, s a mesterségek 
ismerete mint a földmûvelés, szövés 
fonás, varrás, kovácsmesterség, ács-
munka, fegyverkészítés, s a harcmû-
vészet. Az Iszlám tehát a tudás és a 
tett együttes vallása, az evilági és a 
túlvilági boldogulás vallása. Az Isz-
lám a civilizáció vallása. Az Iszlám 
olyan vallás, amely vállvetve halad az 
ésszel, s a civilizációval egy utat jár 
be. Az emberiséget felemelte a meg-
aláztatás mélységébôl az erô és tisz-
telet csúcsára, s kézen fogva vezette 
a gyengét, s így megmentette a 
bûntôl és az elnyomástól.”

Ennyi elég is az idézetbôl. A muzul-
mánt hite teljes egészében uralja, le-
gyen bár szegény vagy gazdag, és 
akkor is, ha elkerül más környezetbe. 
Az Iszlám elrendelte a muzulmánok 
számára, hogy imájuk során közös-
ségben legyenek, s legyenek a me-
csetjeikben, egy imámot követve, 
mégha több ezren is vannak, s akkor 
mondjanak „Allah akbar-t” mikor az 
imám mondja, meghajlanak ha meg-
hajol, felemelkednek ha ô is fele-
melkedik, s leborulnak ha leborul, 
sem szavaikkal sem tetteikkel nem 
elôzik meg az ima vezetôjét.

Csak csodálni lehet a tornatermi 
gyakorlat hatását, mintha olimpiai 
versenyre készülnének. Ez a vallás a 
mi megítélésünk szerint fanatizmus, 
amely rendkívül sokat követel – ne 
soroljuk fel a napi imáktól az étkezés, 
tisztálkodás, házasélet stb. terén el-
rendelt nehéz követelményeket. Nem 
is tudjuk elképzelni, mi a varázsa, mi 
a titka, amivel felekezeti azonosság-
ban tart egymáshoz egyéb okkal nem 
tartozó, akár egymástól távol élô né-
peket olyan lelki kötelékben, aminek 
tételei nem képezik vita vagy kétség 
tárgyát. Miként lett a szigorú mono-
teizmust hirdetô vallási rendszer a 
világ második legnagyobb hitévé 

Csapó Endre
Marokkótól Indonéziáig, egyenlítôi 
Afrikától Közép-Ázsiáig? Követôinek 
száma ma már megközelíti az ezer-
millió lelket. Ez ma a föld legdinami-
kusabban fejlôdô vallási közössége, 
ami évrôl évre növekszik. Mint tan és 
törvény, erkölcs és életforma – a val-
lás a hívô életének minden területén 
jelen van; ezért nincs a modern isz-
lám világában sem zárt papi rend, 
szilárd egyházszervezet, európai 
mércével mérhetô világi jog, laikus 
erkölcsi vagy politikai szféra. 

Mi magyarok még emlékezünk a 
török idôkbôl, hogy mindent el lehet 
követni Allah dicsôségére. Népünk 
két harmadát kiirtották. Akkor még a 
világ meghódítása volt a szándék a 
muzulmán agyakban. Vigyázat, ennek 
érzete ötszáz év után is fölébreszthe-
tô. Az ébredezést elôsegítette az euró-
pai ébredési példa, a XIX. század 
nacionalizmusa és nemzetállam-
szemlélete. A kor iszlám gondolkodói, 
rákapcsolódtak erre a szemléletre, 
egy modern iszlám nemzetállam ki-
alakítását tûzték ki feladatul, amely-
ben a nemzetfogalmat a vallás helyet-
tesíti afféle iszlám nacionalizmusban. 
Azóta is vissza-vissza tér a mohame-
dán egység létrehozásának szándéka. 
A XX. század minden közel-keleti há-
borúja fokozta bennük az összefogás 
érzését, a radikalizmust, ami az iraki 
háború nyomán most világra szóló 
szolidaritást mutat. Jól példázza ezt a 
karikatúra-ügy, ami az európai mu-
zulmánokat mozgósította. Aktivizálja 
a sokáig szunnyadó ritust a nyugati 
ingerlés! Veszélyes játék.

Ahogy a második világháború mel-
lékterméke volt az európaiak gyar-
matbirodalmainak felszámolása, épp 
úgy mellékterméke Európa elárasztá-
sa távoli népekkel, a fehér ember 
szinte tervszerû mulattizálása, az 
úgynevezett Harmadik Világ felboly-
gatása következtében, amit korábban 
a szovjet, újabban az amerikai poli-
tikai és katonai beavatkozás idéz elô. 

A Magyar Nemzet Online jelenti 
2005. március 20-án:

„Évente hárommillió ember kény-
szerül új otthont keresni magának a 
polgárháborúk és az emberi jogok 
megsértése miatt – derül ki egy nor-
vég jelentésbôl. Szudánban mintegy 6 
millió menekült van, Kolumbiában 3,3 
millió, a Kongói Demokratikus Köz-
társaságban 2,3 millió, Ugandában 2 
és Irakban 1 millió. A hazájukon belül 
menedéket keresni kényszerülôk ma 
sszesen mintegy 25 millióan vannak a 
világ 50 országában.”

A célpont természetesen Európa: 
„Míg 1992-ben 672 ezren adtak be 

kérelmet az Európai Unió 15 országá-
ban, 2000-ben 389 ezer, 2004-ben pe-
dig 310 ezer dosszié került asztalra 
(amely 347 ezerre nôtt a tíz új tagál-
lam adataival együtt.) Országonként 
vizsgálva, sokáig Németország volt a 
legkedveltebb cél (54 ezer kérelem-
mel 2002-ben), majd Franciaország és 
Nagy-Britannia következett, míg Ke-
let-Közép-Európában a Cseh Köztár-
saság, Szlovákia és Magyarorszg a 
sorrend.” 

Külön tanulmány, vagy talán külön-
leges tudományág lehetne annak fel-
tárása, hogy milyen érdekek kénysze-
rítették a háború utáni nyugat-euró-
pai államokat széttárni kapuikat a tá-
voli gyarmatok megszûntével elôálló 
zavarok miatt elüldözött tömegek 
befogadására. Valamilyen felelôsség-
vállalás, jóvátétel, jogfolytonossági 
kötelezettség vonalán folytatódott a 

gyarmat és a gyarmatosító közötti 
kapcsolat, persze átváltva, immár a 
gyarmatiak özönlik el Európa orszá-
gait. A másik tényezô gazdasági ér-
dekbŒl fakadt, a háború utáni kon-
junktúrában sok munkáskézre volt 
szükség. A harmadik tényezô a la-
kosság csökkenésének megállítása 
bevándoroltatások révén. 

De lehetett olyan meggondolás ér-
vényesülése is, ami az európai or-
szágok nemzeti jellegét célozta meg 
feloldandó kategóriaként, úgymond, 
ne legyen több nacionalizmus. Ez 
már egyaránt vonatkozik gyôztes és 
vesztes államokra, minthogy amúgy 
sincs nagy különbség közöttük gazda-
sági téren, de politikai téren is végbe-
ment már – most csúnya szót haszná-
lok – a gleichschaltolás. Magyarul 
azonossá kényszerítés. A második vi-
lágháborúval így homogenizált Nyu-
gat-Európában azonnal megjelent a 
nemzetközi nagytôke, amely amerikai 
bázisából, háborúkban megerôsödve, 
diktálta a követendô rendet Európá-
nak. 

„Mi magyarok már ’89-ben az átala-
kult globális neoliberális kapitaliz-
musba léptünk be. Most ennek a 
jellemzôje, hogy alapvetôen a külföldi 
tôke szabadon mozog és a médiától 
kezdve a szellemi szféra alapvetôen a 
külföldi tôkés körök kezébe kerülhet, 
hogy ez felépít olyan helyi szellemi 
köröket – ezt organikus értelmiség-
nek nevezik –, amely egy uralmi 
rendnek azt a segédcsapatát jelenti, 
amely nem egyszerûen erôszakkal 
tartja fenn az uralmat, hanem a szel-
lemi, kulturális szektort meghatározó 
véres erôszak nélkül tudja stabilizálni 
a tömegek tudatának a kézben tartá-
sával, ezért nagyon is elképzelhetô, 
hogy az országhatárokat átlépô tôkés-
körök érdekében mûködnek.” Pokol 
Béla jogtudós mondatát idéztük 
(Magyar Rádió, Vasárnapi Újság c. 
mûsora, január 2.).

Kifejtette ugyanitt, hogy amerikai–
angol globális banktôke szolgálatában 
hirdeti például a magyar kultuszmi-
niszter, hogy a nemzetállamok kora 
lejárt, amivel szemben a jogtudós 
úgy véli: „Nem úgy járt le, hogy eljött 
a történelmi ideje, és kész, lejárt, 
hanem azok az erôk gyôztek, amelyek 
ebbe az irányba mennek, hogy alap-
vetôen megszüntessék.”

Lehet tehát, hogy létezik egy Globá-
lis Akarat, de ha nem szeretjük az 
„összeesküvés elmélet” nevû ráolva-
sást, felejtsük el Pokol Béla elemzé-
sét, de akkor hova soroljuk az ered-
ményt, ami ugyanaz: a tömeges be-
vándorlások megtörténtek és folynak, 
és a gazdasági fellendülés elmúltával 
és a további szaporulattal azok követ-
kezményei egyre ijesztôbb mérték-
ben jelen vannak.

Angliában már a nyolcvanas évek 
elején számos városban zavargás tör-
tént, a legsúlyosabb Brixtonban zaj-
lott. Nem is friss bevándorlók követik 
el a romboló cselekményeket, hanem 
korábbiak utódai, akiknek már volt 
alkalmuk megismerni az angol tör-
vényeket és életmódot. 

Ha az amerikai katonák otthon 
maradtak volna, ha az orosz katonák 
otthon maradtak volna, az arab terro-
risták is otthon maradtak volna. Ap-
ropó, a színes világ menekültjei miért 
nem Amerikába mennek, miért nem 
Oroszorszába mennek, miért Európát 
özönlik el? Foglalkozik ezzel a kérdés-
sel valaki? Esetleg a szép Európa 
Parlament palotában?

(Megjelent 10 évvel ezelŒtt, a 
Magyar Élet 2006. február 23-i 

számában.)

Európa idomítása



A Magyar Élet 2016. január 28-i 
számában egészoldalas, képekkel 
illusztrált cikket közölt „715 éve halt 
ki fiúágon a nagy múltú Árpád-ház” 
címmel. Ehhez a cikkhez szeretném 
a következôket fûzni.

A fôsodrú magyar történetírás va-
lóban mindmáig úgy tanítja, hogy az 
Árpád-ház fiúága megszakadt III. 
András 1301-es halálával, mert  len-
gyel feleségétôl csak egy lánya szü-
letett. Vannak azonban új bizonyíté-
kok arra, hogy ez nem a teljes törté-
net. De erre a „teljes történetre” a 
Magyar Tudományos Akadémia 
még nem ütötte rá az „engedélyezve” 
pecsétet. Kérdés, hogy vajon ráke-
rül-e valaha is. Ez attól függ, hogy 
mint történelmünk sok más hasonló 
kérdésében is, a „pecsétôrök” közül 
ki kinek az érdekét képviseli.

A Hazánk Kiadó Kft. 2012-ben je-
lentette meg Varga-Balázs Gábor 
„Árulások és háborúk a középkori 
Magyarországon” címû könyvét, 
melyben a szerzô érdekfeszítôen és 
részletesen tárgyalja az utolsó Ár-
pád-házi király, III. András utódainak 
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A könyv a következô dokumentu-
mokat említi, melyek bizonyítják 
Félix és Márk létezését, és „cselszö-
vés okozta erôszakos halálukat” is 
(mi itt idôrendi sorrendben közöljük 
ezeket):

--- egy 1279. márc. 1-jén kelt 
szerzôdés értelmében Veyga ne-
vû berküket haszonbérbe enge-
dik Brastol lakosainak, hogy 
„abban lovaikat legeltessék”. Az 
íráson látható Crouy Félix pe-
csétje, melyben szerepel az Ár-
pád-ház címere is.
--- 1282. feb. 9-én íródott egy 

osztálylevél, melyben Félix és 
Márk megosztoznak a Crouy-i 
birtokon, „amelyet nagyapjuk 
(Illustris Stephanus Princeps) 
szerzett, majd hagyott apjukra 
Andrásra, aki pedig 1278-ban ne-
kik átengedte”. Ez az évszám azt 
sejteti, hogy András, mielôtt 
1278-ban mint „trónkövetelô” 
elutazott volna Magyarország-
ra,elutazása elôtt biztosítani 
akarta a birtokjogot fiai számára. 
Ugyanez az oklevél említést tesz 
törvénytelen testvérükrôl is, akit 
Tarentesán Péternek hívtak, és 
„aki egyházi rendbe állt”, és az 
egyezségbôl kizáratott. Az utolsó 
Árpád-házi királynak tehát nem 
csak két törvényes, hanem  egy 
törvénytelen fia is volt!
--- egy, ugyanebben az évben 

keletkezett nyugtájukban a test-
vérek megemlítik szépapjukat, 
II. Andrást
--- 1284-ben Crouy Márk „And-

rás magyar vezérnek a fia” (And-
rás ekkor még „csak” Szlavónia 
bánja volt, ezért nevezik „ma-
gyar vezér”-nek) bátyjának, ma-
gyarországi Félixnek a jóváha-
gyásával adománylevelet adott 
az amiensi Notre-Dame káptalan 
részére
--- valamikor 1284 és 1292 között 

meghalt a fiatalabb testvér, 
Márk, akinek a halálakor az ami-
ensi káptalanban a következô 
bejegyzést tették: Magyar Márk 
halála, aki igen kiváló katona 
volt, tulajdonostárs a Somme 
fölötti Crouy-ból. A híres magyar 
András herceg és Sybille Cuma-
na velencei úrnô leszármazottja, 
az ô kisebbik fiuk.
--- 1292-ben, két évvel apja ki-

rállyá koronázása után, fiatalon 
meghalt az idôsebb testvér, Félix 
is. Unokatestvére, az akkori 
francia király testvérének a fele-

sége, Margit hercegnô gyász-
misét kérô levelet írt a fentebb 
említett templomnak. Abban azt 
írja, hogy „Andrásnak, Magya-
rország fejedelmének, kedves 
nagybátyánk fiának” lelki enyhü-
léséért kér gyászmisét, aki „élete 
virágában halt meg”.

Tehát András mindkét örököse fia-
talon, még apjuk halála elôtt meghalt. 
További kutatás szükséges haláluk 
okának és körülményeinek feltárásá-
ra. 
De mi történt az utódaikkal? Márk 

utód nélkül halt meg, Félixnek vi-
szont voltak utódai. Legidôsebb fia 
Embrun-i érsek lett. Másik fiától, 
Antaltól származó unokája, Péter 
pedig gazdag családba nôsült: 1308. 
december 9-én az Allevard-i kastély-
ban elvette feleségül Sassenáge 
Ágnest. A házassági szerzôdés egy 
szokatlan kitételt is tartalmaz, mi-
szerint Péter köteles állandó jelleg-
gel felesége családjának kastélyában 
lakni, vagyis gyakorlatilag sehová, 
Magyarországra sem mehetett. A 
házasságot a francia trónörökös fe-
lesége, Beatrix „hozta össze”, aki 
mellesleg (Anjou) Károly Róbert 
akkori magyar király testvére volt..... 
Ebbôl könnyen adódik a következ-
tetés, hogy az egész házasság való-
színûleg a törvényes (Árpád-házi) 

trónörökös magyar tróntól való tá-
voltartását szolgálta. Péter testvérét, 
Humbert-et pedig saját fôudvarmes-
terévé nevezte ki Beatrix, így ô is 
„szem elôtt” volt, ha netán meggon-
dolná magát, és „trónkövetelni” 
akarna....
Igy a messzi Franciaországban élô 

Crouy család tagjai és leszármazot-
taik francia nemesekké váltak. Az 
Árpád-házi címer azonban évszáza-
dokon keresztül szerepelt a címere-
ikben, és ôrizték királyi származásuk 
dokumentumait is. Egyik leszárma-
zottjuk, Hector pl. 1488-as végrende-
letében arra figyelmeztette unokáit, 
hogy az 1279-bôl eredô pecsétet 
(Crouy Félix fentebb említett pecsét-
je) a jövôben is használják.

Az 1789-i francia forradalom után, 
amikor tömegesen végeztek ki ne-
meseket, a család a Máltai lovagrend  
védelmét kérte. Tudták ugyanis, 
hogy ôsük, II. András magyar király 
annak idején hatalmas összegekkel 
támogatta a lovagrendet, ezért a le-
származottakat megillette az örökös 
lovagrendi tagság.  Bizonyítékaikat 
elfogadta az egyébként rendkívül 
gyanakvó és alapos lovagrend. Sôt, 
1790-ben a francia bíróság is elfo-
gadta dokumentumaikat, és kimond-
ta, hogy a Crouy Chanel család jogo-
san használhatja a „magyar” (Árpád-
házi) címert is.  

Érdekes adalék, és akárki leellenô-
rizheti, hogy a közép-kelet Franciaor-
szágban lévô Allevard (ahol 1308-ban 
Félix unokája, Péter elvette Sassená-
ge Ágnest) temetôjében ma is áll egy 
piramis alakú síremlék, tetején Szt. 
István szobrával. A síremléket a 
Crouy-Chanel család építtette Szt. 
István tiszteletére, mint a magyar 
királyi Árpád-ház leszármazottai 
(https : / /en.wikipedia .org/wiki /
Allevard : „A Tomb in the cemetery 
in the form of a pyramid-shaped 
chapel topped by a statue of Saint 

Stephen built by the Croüy-Chanel 
family who were descended from 
the kings of Hungary through the 
„arpadienne” Dynasty”).
Idôközben a Crouy család több ágra 

szakadt. Egyik tagja, Crouy Henrik 
gróf visszaköltözött Magyarországra, 
és Pest megyében, Pécel mellett vett 
birtokot. Négy fia közül három a 
katonatiszti pályát választotta, a ne-
gyedik tengerésztiszt lett. A család 
egészen 1944-ig Magyarországon élt, 
amikor az oroszok közeledésének 
hírére végleg visszaköltöztek Fran-
ciaországba. 

Megismerve a fenti dokumentumo-
kat, az olvasó valószínûleg sajnála-
tosnak tartja, hogy  történészeink a 
mai napig azt tanítják, és a köztu-
datban is úgy él, hogy utolsó Árpád-
házi királyunknak, III. Andrásnak 
csak egy lánygyermeke volt, és ha-
lálával az Árpád-ház fiúágon kihalt. 
Reméljük, hogy a dokumentumokat 
elôbb-utóbb a hivatalos körök is ko-
molyan veszik, és alaposan megvizs-
gálják a dolgot. Azzal talán eggyel 
kevesebb tévhit maradna a magyar 
történelemben. Nekünk pedig, nem-
zeti érzelmû magyaroknak érdekes 
elképzelnünk , hogyan alakult volna 
a sorsunk, ha az Anjou-ház, és az azt 
követô idegen dinasztiák sora helyett 
továbbra is Árpád-házi királyok vise-
lik a magyar Szent Koronát.

Albert László
(ozora1949@hotmail.com)

Tényleg kihalt-e fiúágon az Árpád-ház 
III. Andrással (Endrével) 1301-ben?

Embrun mai látképe az 1220-ban elkészült katedrálissal. 
Itt volt érsek az 1300-as években Félix legidôsebb fia.

Az 1270-ben befejezett 
Amiens-i Notre-Dame 

katedrális, ahová 1284-ben 
Márk adománylevelet adott 

témáját is. A könyv szerint téves azt 
állítani, hogy III. Andrással fiú-ágon 
kihalt az Árpád-ház. 
A tévhitnek a könyv írója szerint az 

az oka, hogy amikor a király 1301. 
január 14-én Magyarországon hirte-
len meghalt, akkor itt nem tudták, 
hogy lengyel feleségével kötött há-
zassága elôtt már volt egy házassága 
Velencében. András ugyanis Velen-
cében nevelkedett, ahol törvényesen 
feleségül vette Cumana Péter ve-
lencei tanácsos leányát, Sybillát. 
Bár Sybilla korán meghalt, de halála 
elôtt született két fiúgyermekük, 
Félix és Márk.  Amikor Andrást a 
Kun László uralkodásával elégedet-
len magyar urak 1278-ban hazahívták 
Magyarországra királynak, akkor a 
két fiút apjuk biztonságból az észak- 
Franciaországban levô családi bir-
tokra, a Somme folyó partján elterü-
lô Crouy-ba telepítette (Crouy egy 
ma is létezô 2800 lakosú észak-fran-
ciaországi kisváros). Ezt a birtokot 
még András apja, István herceg sze-
rezte, aki egy ideig Jolanta aragóniai 
királyné udvarában tartózkodott, 
mert annak féltestvére volt –-- irja 
Varga-Balázs Gábor. 

Allevard címerében ma is 
szerepel az Árpád-sáv.

A Crouy-Chanel család által épített piramis alakú Szent-István síremlék napjainkban 
az Allevard-i temetôben.



Gondatlansággal vádolja Belgiumot 
a párizsi terrortámadásban meghalt 
130 áldozat között elhunyt francia ügy-
véd édesanyja, és megesküdött: perre 
viszi az ügyet, írja a hirado.hu

Az 26 éves ügyvéd a Bataclan kon-
certteremben tartózkodott, mikor a 
dzsihadisták tüzet nyitottak a szóra-
kozó tömegre 2015. november 13-án. 
Nadine Ribet-Reinhart úgy gondolja, 
a hatóságok sokkal többet is tehettek 
volna a terroristák elleni fellépésük-
ben, mivel a terroristák közül majd-
nem mindegyik belga háttérrel ren-
delkezett, írja az eset kapcsán a 
hirado.hu.

„Ez a tétlenség bûne. A tétlenség 
megtizedeli a családokat és gyerme-
keket pusztít el, még mielôtt megszü-
letnének” –-- mondta. A nô fia korrup-
cióellenes ügyvéd volt, barátnôjét is 
meglôtték a támadás alatt, de a lány 
túlélte a merényletet.

***
Moszkvába utazott Horst Seehofer 

bajor miniszterelnök, ahol Vlagyimir 
Putyin orosz államfôvel fog találkozni. 
A német politikusok felháborodtak a 
bejelentésen, pedig Seehofer már ko-
rábban jelezte: Bajororsz ág független 
külpolitikai lépéseket tesz, ha Berlin 
nem hajlandó leállítani a tömeges be-
vándorlást.

A Die Welt német napilap beszámo-
lója szerint a bajor kormányfô beje-
lentése felháborodást váltott ki a né-
met politikusok körében, mert See-
hofer lépése „ellent mond a német 
szövetségi kormány politikájának”. 
Továbbá annak hangsúlyozásába 
kezdtek, hogy az Oroszország elleni 
szankciók fenntartása „nem kérdés”, 
Bajorország nem tehet független lépé-

seket e téren. A CDU tagja és kül-
politikai szakértôje, Roderich 
Kiesewetter emlékeztetett, hogy See-
hofer már a migráció kérdésében is 
nyíltan ellenezte a kancellár lépéseit, 
emellett abbéli reményeinek adott 
hangot, hogy a kormányfô lemondja a 
moszkvai utat. Niels Annen, az SPD 
külpolitikai szakértôje azonban egy-
értelmûbben fogalmazott, és kije-
lentette, hogy a külpolitikáról nem 
München, hanem Berlin hoz dön-
téseket.

A bajor kormányfô azonban a mig-
rációs válság során mindvégig elle-
nezte a német kancellár bevándor-
láspolitikáját – ami kimerült a mig-
ránsok feltételek nélküli beengedésé-
ben -, és bár a szakértôk rendszerint 
figyelmen kívül hagyták Seehofer ez-
irányú megnyilvánulásait, a bajor 
kormányfô számos alkalommal egy-
értelmû célzásokat tett arra, hogy 
készen áll függetleníteni a külpolitikát 
Berlintôl, amennyiben a kancellár 
nem hajlandó szem elôtt tartani a 
többségi lakosság elvárásait. Seehofer 
korábban bejelentette, hogy jogi el-
járást indít Angela Merkellel szemben, 
annak érdekében, hogy a német ha-
táron a rend helyreállításra kerüljön.

A bajor kormányfô az Oroszország 
elleni szankciókat is ellenezte, mivel a 
szankciók katasztrofális hatást gya-
koroltak a német gazdaságra, és ebben 
a tekintetben Bajorország különösen 
érintett. A német politikusok azzal vá-
dolták Seehofert, hogy „Putyin kezére 
játszik”, pedig hivatalos jelentések is 
beszámolnak arról, hogy a gazdák a 
szankciók elsô évében 800 millió euró 
bevételtôl estek el, és Németországban 
félmillió munkahely szûnik meg a 

külpiacok egy részének elérhetetlenné 
tétele miatt.

Seehofer október közepén bejelen-
tette, hogy a szíriai válság nem meg-
oldható Oroszország részvétele nélkül, 
a német katonai beavatkozást azonban 
semmilyen körülmények közt nem 
tartaná elfogadhatónak. Akkor a Die 
Welt napilapnak adott interjú során 
kifejtette, hogy a továbbiakban készen 
áll közvetlen dialógust folytatni az 
orosz államfôvel, annak érdekében, 
hogy a szíriai helyzetet minél hama-
rabb sikerüljön stabilizálni. Október 
8-án a bajor kormányfô bejelentette, 
hogy amennyiben a szövetségi kor-
mány nem hajlandó fellépni a beván-
dorlás azonnali leállítása érdekében, 
Bajorország Németországtól függet-
lenül fogja lezárni a saját határait. A 
szakértôk nem vettek tudomást ennek 
lényegi jelentésérôl; Seehofer azzal 
fenyegeti a német szövetségi kor-
mányt, hogy Bajorország függetleníti 
külpolitikáját Németországtól, ha 
Berlin nem hajlandó tudomást venni a 
többségi lakosságot sújtó problémák-
ról.

* * *
Caracas lett tavaly a világ legveszé-

lyesebb városa a 300 ezernél népesebb 
települések között. A mexikói Közbiz-
tonsági és Bûnügyi Igazságszolgáltatási 
Civil Tanács adatai szerint a 
venezuelai fôvárosban 2015-ben 119,87 
gyilkosság jutott 100 ezer lakosra.

Caracas ezzel átvette a vezetést a 
hondurasi San Pedro Sulától, amely 
korábban négy egymást követô évben 
végzett az elsô helyen. A listára nem 
kerültek fel azok azon országok váro-
sai, amelyekben háborús konfliktusok 
vannak, mert az erôszakos halálesetek 
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Volt-e népirtás a Szovjetunióban?
A rasszistának és magyargyûlölônek 

is nevezhetô Kertész Ákos most mint 
menekült Kanadában él, miután 2011-
ben az Amerikai Népszava hasábján 
úgy nyilatkozott, hogy a magyar „ge-
netikusan alattvaló” és „se dolgozni 
nem tud és nem akar”. Nos, Kertész 
szerint népirtás (genocidum) nem volt 
a Szovjetunióban!

A magyar-kanadai publicista a Kana-
dai Magyar Hírlapban nemrég megje-
lent cikkében azzal érvel, hogy „a Gu-
lág foglyai a rendszer (sokszor mond-
vacsinált) politikai ellenfelei, ellensé-
gei voltak, de nem egész népek „fajok” 
(genetikai alapon), nem nôk és férfiak, 
a csecsemôtôl az aggastyánig”

Nos mivel valószínû, hogy sem Ker-
tész úrnak sem sok másnak nincs ez a 
szovjet dokumentum kéznél, nézzük 
meg, hogyan értesítették a Szovjetuni-
óban a népeket arról, hogy a Csecsen-
Ingush Autonóm Szocialista Szovjet 
Köztársaságot eltörölték, és a Krimi 
ASZSZK státuszát lefokozták oblasz-
tá. De szólaljon meg az Izvesztija 1946 
június 26- n megjelent közleménye:

„A Nagy Honvédô Háború alatt mi-
kor a Szovjetunió népei hôsiesen véd-
ték a haza becsületét és függetlenségét 
a német-fasiszta támadók ellen sok 
csecsen és krimi tatár a német egy-
ségekkel együtt harcolt a Vörös Had-
sereg ellen, és a németek utasítását 
követve diverziós bandákkal harcoltak 
a szovjet hatóságok ellen a hátország-
ban is. A Csecsen-Inguis és a Krimi 
Autonóm Szovjet Szocialista Köztársa-
ságok tömegei nem tettek semmit 
azok ellen akik a hazát elárulták.

Ezzel kapcsolatban a csecseneket és 
krimi tatárokat át telepítették a Szov-
jetunió más területeire”
Robert Conquest történész errôl a 

szovjet ukázról így ír:
„Ez a dekrétum egy jelentôs doku-

mentum. Ez mutatja a népírtó gon-
dolkodás módot ami nem egyéneket, 
hanem egész nemzeteket bélyegez 
meg és ítél el. Senki sem javasolta, 
hogy minden németet el kell ítélni 
mint háborús bûnöst és a német álla-
mot el kell törölni Hitler miatt, de itt 
úgy látszik, hogy a csecseneket és a 
krimi tatárokat kollektíven lehetett 
megbüntetni annak ellenére, hogy a 
lakosság zöme passzív maradt. A szov-
jet alkotmány 123. paragrafusa bizto-

sitja, hogy senkit sem lehet üldözni 
fajtája vagy nemzetisége miatt. De 
ebben az esetben egész nemzeteket 
deportáltak.”

De az említett nemzeteken kívül még 
öt kis nemzetet súlytott a szovjet nép-
irtás: az ingusokat, a karakaikat, a bal-
károkat, a kalmikokat és a volga-né-
meteket. Bizony Kertész Ákos itt a 
csecsemôktôl az aggastyánokig terel-
tek mindenkit a marhavagonokba, 
télidôben. Hetekig tartó utazás után 
olyan helyekre (fôleg Kazahsztán) vit-
ték ôket ahol egyetlen épület sem volt. 
Elôször azok a csecsemôk és aggastyá-
nok haltak meg a Szovjetunióban akik-
rôl Kertész Ákos nem tud, vagy nem 
akar tudni.

Ha Kertész egy kis idôre abba hagy-
ná a magyar-ellenes fröcsögést (leg-
frissebb értékelése az, hogy a magya-
rok történelmileg hajlamosak a gyûlö-
letre és az alattvalói magatartásra),---
és fellapozná az 1948-as Egyesült 
Nemzetek Egyezményét a Népirtásról, 
akkor még ô is arra a következtetésre 
jutna, hogy a hét szovjetuniói kis nem-
zet ellen elkövetett bûntett kielégíti a 
népirtás meghatározást.

A Kanadai Magyar Hírlapban megje-
lent Kertész Ákos cikk fô témája 
Ungváry Krisztián történész bírálata 
--- ôt Orbán zsoldosának nevezi. Ung-
váry válasza pontos és világos: 
„Kertész Ákos ideológiai oktatását 
csak erôs idegzetüeknek ajánlom.”

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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többségét ott háborús cselekmények 
okozták.

A legveszélyesebb térség továbbra is 
Latin-Amerika: a toplista ötven elsô 
helyezettjébôl 41 itt található.

Összességében a venezuelai városok-
ban a legmagasabb az emberölési ráta, 
de Brazíliából szerepelt a legtöbb vá-
ros az ötvenes listán: összesen 21.

Voltak ugyanakkor pozitív változások 
is. Nyolc város például lekerült az öt-
venes listáról, köztük a mexikói Juárez 
és a kolumbiai Medelllín. Elôbbi 2008 
és 2010 között listavezetô volt, a má-
sodik pedig a 90-es években lett volna 
világelsô, ha akkor létezett volna ilyen 
összehasonlítás.

Voltak olyan évek, amikor 100 ezer 
lakosra 400 gyilkosság jutott ott.

A gyilkosságok a legnagyobb mérték-
ben a mexikói és a kolumbiai városok-
ban csökkentek 2015 folyamán, a leg-
jobban pedig San Salvadorban nôttek. 
Utóbbi városban 2014-ben még 61,21 
emberölés jutott száza lakosra, tavaly 
viszont 111,03, ami 81 százalékos növe-

kedés egyetlen év alatt.
* **

Eladta romániai üzletét az amerikai 
McDonald’s, amelynek a 67 étterembôl 
álló hálózatát egy máltai vállalat fogja 
mûködtetni franchise rendszerben --- 
közölte a Ziarul Financiar címû napi-
lap.

A román gazdasági újság szerint a 
máltai Premier Capital további öt 
országban mûködteti már franchise 
rendszerben az amerikai vállalat 
összesen 64 éttermét. A máltai cég 
honlapja szerint Észtországban, Lett-
országban, Litvániában, Görögország-
ban és Máltában vannak jelen.

Romániában az amerikai vállalatnak 
67 gyorsétterme van, így a máltaiak 
számára Románia lesz a legnagyobb 
piac.

Az újság szerint a felek már nyár óta 
tárgyaltak, ugyanis a McDonald’s szá-
mára nem volt kifizetôdô, hogy közvet-
lenül legyen jelen a román piacon.

A McDonald’s Romániában évente 

mintegy 100 millió euró árbevételt ért 
el, és a legnagyobb étteremláncnak 
számít. Az újság információi szerint a 
megállapodás a hétvégén jött létre, de 
a felek nem nyilatkoztak a tranzakció 
részleteirôl.

Az amerikai gyorsétteremlánc 1995-
ben nyitotta meg elsô üzletét Románi-
ában, ahol mostanáig közvetlenül volt 
jelen, ellentétben fôbb vetélytársaival 
(KFC, Pizza Hut, Subway), amelyek 
eleve franchise hálózat kialakításával 
léptek be a román piacra.

* * *
Hamburg vezetése 150 oldalban rész-

letezte, milyen intézkedéseket vezet 
be a környezet védelmére: például 
nincs többé kapszulás kávé, egyszer 
használatos esernyô és klórtartalmú 
tisztítószer. Azt akarják ezzel elérni, 
hogy mások is kövessék példájukat.

A klímaváltozás elleni küzdelmet ko-
molyan vevô városvezetés részletekbe 
menôen leírta, hol és milyen formában 
kívánnak a jövôben változtatni, és úgy 
vélik, környezetvédelmi ajánlásukkal 
a helyi vállalkozások és a lakosság is 
egyre tudatosabb lesz.

Az önkormányzat 315 gépkocsival 
rendelkezô gépparkjának jelenleg 24 
százaléka elektromos autó, de 2020-ig 
az arányt 50 százalékra tornázzák fel.

Emellett az újrahasznosított papír 
használatának mértékét is növelni fog-
ják az irodákban, bár most is jelentôs 
mennyiségben ilyen papírokkal dol-
goznak. Azzal, hogy 66%-ban Blaue 
Engel minôsítésû „újrapapírt” használ-
nak, évente mintegy 52 millió liter 
vizet spórolnak. Ez 415 ezer ember 
éves ivóvízszükségletének felel meg.

Továbbá a megújulóenergia-szektor-
ban rejlô lehetôségeket is jobban ki-
használnák, szeretnének a jövôben 
minél több zöld energiaforrást is az 
önkormányzati fenntartású épületek-
nél.

A példamutatással az önkormányzati 
ökolábnyom-csökkentés mellett nem 
titkolt céljuk, hogy mind a Hanza-vá-
rosban székelô vállalkozásokat, mind 
pedig a lakosságot a klímabarát szem-
léletmód felé tereljék, és hasonló cse-

lekvésre ösztönözzék ôket.
A tudatos vásárlók számát is szeret-

nék növelni, olyan vásárlóerôben lát-
ják a klímavédelem biztosítékát, 
amely direkt azokat a termékeket ré-
szesíti elônyben, amelyek életciklusu-
kat ismerve környezetbarátnak mond-
hatók.

„A környezetbarát szemlélettel tehe-
tünk a környezet védelméért. Ezzel 
támogatjuk az energiatakarékosságot, 
az energiahatékonyságot, illetve csök-
kenhetjük az üvegházhatású gázok 
kibocsátását. A környezetbarát termé-
kek sokszor hosszabb életûek, és keve-
sebb energiát igényel az elôállításuk 
és használatuk, mint a hagyományos 
termékeké” – érvelt Jens Kerstan 
képviselô és környezetvédelmi 
tanácsos.

A határozat tiltólistára tette azokat a 
termékeket, amelyek bizonyítottan 
nagy környezeti terhelést rónak a 
földre, és amelyek árusítását és 
vásárlását nem támogatják. Ezek közé 
tartoznak az alumíniumból készült 
kávékapszulák, az egyszer használatos, 
silány minôségû esernyôk, a PET-
palackos ásványvizek és a klórtartalmú 
tisztítószerek, de a magas károsanyag-
tartalmú falfestékeket sem tolerálják.

* * *
Az amerikai közlekedésbiztonsági ha-

tóság (TSA) legfrissebb jelentése sze-
rint tavaly rekordszámú, 2212 lôfegy-
vert koboztak el utasoktól az amerikai 
repülôtereken. Az utasok a kézipoggyá-
szukban vagy a ruhájuk alatt ôrizték a 
fegyvereket, amelyek nyolcvan száza-
léka csôre volt töltve.

A TSA nyilvánosságra hozott jelen-
tése szerint összesen 224 repülôtéren, 
naponta átlagosan hat lôfegyverre 
bukkantak az utasoknál. A legtöbb 
fegyvert a texasi Dallas-Fort Worth 
repülôtéren kellett elkobozni, szám 
szerint százhúszat, a georgiai Atlantá-
ban pedig százhat kézifegyvert vettek 
el a biztonságiak. Ugyancsak nagy volt 
a „fegyverforgalom” az arizonai Pho-
enixben, a texasi Houstonban és a co-
loradói Denverben is. Egyedül június 
4-én –-- az Egyesült Államok nemzeti 
ünnepének a napján –-- tizennyolc tûz-
fegyvert találtak az amerikai reptere-
ken, szerte az országban. A New York-
ban lévô La Guardia légikikötôben 
például egy 94 éves férfi az övére 
erôsített tokban, csôre töltött, 38-as 
kaliberû revolverrel akart felszállni, a 
texasi San Antonióban pedig szintén 
egy férfi akart farzsebébe csúsztatott 
revolverrel átjutni a biztonsági ellen-
ôrzésen.

A kézifegyverek és más lôfegyverek 
mellett kézigránátokat, füstbombákat, 
késeket, bozótvágókat is el kellett ko-
bozniuk a biztonságiaknak, akiknek 
egyúttal szemfüleseknek is kell lenni-
ük. A kaliforniai Sonoma repülôterén 
ugyanis például szendvicsbe rejtettek 
egy csaknem húsz centiméteres kést, 
a virginiai Newport Newsban pedig 
képes üdvözlôlapok közé csúsztatva 
találtak borotvákat.

A közlekedésbiztonsági hatóság sze-
rint az amerikaiak tíz év óta folyama-
tosan egyre több fegyvert vinnének 
fel a repülôjáratokra. 2005-ben például 

még csak 660 fegyver akadt fenn a 
biztonsági ellenôrzésen. Lisa Farb-
stein, a TSA szóvivôje úgy nyilatkozott: 
az emberek rendszerint azzal próbál-
nak magyarázkodni, hogy véletlenül 
„a táskában felejtették” a kézifegy-
vereiket.

* * *
Már az ókori Babilon csillagászai is 

mérték az égitestek járását geometriai 
számítások segítségével.
Mathieu Ossendrijver, a berlini 

Humboldt Egyetem tudósa és munka-
társai jutottak erre az eredményre, 
kutatásukat a Science címû szaklapban 
mutatták be.

A szakértôk szerint legalább a Jupiter 
mozgását ki tudták számolni geomet-
riai módszerrel az ókorban. Korábban 
úgy vélte a tudomány, hogy csak a 14. 
századtól mérték így az égitestek 
járását, az ókori kelet csillagászai még 
csak számtani módszereket alkalmaz-
ak --- írta tanulmányában Ossendrijver. 
A kutatók három ismert és két eddig 
be nem mutatott ékírásos táblát ele-
meztek, melyek a londoni British 
Museumban találhatók. Az agyagtáb-
lák az idôszámítás elôtti 350 és 50 
közötti idôszakból származik.

Bár a táblák egyike sem tartalmaz 
rajzokat, a rajtuk lévô szövegekbôl 
kiderül, hogy a forma, melynek felszí-
nét kiszámolják, egy trapéz. Az új ér-
telmezés alapját az adta, hogy az újon-
nan felfedezett ötödik tábla megfejti 
az eddig jelentéktelennek hitt táblák 
titkát.

„Az új értelmezés megmutatja, hogy 
a babiloni csillagászok legalább alkal-
manként geometriai számítási mód-
szereket is alkalmaztak. Az öt tábla a 
Jupiter napi helyzetváltozásait rögzíti 
pályája mentén” ---- véli Ossendrijver.

Hasonló számításokat végeztek ké-
sôbb az európai tudósok. „De ezeket 
már legalább 1400 évvel korábban is-
merték” --- tett hozzá a kutató.

Minden vasárnap “jó ebédhez szól a nóta”
az asztalnál  Kroyherr Sylvester énekes, gitárral
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A német választások
1983

1982 év október 11-én, a nyugat-
német parlamentben, egy bizal-
matlansági indítvány során Hel-
mut Schmidt német kancellárt 
(német kormányfôt) leszavazták, 
és miután Hans Dietrich Gen-
scher (aki, mint a Független De-
mokrata Párt vezetôje a nyugat-
német belpolitikai egyensúlyt ke-
zében tartotta) kilépett a kormány-
koalícióból, Schmidt helyébe a 
konzervatív ellenzéki koalíció ve-
zetôjét, Helmut Kohlt iktatták be. 
Ezzel megdôlt a szociáldemokraták 
13 éves uralma, akik népszerûségé-
nek sokat ártott a kormány Szov-
jetunió iránti engedékeny politi-
kája .

Sok függött ettôl a választástól. A 
világpolitika legtöbbet emlegetett, 
és a két világrendezô hatalom nyil-
vánosság elôtti párbeszédének tár-
gya az a bizonyos „nukleáris 
egyensúly” Európa fölött. Ebben a 
mondatban a hangsúly nem any-
nyira az atomháború borzalmaiban, 
mint inkább a két utolsó szón van: 
Európa fölött. Álljunk csak meg itt 
egy pillanatra. Világunk békét 
akaró reményeit atomfegyveres 
elpusztításunkkal fenyegetik. Azt 
mondják, közel 40 éve béke van, és 
ezt a békét fenyegeti a két világha-
talomnak nevezett állam, Az Egye-
sült Államok és a Szovjetunió kö-
zötti fegyverkezési verseny. Egy 
idô óta azt kell elhinnünk, hogy a 
megoldás a két tábor fegyverzeti 
egyensúlyában van, mert egymás 
elpusztításának lehetôsége mind-
kettôt elrettenti a háború megindí-
tásának felelôsségétôl. 

Mit jelent ez a gyakorlatban? 
Azt, hogy el kell fogadni a világ 
jelenlegi állapotát, azt, hogy a világ 
hatalmi szerkezete két fegyveres 
nagyhatalom, az USA és az USSR 
köré kénytelen csoportosulni. A 
hangsúly a „kénytelen” szón van. 
Ez a két fegyveres nagyhatalom, 
ha a világ összlakosságát tekint-
jük,: a 4740 millióból 222+265 mil-
lió, alig több 10 százaléknál, Euró-
pa lakosságának is csak kéthar-
mada. Ennek a 10 százaléknak a 
részesedése földünk földrajzi és 
gazdasági javaiban aránytalanul 
nagy, különösen, ha hozzászámol-
juk a közvetett módon gyakorolt 
gazdasági befolyást. Vegyük ehhez 
a fegyverkezési részesedést: külö-
nösebb utánajárás nélkül is 80 és 
90 százalék között kell keresni azt 
az arányszámot, amely az USA és 
USSR közvetlen parancsnoksága 
alatt álló részét jelöli a világ kato-
nai erejének. Még ha a véletlen 
hozta volna is létre ezt a történelmi 
elôkép nélküli hatalmas arányt, 
akkor is kézenfekvô érdek akár az 
egyik, (USA), akár a másik (USSR) 
részérôl minden áldozat árán is 
fenntartani a világnak ezt az álla-
potát, ameddig csak lehet.

Ennek az állapotnak a fenntartá-
sához a politikai ésszerûség azt kí-
vánja, hogy ne jöhessen létre egy 
harmadik hatalom, amely zavarná 
ennek a (mindegy, hogy hogyan) 
létrejött egyensúlyi helyzetnek a 
kizárólagosságát. A politikai szó-
tárban polarizáció a neve annak a 
törekvésnek, amely a nagyhatal-
mak mágneses terébe igyekszik 

bevonni a semleges részeket. A 
fizika törvényei a politika terén is 
érvényesek: az ellentétpárok 
egyensúlyában nem a mennyiségi, 
hanem a helyzeti fölénynek van 
döntô szerepe, és ezért lehetséges, 
hogy a két pólus közötti tengelyhez 
tehetetlenül kötôdik a 90 százalék, 
vagy – visszatérve közelebbi tár-
gyunkhoz – vergôdik Európa, né-
pességi, mûvelôdési, fejlettségi túl-
súlyával, két barbár pólus nukleá-
ris terrorral mérgezett erôterében. 
Ezt szolgálja a fegyverkezési 
egyensúly.

A nukleáris fegyverek csörgetése 
és ökölrázása Európa fölött nem 
egymásnak szól, hanem Európá-
nak. Mert ha Washingtonnak és 
Moszkvának elszámolni valója van 
egymással, ha közöttük fegyveres 
leszámolásra sor kerülhetne, azt 
ne a leghosszabb földrajzi úton 
igyekezzenek elérni. A Bering-
szorosnál 100 kilométer a távolság 
közöttük, és a két fŒváros Moszkva 
és Washington közötti rakétapálya 
egyenes vonala is az Északi Jeges 
tengeren vezet át. A Moszkva és 
Washington közötti fegyveres le-
számolás eshetôsége a huszadik 
század legnagyobb hazugsága. A 
felhalmozott atomfegyverek szere-
pe nem kioldásuk feltételezett ese-
tében van, hanem abban a fenye-
getettségi légkörben, aminek cél-
pontja: Európa. Így a cél maga a 
veszélytudat, ami két megoldást 
kínál Európa részére: 1. Amerika 
nukleáris ernyôje alatt bízni abban, 
hogy a fegyveres összecsapás es-
hetôsége csökken, vagy ha megtör-
ténik is, az alatt védelmet talál, és 
2. elkerülni a pusztulást minden 
áron, inkább vállalni a szovjet igát, 
mint radioaktív felhôk végzetes 
látványát.

A két lehetôség tükrözôdik a né-
metországi választásokban is. A 
sokat emlegetett német Ostpolitik 
(keleti politika) akkor keletkezett, 
amikor a láncreakció 12 éves ké-
séssel (’56 után ’68-ban) Prágából 
fenyegette széteséssel a szovjet 
blokkot. A veszélyes felhôket a 
Szovjetunió egérôl két személyiség 
nevével fémjelzett irányváltozás 
oszlatta el Nyugatról: ekkor nevez-
te ki Nelson Rockefeller javasla-
tára Nixon elnök Henry Kissin-
gert a Fehér Ház külügyi tanácso-
sává, aki folyamatba tette a détant-
politikát  (aminek lényege a hideg-
háború megszüntetése és együtt-

mûködés a Szovjetunióval), és ek-
kor indult meg amerikai jóváha-
gyással Willy Brandt nyugat-
német szociáldemokrata külügymi-
niszter Ostpolitik-ja. Ennek nyo-
mán végleg meggyôzôdhetett a vi-
lág arról, hogy Amerika a szovjet 
agresszióval szemben nem fog 
fegyveresen fellépni. Annak okát, 
hogy ma – 15 év után – (és a szov-
jet hódítás helsinki szentesítése 
után) a német választások fô té-
máját a szovjet kilövô állomások-
kal szemben felállítandó nukleáris 
rakéta kilövô államások létesítése 
képezi – másutt kell keresni.

Ahogy a détant-politika egy össz-
európai alapszerzôdésben szilár-
dult (Helsinkiben, 1975-ben) Euró-
pa kettéosztásának véglegesítôjé-
vé, úgy várhatjuk a maradék-kon-
tinens nuclear-free zónává nyílvá-
nítását, másszóval Nyugat-Európa 
fegyverviselési jogának végleges 
eltörlését.

Ezt a választást hosszú éveken 
keresztül megelôzte egy világmé-
retû agymosás az egész, úgyneve-
zett Nyugaton, de súllyal Nyugat-
Németországban. Ennek az agymo-
sásnak két valóságalapja van: 1. a 
szovjet veszélyeztetettség (amit 
idônként egy-egy újabb ország el-
nyelésével igazol a nyilvánosság 
részére), 2. az amerikaiak gazda-
sági és politikai gyámkodása. 
Minthogy az elsônek Nyugat-Eu-
rópában ma is égetŒ emléke van, a 
különbözô baloldali szervek – a 
sajtó és hangmédia, de még a 
szépirodalom is – propagandáját a 
második veszély tudatosítására 
összpontosítja. Így áll elô a fele-
ide, fele-oda vélemény, és termé-
szetesen a politikai pártok balol-
dali–jobboldali egyensúlya. Más-
szóval: Nyugat-Németország bel-
politikájának preparálása két 
olyan szembenálló irányzat harcá-
ban való foglalkoztatására és le-
kötésére, amelyek mindegyike a 
szövetségesek (USA–USSR) céljait 
szolgálja.

A természetes és egészséges 
német önérdek megkívánná, hogy 
a keleti országrész felszabadulna a 
bolsevista megszállás alól, egye-
sülne a nyugati résszel, és élhetné 
a német nép egy országon belül 
független állami életét. A mai 
világpolitikai helyzetben mindez 
reménytelenül távol van, és a ma-
radék német államban is korláto-
zott térségben folyhat az engedé-

lyezett politika: gyakorlatilag bal-
oldali és jobboldali mederben, 
másszóval marxista és nem-marx-
ista mezônyben. A mezôny marx-
ista része a Szovjetunióval igyek-
szik jó viszonyt fenntartani, ami-
nek során idônként „kellemetlen-
ségei” támadnak Amerikával, míg 
a nem-marxista rész csak Ameri-
kához fordulhat, aminek során 
gyakran meglepôdik, hogy példa-
képének szovjetellenessége milyen 
következetlen és sokszor képtelen.

Nem szeretnénk a német politikai 
képletet olyan szimpla kétpólusú, 
vagy ez vagy az módon bemutatni, 
mint ahogy azt általában a világ-
sajtó teszi. A szovjetellenesség 
nem mindenkit tesz önmûködôen 
Amerika-baráttá. A választásokon 
leadott szavazatarány nem hû tük-
re a politikai nézetek arányának. A 
politikai elgondolások palettáján 
több szín van, mint a választási 
listán. Például: sokan szavaznak 
marxista jelöltre csak azért, mert 
Kelet és Nyugat-Németország egy-
esítését remélik tôle. Nem a beug-
ratókra utalunk, akik minden alap 
nélkül hirdetik, vagy inkább szaj-
kózzák a szovjet propagandáját, 
hogy a két Németországot egye-
síteni kell, (természetesen a nyuga-
tit a keletihez csatolva), de ebben a 
történelmi sakk-matt helyzetben, 
amiben a nyugat-németek sem 
fejthetnek ki irredenta tevékeny-
séget, nagyon sokan abban látják 
az egyesítés járható útját, ha a ke-
leti megszállóval jó viszonyt te-
remtenek a vasfüggöny fokozatos 
lebontása és a szorosabb kapcsola-
tokból várható enyhülés érdeké-
ben. Német alapossággal latolgat-
ják annak lehetôségét, hogy egy 
megszállóval könnyebb dolga len-
ne az egész Európának ellenállnia, 
mint két olyan megszálló alatt 
európai célokért dolgozni, akik 
elôbb jutnak megegyezésre Euró-
pa ellen, mintsem hogy lehetne 
ôket egymás ellen kijátszani. Ame-
rika gazdasági hatalma és befolyá-
sa, és a Szovjetunió katonai és gaz-
dasági elnyomása túl nagy ahhoz, 
hogy a kettô között öncélú európai 
politikát lehetne folytatni.

Vannak, akik még tovább men-
nek, a jelenlegi helyzetbôl kimoz-
dulást remélnek egy olyan politiká-
tól, amelynek következtében döntô 
módon megnövekszik az orosz 
befolyás Európában és csökken az 
amerikai. Ennek elônyét hosszú 

távon látják: európaizálni remélik 
Oroszországot. Jól átgondolva nem 
Szovjetuniót említenek. A Szovjet-
unió tartalom nélküli földrajzi 
meghatározás, amelynek nyugati, 
Európához tartozó része a gyarma-
tosító Oroszország. Ha ez az 
Oroszország valamilyen módon kö-
telékbe jut Európával, óhatatlanul 
annak kisebb jelentôségû részévé 
válik. Nem várhatják Moszkvában, 
hogy a farka csóválja a kutyát. A 
növekvô kereskedelmi kapcsolat 
Európa nyugati és keleti része kö-
zött ezt a folyamatot látszik követ-
ni. Az Európa keleti felében visz-
szafojtott áruéhséget Nyugat-Eu-
rópa könnyebben ki tudja hasz-
nálni elhelyezô piacként, mint 
Amerika. ...

Rátérve ezek után a történtekre, 
feltûnô volt, inkább mint bármikor 
elôtte, hogy ez a választás az Egye-
sült Államok és a Szovjetunió erô-
próbája is volt. Az eredmény lé-
nyeges eleme a genfi fegyverkor-
látozási tárgyalásoknak. Azzá tette 
Reagan fenyegetése, hogy 200 kö-
zéptávú Pershing II. és Cruise 
Missile kilövôállomást létesít Né-
metországban, ha az oroszok to-
vábbra is késleltetik a határozat-
hozatalt a genfi fegyverzetellenôr-
zési tárgyalásokon. Az oroszok 
helyzetét módfelett megerôsítette 
volna, ha Németországban a Szo-
ciáldemokrata Párt gyôz. Ezért a 
választási küzdelmek idején Kohl-
ellenes hadjáratba keveredtek 
újságjaikon és folyóirataikon ke-
resztül. A kereszténydemokratákat 
vádolták, hogy „a hidegháborút tá-
mogatják, a fegyverkezési verseny 
hívei és patológikus (nem épeszû) 
antikommunisták”. Ezek a Moszk-
vában jól hangzó szólamok nagyon 
lötyögôsnek bizonyultak a német 
választópolgárok fülében, és emel-
te bizalmukat a szóbanforgó párt 
iránt. Ráadásul Kohl kancellár 
kormányszinten tiltakozott a „Szov-
jetunió masszív és precedens nél-
küli beavatkozása” ellen.

Sokkal aggasztóbb volt a környe-
zetvédelem ürügyén szervezkedô 
hosszúhajú, hadonászó anarchisták, 
az ún. zöldek pártja növekvô nép-
szerûsége. A választáskor azonban 
kiderült, hogy népszerûségük in-
kább csak a hírközlô média fantá-
ziájában volt olyan nagy.

A március 6-án megtartott vá-
lasztások eredményeképpen Hel-
mut Kohl kancellár helyzete lé-
nyegesen megerôdösött, a Keresz-
tény-demokrata Unió kormányzó 
párt lesz az elkövetkezendô négy 
évben, a szavazatok 49 százaléká-
val. Az ellenzék, a Szociáldemok-
rata Párt 38 százalékot kapott, és a 
Független Demokrata Párt is 
könnyedén túlhaladta a parla-
mentbe jutáshoz szükséges 5 szá-
zalékot.

A rendkívül nagy izgalmakat kel-
tô választás nem hozta meg a bal-
oldal számára a remélt áttörést, de 
kérdés, a bizonytalan hangulatú, 
Reagan ígéreteit nem tükrözô, 
amerikai adminisztráció miként 
fog gazdálkodni ezzel a reményt-
keltô konzervatív világszemléletû 
választási gyôzelemmel.

(Magyar Élet, 1983. március 31.)

Ilyen a világ! (27) 
MAGYAR ÉLET8. oldal

 Kedves Olvasóim!
A liberalizmus a megújítottság (mone-

táris neoliberalista) szakaszában megta-
gadta a saját progresszivitás elvét, nyu-
gati nagyhatalmi politikai gyakorlatában 
történelmileg túlhaladott irányzatok tá-
mogatásával igyekszik továbblépni ha-
talma kiterjesztése árdekében. 

A képólusú világuralom US–USSR ka-
tonai megszállás-alapú európai uralmát 
ideológiai alapú (így elfogadhatóbb) po-
litikai szisztémára váltva tartósítaná.

Ennek gyakorlati megvalósításaként a 
kontinens nyugati felén a szociáldemok-

rata elvekre alapozott, keleti felén a libe-
ralizált szocializmus elveire alapozott 
párturalmat igyekezett intézményesíteni. 

Ilyen retrográd irányzatot a nyugati eu-
rópai polgári jólétben még elfogadnak – 
bár az említett német választáson meg-
bicsaklott az elgondolás –, de a vasfüg-
gönytôl keletre a szocializmus a tömegek 
lelkében megbukott, bármilyen higítás 
veszélyes folyamatot indít el;  a szovjet-
fogta ember nem ideológiát akar építeni. 

Ötvenhatban pontosan ez történt.
Csapó Endre

2016. február 11.



9. oldal

Lefegyverkezés
1983
A lefegyverkezés, mint politikai 

törekvés, nem újkeletû dolog. A 
fegyverkezés nemzetközi szerzôdés-
sel biztosított korlátozására összehí-
vott hágai konferencia 1899-ben és 
1907-ben eredménytelenül végzô-
dött, de lényeges megjegyezni, hogy 
már akkor foglalkoztak a kérdéssel 
nemzetközi fórumon. Érdemes itt 
ráfigyelni, hogy az országok fölötti 
ellenôrzésnek, a világméretû köz-
igazgatásnak a programját elôkészí-
tô ún. nemzetközi baloldal milyen 
következetesen és szívósan készíti 
elô a világ közvéleményét a gyakor-
lati nemzetköziség elfogadására. A 
végsô szándékaiban teljes fiaskóval 
végzôdött francia forradalom „esz-
méinek” és „vívmányainak” a nép-
szerûsítésével és forradalmak által 
történô kísérleteivel eltelt az egész 
XIX. század, és ma, a XX. század 
végefelé, két véres világháború 
után, és a második gazdasági válság 
közepette, az atomháborús világ-
pusztulás rémének hisztériás hangu-
latában két állig felfegyverzett kato-
nai nagyhatalom nemzetközi szerzô-
dések és intézmények béklyóit kény-
szerítik a világra, hogy privilegizált 
helyzetüket tartósítsák.

Többször rámutattunk ennek a lap-
nak a hasábjain arra, hogy a nemzet-
közi politika az ellentétes elôjelû és 
hatású fizikai erôk mûködési törvé-
nyeit utánozza. Két ellentétes erô, 
másszóval ellentétpár egymást lekö-
tô energiája egyensúlyi helyzetet 
teremt, amíg a harmadik erô nem 
lép közbe. Vagy még találóbb a ha-
sonlat, a metafizikai törvény: jó és 
rossz harcából kapjuk a fejlôdést. A 
marxista (pszeudo) filozófia átvette 
ezt a tételt is, azt tanítja, hogy: „a 
fejlôdés folyamata külsô, viszonylag 
önálló ellentétek összeütközése útján 
megy végbe.”  Majd (és ez teszi ha-
mis filozófiává) azt állítja, hogy: „a 
szocializmus a kapitalizmusban 
meglévô ellentmondások kibontako-
zásának és társadalmi forradalom 
útján való megoldásának törvény-
szerû eredménye.”  Ez az otthoni 
filozófiai lexikonból kimásolt silány 
maszlag máris elbuktatja magát az 
elméletet, mert az ellentétpárt nem 
a kapitalizmus–szocializmusban ke-
resi, hanem elmarasztalja a kapita-
lizmust azzal, hogy „annak belsô hi-
bái – ellentmondásai – a hiba nélküli 
szocializmusba vezetnek.”  Majd jön 
a következô bukfenc, mert a szocia-
lizmus is átmenet, az utolsó küszöb: 
„A szocializmus is ellentmondások 
útján fejlôdik” és végül az „Ellen-
tétek egységének és harcának tör-
vényét”  végleg megtagadó követ-
keztetésként: „A marxizmus–leni-
nizmus bebizonyította, hogy a kom-
munizmus az ellentmondás kategó-
riáját a világ teljes birtokbavételébôl 
fakadó gondolkodásmód sajátjává 
teszi, mert a világot teljesen birto-
kába vevô embernek nem lesz többé 
oka félni az ellentmondástól vagy 
akadályozni megoldását!”

Hogy a fenti közlésbôl mit jelent 
az a kifejezés: „...a világot teljesen 
birtokába vevô ember” – lévén, hogy 
eddig is emberek lakták földi vilá-
gunkat – nem tudjuk Lenin vagy 
Lukács további tanulmányozása nél-
kül megválaszolni, de ha azt jelen-
tené, hogy az ember letaszítja Istent 

a trónusáról, vagy ha úgy tetszik a 
materialista filozófia a metafizikai 
filozófiát (úgy is, mint ellentét-part-
nert), akkor azt is megállapíthatjuk, 
hogy a kapitalizmus és a szocializ-
mus nem lehet az a bizonyos fejlô-
dést biztosító ellentétpár, melynek 
harca az a végnélküli folyamat, amit 
elôször Hérakleitosz (Kr. e. 500 kö-
rül) fogalmazott meg, mint szüntelen 
változás és ciklikus megújulás, mert 
az ellentétpárból (idealizmus–mate-
rializmus) csak az egyiket szerepel-
tetik: a materializmust! – annak ka-
pitalista és szocialista néven ismert 
elemeinek ellentétpárkénti káprázta-
tásával.  Ebbôl következik, hogy az 
az ellentét, aminek mai világunkban 
olyan nagy sajtója van, hamis: a ka-
pitalizmus–szocializmus ellentét hir-
detése csak taktikai félrevezetés a 
materializmus gyôzelme érdekében.

Igy lett a politikai-termék szocializ-
mus ellentétpárkénti szerepeltetése 
világméretû politikai alkalmazásban 
emberek, társadalmi osztályok, nem-
zetek, országok, egymás ellen uszí-
tásának „ideológiai” igazolása, mint a 
jó és a rossz nemes küzdelme.  

A jó és rossz ellentétpár-elmélet 
ilyen alkalmazásával létrehozott há-
borúk hozták létre a világ fölötti 
egységes hatalom kiépítésének esé-
lyeit, a „világbéke” megvalósításá-
hoz. Ez az ígéret, addigis a szemben-
álló felek egyetértéssel, mûvi be-
avatkozással kényszerítik, agymo-
sással szédítik a felületesen gondol-
kodó tömegeket egyik avagy a má-
sik oldalra, úgy hogy a saját oldal 
mindig a jó oldal és a másik a rossz 
oldal – és ez mindaddig sikeres lesz, 
amíg a becsapott emberiség rá nem 
jön a csalásra. 

A jó és a rossz oldal bemutatására 
két idézet:

1. „Az Egyesült Államok fokozza 
katonai jelenlétét a világ különbözô 
tájain. Egész régiókat ezer és ezer 
kilométerre az Egyesült Államok 
partjaitól, fontos amerikai érdek-
szféraként vettek birtokba. Rapid 
Deployment Force néven gyorsan 
bevethetô hadseregtesteket létesítet-
tek, meglévô katonai bázisokat meg-
nagyobbítottak, modernizáltak, úja-
kat építettek. A lefegyverzési tár-
gyalásokat megrekesztik, és az e 
téren már létrejött megállapodásokat 
aláaknázzák. Az ún. korlátozott nuk-
leáris háború elmélete végtelenül 
veszélyes a világ békéjére.”  (Mla-
denov bolgár külügyminiszter az 
ENSZ közgyûlésen, 1981. október – 
egy kapásból kiragadott idézet a sok 
közül.)

2. És most – nem is annyira fülbán-
tó, mint elgondolkoztató – majdnem 
ugyanezt hallani az ellenoldalról:

„Reagan elnök politikai rátermett-
ségét jórészt igazolja az a készség, 
amivel egy kínálkozó elgondolást 
megragad, és azt az amerikai nyilvá-
nos megfontolás középpontjába he-
lyezi. Ezúttal ismét felmutatta jó 
szándékát és képzelô erejét.”

(Ilyen bevezetés a nyugati sajtóban 
felkelti érdeklôdésünket, hiszen né-
hány héttel ezelôtt az amerikai sajtó 
csúfot ûzött az elnöknek abból a 
beszédébôl, amelyben az amerikai–
szovjet vitát a „jó és a rossz erôi 
közötti harc”-nak nevezte. A fent 
említett idézet – Australian, 1983. 
IV. 2–3., Reagan looks at the nuclear 
shield as an option to the nuclear 
sword, from Peter Samuel in Wash-
ington – alábbi folytatása megadja a 

választ arra a kérdésre, hogy miért 
dícséri most a sajtó a néhány hete 
kigúnyolt Reagant.) 

„Amerika 30 éven keresztül elkö-
telezettje volt a mutual assured 
destruction (kölcsönös, biztos elpusz-
títás) hadászati elméletnek, egész 
katonai berendezkedése az atomhá-
borús megtorlás fenyegetése által 
elért elrettentésre volt alapozva. Ez 
a kardoknak, nem a pajzsoknak a 
politikája volt. Ez a kölcsönös, biztos 
kiirtás valójában rendkívül baljós-
latú hadászati elmélet – ezt most 
Reagan elnök elismerte múltheti 
beszédében. Nagyon magas erkölcsi 
szintre emelkedett, amikor megval-
lotta a pajzsot a kard helyébe. Nem 
üdvösebb-e életeket megmenteni, 
mint megbosszulni azokat?”

A cikkíró ezután kifejti, hogy a 
támadó hadviselésre beállított ame-
rikai fegyverkezés, mint megoldás 
csôdbe jutott, és idôközben a szovjet 
stratégia védekezésre beállított 
fegyverzetével fölénybe került oly-
annyira, hogy az oroszok egyetlen és 
elsô ütésre el tudják pusztítani az 
amerikaiak szárazföldi kilövô állo-
másait. (Ez úgy látszik nem tartozik 
a támadás és elrettentés fogalomkö-
rébe.) Ezután a cikkíró szószerint a 
következôket mondja:

„A szovjet sohasem tette magáévá 
a kölcsönös és biztos elpusztítás el-
méletét. A Kremlin vezetôsége soha-
sem tagadta meg magától és népétôl 
a védekezést a nukleáris támadással 
szemben. Az amerikaiakkal ellentét-
ben az oroszok jelentôs méretû vé-
dekezôhálózatot építettek ki, a Ga-
losh antiballisztikus lövedék hálóza-
tot Moszkva körül, SA 5 és SA 10 
rakétákat és hatásos polgári védel-
met életek megmentésére amerikai 
nukleáris támadás esetén.”

Vajon mit érez az amerikai olvasó, 
amikor ezt olvassa? Ha azt érzi, 
hogy az eddigi amerikai kormányok 
háborús terveik során nem törôdtek 
azzal, hogy Amerika városai elpusz-
tulnak, és nem azt érzi, hogy most 
Amerika fegyveres készségét csök-
kentik, akkor a cikk elérte célját: az 
amerikai polgár kész elfogadni a 
következô lépést, a fegyverkorláto-
zást egyenlô szintre.

A hivatalos amerikai stratégia ed-
dig az volt, hogy: a béke biztosítéka 
a Szovjetunióval szemben a fegyve-
res fölény, az a képesség, hogy meg-
lepetésszerû szovjet támadás esetén 
azonnal visszaütnek olyan erôvel, 
ami eldönti az ilyen esetleges nagy-
hatalmi párbajt. Az elmélet helyes-
ségének indokolása: ha a Szovjetunió 
tudatában van a következmények-
nek, tartózkodik a támadástól. Ezt az 
elméletet 30 éven át helyesnek tar-
tották, bár mindig voltak marxista 
csoportok Amerikában, amelyek 
erôs propagandát fejtettek ki a nuk-
leáris fegyverek ellen. Egy idô óta 
az amerikai zsurnalisztikában ez a 
fegyverfölénnyel biztosított béke-
stratégia új nevet kapott: mutual 
assured destruction:  Hír szárnyára 
került, hogy a két nagyhatalom nuk-
leáris fegyverkezési szintje fej-fej 
mellett halad. Ez így tovább nem 
mehet, mert a fegyverkezés terén 
olyan fokot értek el, hogy egy eset-
leges háborúban kipusztul az emberi 
élet a földrôl. Bölcs versike szüle-
tett: „Better to be red than dead.”  
(Jobb vörössé, mint halottá válni.) 
Az is szóba került, hogy elég ahhoz 

MAGYAR ÉLET
egy hibás elektronikus információ, 
vagy egy ôrült a számtalan kapcsoló-
táblák egyikén, hogy egyetlen rakéta 
kilövése esetén az automatikus vi-
szonzásra beállított elhárítások ré-
vén szándék nélkül is végbemenjen 
a világpusztító rakétaháború. Való-
ban borzalmas kép.

E fentebb idézett amerikai tudó-
sítás állítása szerint az amerikai és a 
szovjet fegyveres felkészültség kö-
zötti különbség: az amerikaiak nuk-
leáris fegyverzete csak támadó, a 
szovjet-oroszoké csak védekezô. A 
kettôsség tükrözi nemde, az egyik-
nek a gonosz, a másiknak a nemes 
szándékát. Vagyis a szovjet esetében 
indokolt a fegyverkezés, hiszen vár-
ható támadásnak van kitéve. Követ-
kezésképpen, ha Amerika ki akarja 
nyílvánítani békés szándékát, ten-
gerbe vetheti teljes fegyverzetét, 
hiszen támadás nem érheti, mert a 
Szovjetunió – ó, minô humánus – 
csak polgárai védelmérôl gondosko-
dott. 

Mint tudjuk, Ronald Reagan ún. 
konzervatív politikus, akit Amerika 
konzervatív gondolkodású többsége 
azzal a kifejezett céllal választott 
elnökké, hogy a szovjet veszélyezte-
tettséggel szemben impotens liberá-
lis (szélsôbaloldali) elnökök és kor-
mányzatok után gondoskodjon Ame-
rika védelmérôl, állítsa meg a bolse-
vizmus terjedését, és – legalábbis a 
kelet-európai választók részérôl – 
azzal az óhajjal, hogy tegyen meg 
minden lehetôt a szovjet által elfog-
lalt országok felszabadulása elôsegí-
tésére.

Talán sohasem tudjuk meg, hogy 
mi játszódik le a Fehér Ház falai kö-
zött, és milyen erôk mûködnek közre 
ahhoz, hogy az állítólag rendkívül 
sok hatalommal felszerelt amerikai 
elnök meghirdetett és követett kül-
politikai irányából félidôben 180 fo-
kot eltér (és ez következetesen csak 
a republikánus elnökökkel történik 
meg). Peter Samuel Washingtonból 
küldött tudósítása szerint az történt, 
hogy egy High Frontier nevû lobby 
két éve dolgozott azon, hogy az ame-
rikai nukleáris támadásokra alkal-
mas fegyverek fölényét biztosító 
politikát a kormányzat föladja, ezt 
az elnök saját maga javasolja. A 
lobby részére ez nagy gyôzelem 
lehetett, mert a tudósító így számolt 
be róla: „After the Reagan speech 
last week, there was great celeb-
ration at the Washington office of 
High Frontier, the lobby group for 
strategic defence. It has been 
pressing for two years for precisely 
the abandonment of mutual assured 
destruction that Mr. Reagan now 
proposes.”  („Reagan beszédét nagy 
ünneplés követte a High Frontier 
nevû stratégiai védelmi lobby 
washingtoni irodájában. Két éven át 
szorgalmazták kifejezetten a kölcsö-
nös és biztos elpusztítás politikájá-
nak feladását – ezt most Mr. Reagan 
javasolja.”) ***

Amit most Reagan elnök javasolt: 
részleges, egyoldalú leszerelés. Va-
lószínûleg Moszkvában is kinyitottak 
néhány tucat pezsgôsüveget, és 
Reagan hátraarca után kimozdulhat 
egyhelyébôl a 16 hónapja elakadt 
megbeszélés az európai rakéták 
ügyében. A világ eléggé fáradt a 
fegyverkorlátozási megbeszélések 
részleteinek követésében. Az egész 

kérdés utópisztikusnak hangzik és 
unalomig ismétlôdik. A szólam, hogy 
el kell tiltani a világ minden országá-
ban a fegyverkezést, olyan régi, mint 
az orosz-bolsevista állam. A leszerelés 
kérdését Lenin emelte a külpolitikai 
feladatok sorába a békepropagan-
dával együtt, amely „ügyünket mér-
hetetlenül tovább viszi, mint a hábo-
rú”. Csicserin külügyi népbiztos az 
1922-es genovai konferencián Lenin 
utasítására javasolta a szovjet állam 
nevében „az általános fegyverkorlá-
tozást”. Még abban az évben megtar-
tották Moszkvában a nemzetközi le-
szerelési konferenciát, amin ugyan 
csak hat állam vett részt, de 1932-ben 
már mint állandó leszerelési konfe-
rencia mûködött a Népszövetség égi-
sze alatt Európában, 59 állam rész-
vételével. A leszerelés általános han-
gulata, a gazdasági válság pénztelen-
sége, a pacifista mozgalmak demagó-
giája járultak hozzá közvetve a má-
sodik világháború kitöréséhez, meg-
nyitva a lehetôséget Németország 
gyors felfegyverkezésére és komoly 
ellenállás nélküli invázióira. Végülis a 
rendkívüli áldozattal járó játék ter-
mésbegyûjtôi a Szovjetunió és az 
Egyesült Államok voltak, vesztese 
egész Európa. 

A második világháború óta eltelt 
közel négy évtized alatt fegyverkezési 
szinten semmi sem változott: Európa 
felezô vonalában a megszállási de-
markációs vonal állandósult az euró-
pai zsákmány-határon találkozó szö-
vetségesek fegyverviselési monopóli-
umában.

Csicserin utódja, Gromiko külügyi 
népbiztos „1964-ben, amikor a béke 
erôi már jelentôs szerepet vittek a vi-
lágpolitikában, memorandumot nyúj-
tott be az Egyesült Nemzetek Szer-
vezete közgyûléséhez a nemzetközi 
feszültség további csökkentése és a 
fegyverkezés korlátozása tárgyában. 
Javasolta, hogy meg nem támadási 
szerzôdés jöjjön létre a NATO és a 
Varsói Szerzôdés tagállamai között... 
Késôbb, ugyancsak szovjet kezdemé-
nyezésre a 32. gyûlés 1977. decem-
berében elfogadott egy különlegesen 
fontos dekumentumot a nemzetközi 
détant megszilárdulásának és elmé-
lyítésének nyilatkozatát. Ez a nyilat-
kozat hangsúlyozza a détant és a 
lefegyverkezés közvetlen kapcsolatát 
... amelyek végsô célja a teljes lefegy-
verkezés, szigorú és hatásos nemzet-
közi kontroll alatt”. (Disarmament: 
Soviet Initiatives, Novosty Press 
Agency, Moscow 1979.)

Ha megismétlôdik a történelem, 
(ahogy fentebb a második világhábo-
rút megelôzô éveket jellemeztük) a 
leszerelés általános hangulata, a gaz-
dasági válság pénztelensége, a paci-
fista mozgalmak demagógiája: hozzá-
járulhatnak a harmadik világháború 
kitöréséhez. Ebben a kártyajátékban 
Európának nem osztanak lapot, így 
annak ismét csak kárvallottja lehet. A 
döntés célja az lesz: hol legyen a 
világdiktatúra székhelye. Ha pedig 
háború nélkül megegyeznek ezen, 
akkor Európa megosztottsága és 
vazallus állapota hosszú idôre állan-
dósul.

(Magyar Élet, 1983. április 14.)

Rövidített változat. A teljes írás 
olvasható az Ilyen a világ! I. kötet-
ben, letölthetŒ: www.magyarelet.net

— továbbá az Ilyen a világ! II. kö-
tetben, kapható Püskinél Budapesten.

2016. február 11.
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Az Ausztráliai Magyar 
Református Egyház

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

MELBOURNE (VIC)
2016. február 14-én vasárnap de. 11 órakor

ISTENTISZTELET
 A North Fitzroy-i, Magyar Refomátus Templomban 

Igét hírdet: Nt. Dézsi Csaba
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)

Ebéd után Nôszövetségi gyûlés 
a Bocskai Nagyteremben

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 14-én 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 14-én de. 11 órakor vasárnap
  ISTENTISZTELET 

December 27-én vasárnap de. 11 órakor 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 14-én 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
Minden hónap harmadik vasárnapján du. 2 órakor 

 Istentisztelet
és magyar nyelvû játszó csoport gyermekeink számára

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

Aspley, Észak Brisbane (minden hónap második vasárnap-
ján) 2016 február 14-én 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

Bocskai Magyar iskola és Óvoda szeretettel várja 
a jelentkezéseket 2016-os tanévre. 
Vasárnapi iskolánk a keresztyén nevelésre és a 

magyar kultúra és nyelv megôrzésének kettôs 
pillérrére épül. Mindezt élvezetes, játékos for-
mában igyekszünk a gyerekek számára lefordítani. 
Alkalmaink minden hónap elsô és harmadik vasár-
napján 9.30-12.00 között tarjuk North Fitzroyban. 
A jelentkezéseket február 6-ig, jelentkezési lap 
kitöltésével várjuk. Jelentkezési lap igényelhetô 
mmakkai@hotmail.com

Piknik
Január 31-én immár 18-ik alkalommal tartottuk meg hagyományos Piknikünket a Silvan Reservoir Parkban. 

A reggeli borús, esôs idô ellenére lassan összegyûlt a közösség és több mint százan vettünk részt a szabadtéri 
Istentiszteleten.
A finom gulyást ez alkalommal is Spurigán János testvérünk fôzte, felesége Kati segítségével. Köszönet 

Basa Józsinak a közremûködésért. Basa Rózsika a Bocskai Iskola javára házi termesztésû szilvát árult. 
Több mint száz adag gulyás fogyott el, mindenki örömére. A bevételt a Spurigán család a Gyülekezetnek 
ajánlotta fel. Isten áldja ôket érte. 
Köszönjük minen résztvevônek a hitet: az esôfellegek dacára eljöttek, és ki is sütött a nap!   Soli Deo 

Gloria.

Január 15-én eltemettük Boros Erzsébet 
testvérünket.
Erzsébet 1957-ben érkezett Ausztráliába, 

férjével, néhai Boros Emillel. Mindketten
csatlakoztak a Melbourne-i magyar református 
közösséghez.
Erzsike sok magyar klubnak és egyesületnek 

volt tagja és vezetôje az évek során. Szerette a 
baráti társaságot, a kirándulásokat, a gyüle-
kezetet. Sok közösségbôl hiányozni fog!
Isten áldja meg emlékét és adjon vigasztalást 

fiának, ifj Boros Emilnek. Hisszük, hogy 
férjével Emillel, az örök országban újra együtt 
lehetnek.Boros Erzsébet

1929. május 12. ---- 2016. január 11.
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Református Piknik Silvanban

Mert Együvé Tartozunk
A Viktóriai Magyar Tanács

Az Ausztráliai Magyar Szövetség égisze alatt

2016. február 21-én, vasárnap, de. 11 órai kezdettel
kulturális programokat tart a 

Melbourne-i Magyar Központ területén

760 Boronia Road, Wantirna
 Aminek célja gyermekeink,  unokáink ingyenes szórakoztatása. 

(ugrálókastély, kisvasút, állatsímogatás és a kihagyhatatlan arcfestés)
Étel, ital ott lesz kapható, hozzanak asztalt, széket, 

sok gyereket és jókedvet magukkal.
Pityu és Ági itt is besegít a jó hangulat megteremtéséhez.

A rendezvény bevételébôl támogatni fogjuk a „Nyaralj Nálunk Ingyen”
egyesületet, mely Magyarországon, hátrányos helyzetû gyermekes 

családoknak biztosít nyaralási lehetôséget. 

Róluk mégtöbbet itt:  http://www.parokia.hu/hir/mutat/6460/

 http://rtl.hu/rtlklub/hirek/ingyen-nyaralhatnak-naluk-az-emberek 

Ezt a rendezvényt a
Bethlen Gábor Alapkezelô Zrt támogatja

VÁLTOZÁS
A Viktóriai Magyar Tanács felhívja minden érintett figyelmét, hogy, 

ellentétben a február negyedikén megjelent hírdetéssel, 
a februárra hírdetett két napos rendezvény, technikai okokból, 

csak egy napos lesz.
Marad a február 21-i piknik a gyerekek szórakoztatásával, mint az új 

hírdetésben látható.
Mindennemû kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.

A Viktóriai Magyar Tanács vezetôsége.



Bár a pálosok rendházai egykor 
behálózták az egész Kárpát-meden-
cét, a szerzetesrendnek az évszáza-
dok során számtalan megpróbálta-
tást kellett kiállnia. A vértanúhalált 
szenvedett páterek sorsa azonban 
nem csupán egy szomorú történet, 
hanem hû tükre a magyar szerzetes-
rendek, a magyar ellenálló katoli-
kus egyház és az egyetemes kato-
licizmus történelmének.
Az egyetlen magyar alapítású 

rend
Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Ere-

mitae (Elsô Remete Szent Pál Rendje), 
így hangzik latinul az egyetlen magyar 
eredetû férfi szerzetesrend teljes ne-
ve, amelyet a 13. században a nagy 
tudású Boldog Özséb esztergomi ka-
nonok alapított, amikor egyesítette a 
Patacs-hegyi és a pilisi remetéket.

Özsébet a szerzetes életérôl trilógiát 
író Tormay Cécile a királyi családdal 
hozta rokonságba, és P. Gyöngyösi 
Gergely pálos történetíró szerint is 
elôkelô körökben születhetett.

A szerénységérôl híres Özséb az esz-
tergomi káptalani iskolában tanult, 
ahol figyelme hamarosan a tudomány 
és a hit irányába fordult.

Jótettei miatt általános megbecsülés 
övezte, híres volt szeretetérôl és nagy-
lelkûségérôl, házába fogadta a szegé-
nyeket, ápolta a betegeket és gondozta 
a városlakók lelkét.

1246-ban azonban minden tisztségérôl 
lemondott, vagyonát szétosztotta és 
egy barlangba költözött, ahol a monda 
szerint isteni üzenetet kapott. Látomá-
sában tüzes lángnyelvek közeledtek, 
melyek a barlangban letûzött kereszt-
ben egyesültek. Ekkor gyûjtötte maga 
köré a remetéket és megalapította elsô 
monostorát.
Nehéz út az elismerésig
Bár 1262-ben IV. Orbán pápa 

jóindulattal fordult a rendhez, ám az 
általa indított klerikus vizsgálat nega-
tív eredménnyel zárult. A rend másik 
pártfogója, Aquinói Szent Tamás 
sem teljesítette azonban kérésüket, 
hogy átvehessék az Ágoston-rend 
reguláját.

A rend hivatalos elismerésére még 
évtizedeket kellett várni. --– Az Árpád-
ház kihalása (1301, a szerk.) után a 
magyar királyi trónért folytatott har-
cokban a magyar papság, így a magyar 
érzelemtôl fûtött pálosok is a pápa 
által támogatott Anjou Károllyal 
kerültek szembe –-- írja dr. Bertalan 
Péter

„A pálos rend és az állambiztonság 
küzdelme” címû, a közelmúltban meg-
jelent könyvében. –-- A kiváló bíboros 
diplomata, Gentilis 1308-ban és 1309-
ben kelt okleveleiben a pálos rendet 
mentesítette a püspöki fennhatóság 
alól, majd 1319-ben Károly Róbert 
közbenjárására a rendet megerôsítet-
ték minden szerzett birtokában. A 
rend ezután kezdett terjeszkedni; a 
Kárpát-medencében, az adriai tenger-
melléken, Lengyelországban és Auszt-
riában új pálos kolostorok létesül-tek. 
Nevükhöz fûzôdik a világhírû czes-
tochowai kolostor alapítása is, ahol a 
Fekete Madonna ikonját ôrzik.
Gazdasági csomópontok
A pálos rend okosan, jól megválasztott 

helyszíneken felépített rendházai a 
középkorban behálózták az egész or-
szágot, és az akkori gazdasági életben 
fontos csomópontokat jelentettek. -– 
Európa éghajlatának enyhülése és a 
mezôgazdaság számára kedvezô felté-
telek hozzájárultak az agrárium 
fejlôdéséhez –-- mutat rá Bertalan 
Péter. --- A katolikus egyház az 
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egyetlen olyan intézmény, amely bir-
tokai miatt évszázadokon át szoros 
kapcsolatban állt ezzel a fontos gazda-
sági ágazattal, amely az emberi megél-
hetés alapvetôen fontos termékeit 
állította elô.

Ebben a fejlôdésben töltöttek be 
meghatározó szerepet a szerzetesren-
dek, amelyek közösségi ereje és a ter-
melô jobbágyokkal való szoros kap-
csolata erôteljesen segítette a 
történelem során a Kárpát-medencé-
ben megmaradó magyarságot. A pálos 
rend elôször közép-európai, majd ha-
marosan európai renddé vált.
Pálosok a csúcson
A mátyási reformok jó hatással vol-

tak a gyorsan fejlôdô pálos rend életé-
re is. Mátyás király1457-ben történt 
trónra lépésével folytatódott a rend és 
a király hagyományosan jó viszonya, a 
pálosok kulturális tevékenysége és fe-
gyelme kiváltotta a reneszánsz ural-
kodó rokonszenvét.

Tekintettel a rend erôsödésére, a ki-
rály 1475-ben azt kérte IV. Sixtus 
pápától, hogy a Szent Márk templom 
bíborosát nevezze ki a pálosok pro-
tektorává, aki így a rend érdekeit a 
római kúriában is képviselni tudta.

Mi több, Mátyás trónra lépésének 
elsô évében több pálos kolostort is 
felmentett az adózás alól. A pálosoknak 
több jobbágytelket és monostorokat 
(például Zsámbékon és Csúton) ado-
mányozott. A király hitvese, Beatrix 
számos gazdasági kedvezménnyel tá-
mogatta a rendet. Mindezek összefüg-
gésében talán nem is tûnik furcsának 
az az egybeesés, hogy mind a pálos 
rend, mind Mátyás király címerében 
helyet kapott a holló. Az égi madár a 
hitvilág szerint az isteni világgal áll 
kapcsolatban.
A rend viszontagságai
A pálosok szervezete, példamutató 

gazdálkodása, gazdag kulturális és 
irodalmi élete egészen a 16. századig 
sikertörténet. Az országba betörô 
török hódítók Budára vonulva számos 

pálos monostort kifosztottak és felé-
gettek, rengeteg szerzetest megöltek 
vagy megsebesítettek.

A kor egyik meghatározó pálos szer-
zetes Fráter György, a kor kitûnô 
diplomatájának alakja is megjelenik 
például az egyik legismertebb magyar 
regényben, az Egri Csillagokban (a 
könyv 2005-ben elnyerte Magyaror-
szág legkedveltebb regénye címet).

„A háborúk és szûkös termés miatt 
sanyarú idôszakban bôkezûsége által a 
nép iránt úgy tûnt fel, mint enyhítôje 
és vigasztalója az elnyomorodott nép-
nek, s egyszersmind fegyverrel a köz-
bátorság és csend elômozdítására néz-
ve is jótékonyan hatott.” –-- jegyezték 
fel a korabeli források Fráter Görgy-
rôl, az Erdélyi Fejedelemség egyik 
vezetô politikusáról, aki a szultán „hí-
veként” a diplomácia eszközeivel pró-
bálta az ország ellen folytatott táma-
dásokat leszerelni, ám I. Ferdinánd 
1552-ben meggyilkoltatta az alvinci 
kastélyban.

Néhány évtized alatt a pálos kolos-
torok elnéptelenedtek, és csak a 17. 
század elsô felében települtek vissza 
Magyarországra. Az újjászervezett 
rend tevékenységét azonban a felvilá-
gosodás hatása alatt álló II. József 
császár nem ítélte hasznosnak, így po-
litikai megfontolásból 1786-ban felosz-
latta azt.
Felszámolás állami erôszakkal
A magyar szerzetesrendek 1945 utáni 

drámai, állami erôszakkal történô 
felszámolása megrázó történet.

A világháború utáni éveket Magyar-
országon sajátos kettôsség jellemezte, 
ami nem kedvezett a pálosoknak sem.

–-- A többpárti koalíciós politika in-
tézményesülô rendjében egyidejûleg 
volt jelen a „demokrácia reménye” és 
a „lopakodó diktatúra” –-- emeli ki dr. 
Bertalan Péter, aki a pálosok egész 
országot behálózó történetét a magyar 
történelem egyik nagyon fontos részé-
nek nevezi.

–-- A jogalkotás igen tág lehetôséget 

adott az ítélkezô bírónak az úgyne-
vezett hóhértörvény kapcsán. Elkez-
dôdtek a halálos ítéletek olyan koholt 
indokokkal, mint például a „dolgozó 
nép szabadsága” elleni támadás.

A népbíróság ítélete nyomán három 
szerzetes elleni eljárás zárult halálos 
ítélettel és kivégzéssel:
Vezér Ferenc pálos, Sándor István 

és Zana Albert szalézi szerzeteseket 
várta a kötél általi halál. 1950-ben két 
hónap leforgása alatt 2300 szerzetes-
nek és 8800 szerzetesnônek kellett 
elhagynia a szerzetesházakat, a pálos 
kolostorokból nem hagytak meg sem-
mit.
Cseppben a tenger
A kommunista politikus, Révai József 

(a Rákosi-korszak meghatározó ideoló-
gusa) 1951. május 4-én „hadüzenetet” 
intézett a Magyar Katolikus Egyház 
egésze, benne a pálosok ellen is.

Vezér Ferenc pálos rendi szerzetest 
1951-ben koholt vádak alapján tartóz-
tatták le.

Eredeti nevén Vezer Ferenc lelki-
pásztorként mûködött Pécsett, a buda-
pesti Sziklatemplomban és Pálosszent-
kúton. Részt vett a magyarországi 
pálos rendtartomány vezetésében, 
amiért a kommunista hatalom több al-
kalommal próbálta perbe fogni és 
megtörni.

Ügyét a Grôsz József kalocsai érsek 
elleni perhez csatolták, Bertalan Pé-
ter szavai szerint „mellék fôperként, 
vagy fô mellékperként”, majd az 
eljárás folyamán megkínozták, végül 
halára ítélték és kivégezték. Pere töb-
bek közt azt volt hívatva „bizonyítani” 
a koholt vádak alapján, hogy ellen-
forradalmi szervezetet épített ki, és az 
úgynevezett népi demokrácia ellensé-
geivel szövetkezett, megszegte a kom-
munista állam törvényeit.

–-- Vezér Ferenc becsületes, kiváló 
ember volt, ártatlansága tudatában 
töretlenül és szilárdan képviselte hitét 
–- hangsúlyozza a kötet, amely újszerû 
kutatási módszerek alapján, a társa-

dalmi hálózati modellek bemutatását 
ötvözi a történeti pszichológiával. Ezt 
a komplex inter- és multidiszciplináris 
tudományos szemléletet használja, 
hogy végül a puzzle-hoz hasonlóan áll-
jon össze a teljes kép. –-- Vezér Ferenc 
bûntelensége és hite példaképül állít-
ható a mai kor számára.
Modernkori rendtörténet
A Hálózatok szorításában alcímet 

viselô könyvben a mártírhalált halt 
Vezér Ferenc magasztos alakján, élet-
útján keresztül ismerheti meg az 
olvasó a Horthy-rendszert, a szerze-
tesrendek hálózatát, a mártír páterek 
sorsát és a „puszták népének” egysze-
rû jellemét.

Újdonsága, hogy a jogi folyamat tel-
jes szintéziseként mind a nyomozati 
szak, mind a vádemelés, az ítélethir-
detés és a rehabilitáció is megtalálható 
benne.

„Ma rengeteget veszekedtem az oro-
szokkal. Csodálom, hogy még ezután is 
élek, de megmutattam, hogy egy ma-
gyar pap híveit nem hagyja el és krisz-
tusi, jó pásztor, aki nem ijed meg a 
ragadozó farkasoktól.” –-- írja 1945. 
január 8-án kelt naplójában Vezér Fe-
renc, és e sorok jól tükrözik személyi-
ségét. A memoár bejegyzései szerint a 
fokozódó bátor ellenállást a tanyasiak 
részérôl maga a pálos pap helytállása 
erôsítette.

A megszállók és a velük szövetséges 
helyi kommunisták indulatait népsze-
rûsége és vádlói szerint állandóan 
hangoztatott állítólagos „oroszvadásza-
ta” válthatta ki.

Érdemes Pálosszentkúton járva a 
pálosok kegyhelyét meglátogatni,ahol 
a templom baloldali üvegén a felirat 
szerint „Szent” Özséb alakja látható, 
ám a kép az újabb kutatások szerint 
feltehetôen nem a rend alapítóját, 
Boldog Özsébet ábrázolja, hanem 
Vezér Ferencet, akit csak 2012. április 
30-án temethettek újra.

(Jeki Gabriella
 összeállítása)

A misztikus 
magyar rend

A Gellért-hegyen lévô pálos sziklakápolna

Boldog Özséb, a rendalapító portréja
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Jó csapatunk lehetne 
magyar származású 

teniszezôkbôl
Ausztráliában született, Texasban és 

Barcelonában járt teniszakadémiára, 
2012 óta pedig a briteknek szállítja a 
sikereket Konta Johanna. A 24 éves 
teniszezô igazi sportcsaládból szár-
mazik, dédnagyapja a legendás hajtó, 
Marschall József, nagyapja Kertész 
Tamás válogatott labdarúgó volt. Jó 
éve van, a US Openen, majd az Austral 
Openen is a negyedik fordulóig jutott. 

Van bármilyen terve, hogy meddig 
szeretne elôrejutni a világranglistán?

Nincsenek ranglistás terveim. A bol-
dogságomat nem a versenyeken nyúj-
tott teljesítmény határozza meg.

Az egykori világelsô Caroline Woz-
niacki azt mondta, hogy fényes jövô 
elôtt áll, mert bombaszervája és erôs 
tenyerese van.

Nagyon örülök, ha így látja.
Tudom, hogy milyen teniszezô szeret-

nék lenni: jó versenyzôtípus.
Olyan, akinek megfelelô a hozzáállá-

sa, mert ez segíthet nagy lehetôségek-
hez.
Van példaképe a teniszezôk kö-

zött?
Sohasem a többi játékost néztem, 

szerettem volna mindig is egyedi és 
egyéni lenni. De Steffi Grafot csodál-
tam azért, ahogy játszott és viselke-
dett.

Milyen a kapcsolata a magyar játéko-
sokkal?
Babos Timivel nagyon jóban va-

gyunk, élvezem, hogy vele bárkit kibe-
szélhetek, és senki sem érti meg (ne-
vet). A szüleimen kívül vele szoktam 
magyarul beszélgetni. Egyszer régen 
nyertünk is párosban egy mexikói tor-
nát.

Nem volt sohasem tervben, hogy 
rendszeresen játsszanak együtt?

A jó kapcsolat megvan, de ô elôrébb 
tart, hosszabb ideje tartozik az élme-
zônyhöz. Párosban fôleg, Mladeno-
viccsal remekül egymásra találtak. 
De ha majd egyszer úgy alakul az 
életünk, szívesen párosoznék vele.

A brit Fed-kupa-válogatott tagjaként 
kétszer is itt lehetett Budapesten. Él-
vezte, hogy a nyelvismerettel segíthe-
tett a csapattársainak?

Igen, de azért egy idô után fárasztó 
volt, hogy mindig a kezembe nyomták 
a telefont, hogy foglaljak le vagy intéz-
zek el valamit. Viszont így találkozhat-
tam a rokonaimmal, akik mind Ma-
gyarországon élnek.

Egyedül Sydneyben élô testvérem 
van.

Nagyapja, Kertész Tamás futballista 
volt, 1955-ben kétszer is játszhatott 
Puskás Ferenc oldalán a magyar válo-
gatottban. Van róla bármilyen emlé-

ke?
Sajnos én nem ismerhettem, a szüle-

tésem elôtt két évvel meghalt. Édesa-
pám még látta játszani, édesanyám 
szerint pedig nagyon szeretett volna 
engem.

Miért?
Mert olyan szerethetô vagyok (ne-

vet). Sajnos nem tudok róla sokat, csak 
annyit, hogy tehetséges futballista és 
jó edzô volt. Külföldön is dolgozott, 
édesanyám élt vele Ghánában, Etiópi-
ában és Iránban is. De a dédnagya-
pámtól is örökölhettem a versenyszel-
lemet:
Marschall József legendás, sokszo-

ros magyar és Európa-bajnok hajtó 
volt, az ügetô egyik nagy egyénisége.

Vele találkozhattam többször is.
Ha most a magyar és magyar szár-

mazású származású játékosokat össze 
lehetne rakni egy csapatba, egy Kon-
ta, Bacsinszky, Babos trió mire 
vihetné a Fed-kupában?

Attól függ, ki az ellenfél. Mert azért 
egy Williams nôvérekkel felálló 
amerikaiak ellen nem lenne egyszerû. 
De eljátszva a gondolattal, nagyon 
erôs csapatunk lenne.

* * *
A döntôben Serena Williamsot legyö-

zô Kerber állította meg a britek ma-
gyar teniszezôjét

A legjobb négy között ért véget Jo-
hanna Konta melbourne-i tündérme-
séje, az Australian Open elôdöntôjében 
a magyar származású, ausztrál szüle-
tésû, brit színekben versenyzô tenisze-
zô 7:5, 6:2-es vereséget szenvedett a 7. 
helyen kiemelt Angelique Kerber-
tôl.

„Ez egy nagyon különleges pillanat a 
számomra, megpróbáltam mindent 
beleadni. Johanna két fantasztikus hé-
ten van túl, nagyszerû játékos, aki 
elôtt óriási jövô áll. Biztos vagyok 
benne, hogy sok-sok versenyt nyer 
még” --- nyilatkozta Kerber.

A statisztikák szerint Konta 36 ki 
nem kényszerített hibával zárta az egy 
óra 22 percig tartó meccset, a német 
csak tizenegyszer rontott.

Azt mondja, a legjobb magyar szárma-
zású játékosokból nagyon jó Fed-kupa-
csapatunk lehetne. 

Magyar szülôk gyermekeként Syd-
neyben született. Hogyan került a 
család külföldre?

A szüleim a nyolcvanas évek elején 
mentek Ausztráliába --– édesapám 
kicsit elôbb, mint édesanyám –--, és 
kint ismerkedtek össze. 2005-ig ott él-
tünk, aztán költöztünk Nagy-Britanniá-
ba. Ausztrália túl messze volt minden-
tôl, Ázsia is nyolc órára volt, ezért 
olyan helyet kerestünk, ahonnan köny-
nyebb eljutni a teniszversenyekre. 
Elôször Barcelonába, a Sanchez-Casal 
teniszakadémiára kerültem, a szüleim 
közben elhelyezkedtek Angliában, így 
én is idejöttem.

Miért csak 2012-ben lett brit állam-
polgár?

Angliában öt év kell a letelepedési 
engedély megszerzéséhez, de ez en-
gem nem érintett, hiszen magyarként 
uniós állampolgárnak számítottam. A 
brit állampolgárságot hat ott töltött év 
után lehet kérvényezni, így kaptam 
meg végül 2012-ben. Azóta brit színek-
ben játszom, és a helyi válogatottat 
segítem a Fed-kupában. Amikor ide-
jöttünk, nem volt tervben, hogy angol 
színekben játsszam.

De aztán itt kezdtem felnôni és gyö-
keret ereszteni, logikus lépés volt.

Sohasem vetôdött fel, hogy magyar 
színekben teniszezzen?

Nehéz ügy, hiszen én nem Magyaror-
szágon születtem és nôttem fel, és bár 
ezer szállal kötôdöm Magyarországhoz, 
és büszke vagyok magyar származá-
somra, az otthonom Nagy-Britanniá-
ban van.

Nyolcévesen kezdett el teniszezni. 
Miért éppen ezt a sportágat választot-
ta?

A szüleim mindig is szerették volna, 
hogy sportoljak. Sydneyben éltünk, és 
az iskola mellett egy teniszcentrum 
volt, ahol tanítás után nemcsak vi-
gyáztak ránk, de teniszleckéket is ad-
tak. Így kezdôdött. Lehet, ha uszoda 
van ott, vagy valami más sportolási 
lehetôség adódik, akkor most mással 
foglalkozom. Igaz, anyukám is tenisze-
zett kicsit, az öccse pedig még mindig 
játszik.

Bizony, nagyon jól futottam. Ausztrá-
liában egyszer nemcsak a suliversenyt, 
de a területi viadalt is megnyertem. 
Aztán az államira nem mentem el, 
akkor már teljes erôvel a teniszre 
koncentráltam. Amikor késôbb, 19-20 
éves koromben Ben Johnson egykori 
kanadai edzôjével, Charlie Francisz-
szel dolgozhattam, azt mondta, ha ko-

molyan gondolkodnék az atlétakarrier-
ben, most még válthatnék.

Hol tanult teniszezni?
A már említett spanyolországi aka-

démia mellett jártam Texasban Andy 
Roddick testvérének az akadémiájára. 
Ezek bentlakásos intézmények voltak. 
Angliában már nem kellett így élnem, 
hiszen a szüleim itt voltak, otthon lak-
hattam.

Mi volt az elsô komolyabb sikere, ami 
nagy lökést adott a karrierjének?

Arra még mindig várok (nevet). Az 
az igazság, hogy a tenisz iránti rajon-
gásom késôn jött, tinédzserként voltak 
vele gondjaim, és ahogy idôsödtem, 
úgy szerettem meg. Engem a verseny-
zés éltet, ez a szenvedélyem. Kompeti-
tív alkat vagyok.

A tavalyi nagy meneteléshez a kezdô-
lökést talán az adta, hogy a Roland 
Garroson fôtáblás lehetett.

Szerintem ezt egy folyamatként kell 
értelmezni. Egész évben szerencsés-
nek mondhattam magam, hiszen 
egészséges voltam, elkerültek a sérü-
lések, és minden kínálkozó lehetôséget 
megragadtam. Csak a sok meccs ad-
hat igazi önbizalmat, fôleg, ha a világ-
ranglistán magasabban jegyzettek el-
len is nyersz.

A US Open-szereplés remekül sike-
rült, három selejtezôs gyôzelem után 
három meccset nyert a fôtáblán, töb-
bek között két kiemeltet, a spanyol 
Garbine Muguruzát és a német 
Andrea Petkovicot is legyôzte, csak a 
cseh Petra Kvitova állította meg. 
Hogy emlékszik vissza a meccseire?

A gyôzelmek igazán nem ragadtak 
meg bennem, hiszen az ellenfelekkel 
rendszeresen találkozom. Minden 
meccs 0:0-ról indul, és alakul, ahogy 
alakul.

Inkább a hangulat volt magával raga-
dó és a megnövekedett adrenalinszint.

A fôtábla elsô fordulójában egy hazai 
versenyzô, Louisa Chirico ellen ját-
szottam, aki valóban szûk otthonában 
teniszezhetett, hiszen New Jerseybôl 
származik. Akkor éreztem és hallot-
tam, hogy sok brit szurkoló van jelen, 
és ez jó érzéssel töltött el. A szurko-
lókkal is úgy vagyok, ha sokan vannak 
egy mérkôzésen, az emocionálisan 
többet jelent.

A második fordulóban a Muguruza 
elleni meccsel történelmet írt a US 
Openen, ilyen hosszú, 3 óra 23 percet 
meccset még nem játszottak nôk New 
Yorkban. Hogy érezte magát meccs 
közben és után?

Komolyabb gondot nem okozott, ami-
kor benne vagyok a versenyben, akkor 
összetart az adrenalin. A testemen 
éreztem kicsit a fáradtságot, de azért 
edzem annyit, hogy ilyen szélsôséges 
helyzeteket is kibírjak. Örülök is, hogy 
ennyit készültem. De ha vége a torná-
nak, és hazamegyek, akkor mindig fá-
radt vagyok.

Vadócz Krisztián 
Ausztráliában folytatja

Az ausztrál élvonalban szereplô 
Perth Glory labdarúgócsapatában 
folytatja pályafutását Vadócz Krisz-
tián.

Az ausztrál klub honlapjának közle-
ménye szerint a 30 éves középpályás 
már átesett az orvosi vizsgálatokon, s 
új csapatában a Wellington Phoenix 
elleni bajnoki meccsen mutatkozhat 
be.

A negyvenszeres válogatott Vadócz a 
Perth Glory --- és az ausztrál bajnokság 
--- második magyar légiósa, ugyanis a 
Videoton FC tavalyi bajnokcsapatának 
kapitánya, Sándor György is ezt az 
együttest erôsíti.

A kispesti nevelésû Vadócz eddigi 
karrierje során már megfordult a 
francia Auxerre, a skót Motherwell, 
a holland NEC Nijmegen, a spanyol 
Osasuna, a dán Odense, az indiai 
Pune City és a svájci Grasshoppers 
csa-patában is.

Legutóbb a spanyol másodosztályú 
Deportivo Alavés játékosa volt, de  
közös megegyezéssel szerzôdést bon-
tott, mert mindössze háromszor lépett 
pályára, akkor is csereként.

Puskás Ferenc 
és Kertész Tamás

Ki volt Kertész Tamás?
Kertész Tamás (Budapest, 1929. 

április 1. –-- Debrecen, 1989. március 
2.) 1953 és 1960 között a Ferencváros 
játékosa volt, a zöld-fehérekkel egy 
bajnoki ezüst- és három bronzérmet 
szerzett. Kétszer pályára lépett az 
Aranycsapatban is: 1955. október 2-án 
a Csehszlovákia elleni 3-1-es, majd a 
két héttel késôbb az Ausztria elleni 6-
1-es gyôzelem alkalmával.
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Tanár úr kérem
Válaszok a legutóbb feltett kérdé-

sekre a válasz: 1. Nyikolaj Rimszkij-
Korszakov, 2. A Miklós név becézései, 
3. A földtörténeti középkort, 4. A 
Steffl sörmárkáé, 5. Karl Millöcker 
osztrák zeneszerzô, 6. Dalap-Uliga-
Darrit, 7. Középkori balkáni eretnek 
szeta tagjai, 8. Török szultánok okira-
tait nevezték így, 9. Mongóliáé, a tug-
rik váltópénze, 10. Párizsban.

E heti kérdéseink:
1.Ki írta A sárga csikó és A piros 

bugyelláris c. népszínmûveket?
2. Mit neveztek régen forspontnak?
3. Melyik együttes énekese, frontem-

bere volt Hevesi Tamás?
4. Hogyan nevezték a régi inkák cso-

mózott, színes fonalakból álló írását?
5. Mit jelent az „Ingres hegedûje” 

kifejezés?
6. Melyik a Bükk-hegység legmaga-

sabb csúcsa?
7. Ki szerezte hazánk századik 

aranyérmét?
8. Hogy nevezik idegen szóval a 

vulkánkitörést?
9. Melyik tudományág jeles kép-

viselôje volt Jávorka Sándor?
10. Mi Izrael pénzneme?
Válaszunkat a jövô heti újságban 

olvashatják:
Összeböngézte: B. L.

NA NE...
(Vigyázat, irónia!)

Populisták
Az ellenzéki agytröszt kétségbee-

setten elemezte a Fidesz sikerének 
titkát.

–- A kormány undorító szokása –- 
szólt felháborodottan az egyik politoló-
gus –--, hogy csupa olyan döntést hoz, 
amely valamilyen szinten kedvezô az 
embereknek.

–-- Hallatlan! –-- sápadt bele két 
pártelnök is.

–-- Így akarnak választást nyerni. A 
populisták. Csökkentik a gáz-, víz- és 
villanyszámlát, adókedvezményeket 
adnak a gyerekek után, a devizahitele-
sek miatt beavatkoznak a gazdasági 
folyamatokba. Mintha az lenne a kor-
mány dolga, hogy törôdjön a felmerülô 
problémákkal.

–-- Hihetetlen demagógia –-- csóválták 
a fejüket az ellenzéki újságírók.

–-- Most meg ez az otthonteremtési 
kedvezmény! A gyerekes családok la-
káshoz juttatása! Aztán meg jön a 
bürokráciacsökkentés, a különbözô il-
letékek eltörlése!

–-- Tipikus népszerûség-hajhászás. 
Méltatlan a modern államirányításhoz. 
Mi ilyet sosem tennénk!

–--- Rendes baloldali politikus igyek-
szik jól kibabrálni a honpolgárral. 
Vannak-e dallamosabb jelszavak ezek-
nél, mint: „Húznunk kell a nadrág-
szíjon!”, „Nekünk már nem lesz örö-
münk az életben, de majd az 
unokáink…”, „Merjünk kicsik lenni!” 
Bokrosék, na ôk nem törtek olcsó nép-
szerûségre. Megmondták, hogy most 
egy kicsit szarabb, de késôbb jó lesz.

–-- Ez speciel bejött. Tényleg szar 
volt, aztán megbuktunk, és jobb lett.

–-- Aztán itt ez a migránsügy --– 
folytatta az elemzô. –-- Ha a baloldal 
lett volna kormányon, nincs kerítés, 
nem ûzik el szegény bevándorlókat, és 
akkor nem Kölnben nyúlkálnak a szil-
veszterezô lányok bugyijába, hanem 
az Andrássy úton. Akkor benne len-
nénk a világ igazi vérkeringésében. Itt 
történnének a fontos dolgok. Mert ez 
ma a trend, nem az olimpia.

–-- Jó, hogy említed. Egyszer már a 
populisták majdnem kivackolódtak a 
világkiállítással, azt jól megfúrtuk. 
Hej, ha most ezt az olimpiádát is si-
kerülne, visszajönnének azok a szép 
kilencvenes évek. Egy kis Bokros-cso-
mag, pufajkás kormány, Kovács Laci 
bácsi megint elemében lehetne… Ó, 
die alten schönen Zeiten!

* * *
A feleség meg akarja tudni, hûséges-

e hozzá a férje, ezért ír neki egy leve-
let, hogy elhagyja, mert már nem sze-
reti. A levelet az éjjeliszekrényre 
teszi, és bemászik az ágy alá, hogy 
megtudja, hogyan reagál a férje.

A férj hazajön, elolvassa a levelet, 
hozzáír egy sort, aztán elkezd vidáman 
fütyörészni, és telefonál valakinek.

–-- Szia, drágám, ez a szerencsétlen 
végre rájött, hogy nincs közös jövônk, 
és végre eltûnik az életembôl. Máris 
indulok hozzád.

Azzal a férj elmegy.
A feleség zokogva kimászik az ágy 

alól, és elolvassa, mit írt a férje a 
levélhez.

–-- Szeretlek, Te hülye, kilátszott a 
lábad az ágy alól, elmentem kenyé-
rért!

* * *
A férj vásárol egy robotot, ami töké-

letesen tudja detektálni a hazugságot. 
Alig várja, hogy hazajöjjön a gyerek 
és kipróbálhassa. Megjön a fia, és 
rögtön kérdôre is vonja:

--- Hol voltál?

--- Benn maradtunk a könyvtárban 
tanulni.

A robot erre odamegy a gyerekhez és 
akkora pofont ad neki, hogy leesik a 
székrôl.

--- Na, fiam ez egy hazugságdetektor 
robot, úgyhogy ne hazudj többet. Hol 
voltál?

--- Elmentünk Pistiékhez filmet 
nézni.

--- Mit néztetek?
--- Az Egri csillagokat.
A robot erre odamegy a gyerekhez és 

akkora pofont ad neki, hogy leesik a 
székrôl.

--- Szóval, mit néztetek?
--- Az Avatart, amit Pisti az internetrôl 

letöltött.
--- Látod fiam, én a te korodban soha 

nem hazudtam az apámnak.
A robot erre odamegy az apához és 

akkora pofont ad neki, hogy leesik a 
székrôl.

--- Na, látod. A te fiad. --- szólal meg a 
feleség is.

A robot erre odamegy az asszonyhoz 
és akkora pofont ad neki, hogy leesik a 
székrôl.

* * *
Egy férfi fegyverrel a kezében be-

ront egy bankba és az összes készpénzt 
követeli, amit a rémült pénztárosnô át 
is ad neki. Miután megszerezte a 
pénzt, körülnéz és megkérdezi a 
mellette álló férfit:

--- Látott maga engem itt bankot 
rabolni?

--- Igen uram, láttam.
Erre a bankrabló szó nélkül lelövi. 

Majd a mögötte álló férfihoz fordul:
--- És maga látta, ahogy kiraboltam 

ezt a bankot?
--- Én nem, de a feleségem látta...

* * *
Barátnôk találkoznak hosszú idô 

után.
--- Hallom, meghalt a férjed!
--- Képzeld, alig hat nappal az eskü-

vônk után...
--- Szegény! De legalább nem szenve-

dett sokat!
* * *

Munkahelyén levelet kap egy férfi, 
elolvassa, majd elsápad.

Kollégája együtt érzôn megkérdezi 
tôle:

--- Rossz hír?
--- Igen. Valaki azt írja, hogy ha még 

egyszer randevúzom a feleségével, 
megöl.

--- Barátom, én a helyedben békén 
hagynám a nôt!

--- Igen én is úgy gondolom, hogy nem 
éri meg. Csak az a gond, hogy a levél 
névtelenül jött!

* * *
Feleség a férjnek:
--- Drágám, ha kövér, öreg és csúnya 

leszek, akkor sem fogsz elhagyni, 
ugye?

A férj erre elkezd éktelenül röhögni.
--- Mi olyan vicces?
--- Te kis butuska! Hát még mindig itt 

vagyok veled, nem?
* * *

Kovács hamarabb ér haza a munká-
ból, bemegy a hálószobába, és a ruhás-
szekrényhez lép.

--- Ne nézz be oda, ott van a karácsonyi 
ajándékod! --- kiált rá a felesége 
ijedten.

Kovács kinyitja, benéz, és így szól:
--- Mit ne mondjak, ez a leggyagyibb 

ajándék, amit valaha is kaptam. Sze-
rinted mihez kezdjek egy félmeztelen 
postással?

SPORT ÉS JÁTÉK
Ki készítette az elsô kaleidoszkó-

pot? 
Mivel játszottak az ókori gyere-

kek?
A kaleidoszkóp (magyarul: szép ké-

pet látok) nem tartozik azokhoz a 
játékokhoz, amelyek a régi görögöktôl 
maradtak ránk. A szó új képzésû, fia-
talabb, mint a teleszkóp vagy a mik-
roszkóp. A kedves játék, ami annyi 
szobához vagy ágyhoz kötött gyer-
meket szórakoztatott már el, a találé-
kony szerelemnek köszönhette létre-
jöttét.

1816-ban egy fiatal skót lelkész, Da-
vid Brewster egyszer könnyek között 
találta menyasszonyát. A lány buzgón 
gyártotta a kézimunkákat új otthona 
számára, s el volt keseredve, hogy 
nem talál egyetlen szép, ízléses szô-
nyegmintát sem a divatújdonságok 
kézimunka-mellékletében. A vôlegény 
járatos lévén az optikában, készített 
egy olyan látcsôszerû kis szerkezetet, 
amely három tükörlap segítségével 
néhány színes üvegdarabkából végte-
len sok mintát varázsolt. Minden for-
gatásnál új meg új minták keletkeztek, 
csak le kellett rajzolni a legjobban 
tetszôt. A menyasszony azonban nem-
igen jutott hozzá az ügyes kis szerke-
zethez, mert kistestvérei egymás ke-
zébôl kapkodták a játékot. 

Az élelmes vôlegény meglátta a kis 
szerkezetben rejlô lehetôségeket, és 
kaleidoszkóp néven szabadalmaztatta 
a találmányt. Nem ez volt az egyetlen 
gyermekjáték ez idô tájt, melynek 
nyelvtörô görög nevet adtak: egy 
francia játékkészítô autoperipatikosz 
néven hozta forgalomba felhúzható 
játékbabáit.

A kaleidoszkóp tehát görög neve elle-
nére nem görög találmány. Persze, 
azért az ókori gyerekek is játszottak. 
Maga Agészilaosz spártai király sem 
restellt gyermekei kedvéért vesszô-
paripára kapni. Egy görög vázaképen 
ostort pattogtatva lovagol nádparipá-
ján egy fiúcska. Nem maradt meg az 
ókorból fa-vagy bronzkarika sem 
(trochosz volt a neve), de egy váza-
képen a fiatal Ganümédeszt úgy ábrá-
zolja a mûvész, amint éppen karikát 

kerget. Egy másik képen egy lányka 
sárkányt ereget, egy bronzszobor pe-
dig, amely fiatal faunt ábrázol, arról 
tanúskodik, hogy már a görög gyere-
kek is ugráltak ugráló-kötélen vagy 
talán szôlôvenyigén. A kis faun moz-
dulatát nem értették mindaddig, amíg 
valaki fel nem kiáltott: „Hiszen ez 
ugrókötelezik!” így sikerült aztán az 
elveszett kötelet rekonstruálni. A kis-
lányok babáinak felszerelésébôl is 
fennmaradt mutatóba egy s más, kis 
bútorok, tükrök ólomból, ónból és pici 
agyagedények. A kisgyermekek ízlé-
se, már ami a játékokat illeti, nem 
változott túl sokat. Színesre festett, vi-
dám állatfigurák, lovak, ökrök, kutyák, 
libák, kakasok kerültek elô az ásatások 
során. Ezekkel játszottak a görög 
fiúcskák. Vázaképeken láthatunk kis-
kocsit húzó fiút, de nagyobb kocsit is, 
amelybe bárány volt fogva, s a gyerek 
bele is ülhetett. Az „antik” fiúk 17 éves 
fejjel mondtak búcsút játékszereiknek, 
míg a lányok esküvôjük elôestéjén ál-
dozták babájukat Aphroditének.

Kitôl kapta nevét a barkochba 
játék?
Bar Kochba vezette a zsidó nép utol-

só szabadságharcát a rómaiak ellen, 
132-tôl 135-ig. A légiókat elûzte Ju-
deából és visszaállította az állam füg-
getlenségét. A diadalmas hadvezér 
természetesen bírói jogkört is gyako-
rolt. A hagyományok szerint egyszer 
elébe hoztak egy férfit, keze, lába le-
vágva, szeme világa kioltva. Csak 
igent és nemet tudott inteni, mégis 
kereste a maga igazát.

Bar Kochba különös kihallgatási 
módszert alkalmazott. Kérdések egész 
sorát tette fel, s az erre adott igen és 
nem válaszok alapján bontakoztatta ki 
a tényállást. Az áldozatot saját testvé-
rei csonkították meg, mert elárulta 
feleségének a család aranybányájának 
helyét, az asszony pedig kifecsegte a 
titkot.

Tehát a vezér „sajátos” vallatásával 
„kibarkochbázta” az ügyet. Ez a mód-
szer gyûrûzik tovább napjaink kedvelt, 
elmés játékában.

Hogyan született a lottó?
Mikor Casanova megszabadult, azaz-

hogy megszökött a hírhedt velencei 
ólomkamrák börtönébôl, Párizsba me-
nekült. Itt felkereste az egykori ve-
lencei francia követet, aki közben kü-
lügyminiszter lett, és támogatását 
kérte. A nagy úr szívesen fogadta a 
sima modorú kalandort, és ajánlóle-
velet adott neki a pénzügyminiszterhez. 
Desforges báró érdeklôdéssel hall-
gatta végig Casanova elképzeléseit. 
Valamiféle játéktervezetet adott elô, 
amely az emberek fantáziáját fel-
gyújtva, egyben nagy jövedelmet hoz-
na az államnak. XV. Lajos Francia-
országa gazdasági nehézségekkel küz-
dött, így hát minden pénzszerzési le-
hetôség izgatta az illetékesek fantá-
ziáját. Desforges azonnal megbízta a 
kalandort, hogy dolgozzon ki részletes 
szabályzatot.

„Amint a miniszter szobájából ki-
jöttem, az elôteremben egy dúlt arcú 
férfiú rohant felém. »Uram! Segítsem 
rajtam! Hallom, hogy ön valami sze-
rencsejáték tervével foglalkozik. Néz-
ze, itt van nálam egy teljesen kidol-
gozott ötlet, de még annyira se tudok 
menni, hogy illetékes helyen szóba 
álljanak velem. Hetek óta itt álldogálok 
a miniszter elôszobájában, és senki 
sem akar meghallgatni! Legyen kö-
nyörületes, és szövetkezzék velem! 

Önnek, amint látom, szabad bejárása 
van Desforges báróhoz... Hátha egye-
sítené a tervét az enyémmel?«

Megszántam a szegény embert, meg 
aztán nekem voltaképpen egyelôre 
csak az volt a pozitív tervem, hogy 
valami pénzt tudjak kapni a minisz-
tertôl, elôlegképp az ötletre. Óvatosnak 
kell azonban lenni, mert néha a leggyá-
moltalanabbnak látszó emberek a leg-
ravaszabbak. Azért hát így feleltem a 
kérô, könyörgô embernek:

--- Hajlandó vagyok esetleg önnel 
dolgozni, de elôbb meg kell látnom, 
komoly és jól megalapozott-e az ön 
tervének kidolgozása...

A szerencsétlen flótás, aki már esz-
tendôk óta hiába kilincselt jobbra-
balra, boldogan cipelt a lakására, s ott 
bátyjával, egy kiváló matematikussal 
együtt, egy teljesen kidolgozott lottó-
tervezetet mutatott be nekem, rész-
letesen megmagyarázva a terno, quin-
terno és kisebb nyeremények rend-
szerét. Számadatokkal bizonyította, 
hogy az államnak micsoda óriási 
haszna lehet, ha a lutrijátékot mono-
polizálva behozza. Másfél órai magya-
rázat után teljesen tisztában voltam a 
meglehetôsen bonyolult dologgal, s 
pár nap múlva levélben tudattam a 
pénzügyminiszterrel, hogy kész va-
gyok a tervezettel, hívja össze szakem-
bereit javaslatom meghallgatására. 
Tíz pénzügyi szakértô hallgatta meg 
elôadásomat és vizsgálta felül lottó-
tervezetemet. Volt egy pár ellenvetés, 
amelyet én gyorsan legyôztem, ille-
tôleg letorkoltam, a végén el voltak 
ragadtatva, és én gazdag emberré let-
tem. A nekem kiutalt jutalomból ter-
mészetesen adtam a két szegény em-
bernek is, akik egész életükben 
hálásak voltak nagylelkûségemért.”

Casanova el volt ragadtatva saját 
nagylelkûségétôl és becsületességétôl, 
mert a fejedelmi jutalomból az igazi 
feltalálónak is dobott egy kis koncot.

Ez tehát a lottó hiteles története, ame-
lyet Casanova emlékirataiból keres-
tünk elô.

Hol született a lemezlovas, a Disc 
Jockey mûfaja?

A mûfaj az 1920-as évek közepén 
honosodott meg a BBC programjában. 
A mûsor Christopher Stone angol 
újságíró ötletébôl született, aki abból 
indult ki, hogy egyszer meg kellene 
próbálni a mikrofon elôtt rögtönözve 
csevegni, elôre megírt szöveg nélkül. 
Ez a hallgatóra sokkal nagyobb hatású 
lenne esetleges botlásaival együtt, 
mint a kéziratból felolvasott, minden 
tekintetben kifogástalan szöveg. Stone 
a csevegés témájául hanglemezeket 
választott. Összeszedett egy tucatnyi 
különféle felvételt, új megjelenésût és 
régit vegyesen, s ezekrôl kötetlen 
formában elmondta azt, ami eszébe 
jutott. Személyes emlékeket, csattanós 
anekdotákat, érdekes adatot, s ha 
véletlenül belezavarodott a mondatba, 
nevetve elnézést kért és kijavította 
önmagát. Az egyszeri kísérletbôl évti-
zedekig futó, nagy közönségsikerrel 
fogadott mûsorszám lett. Példáját va-
lamennyi jelentôs rádióállomás kö-
vette. A lemezekrôl csevegô elôadót 
ekkor még nem nevezték Disc Jockey-
nak. A széliében használt szakkife-
jezés, a lemezlovas, amelynek jó ma-
gyarítása ma is gond és nyelvmûve-
lôink erôpróbája, csak a harmincas 
években született meg. A negyvenes 
években kezdett a Disc Jockey komoly 
propagandatényezôvé válni a lemez-
szakmában.



00:55 Himnusz   
01:00 Híradó 
01:10 Angol nyelvű hírek   
01:25 Hogy volt?!  A Ró-
meó és Júlia a 
világirodalom 
legromantikusabb, egyben  
legtragikusabb darabja. Mű-
sorunkban ezúttal – a szerel-
mesek napjára, Valentinra is 
tekintettel - Rómeókkal és 
Júliákkal beszélgetünk
02:20 Nászút féláron (1936)  
Magyar filmvígjáték  Ren-
dezte: Székely István. Sze-
replők: Ágay Irén (Kovács 
Kató), Jávor Pál (Kerekes 
Pál, gépészmérnök), Kabos 
Gyula (Pernauer Lajos), Er-
délyi Mici (Lujza), Dénes 
György (ifj. Majer)(ff)
03:25 Töredékek  A ma-
gyar nép díszítőművészete  
03:45 Duna anzix Csiga-
minta és stukkóözön - ba-
rokk építészet az osztrák 
Duna mentén 
04:05 Slágertévé6. rész 
05:00 Híradó 
05:15 Angol nyelvű hírek  
05:25 Hazajáró Nagykő-
havas - A hétfalusi 
csángók bércein 
05:50 Négy szellem  
06:50 Ridikül   
07:45 Viszlát, elvtársak! 
(2011)  6/1.: A győzelem 
1975-1979. Francia-né-
met-magyar-lengyel-cseh 
dokumentumfilm-sorozat. 
A filmsorozat a XX. Szá-
zad egy bizonyos idősza-
kával foglalkozik, neveze-
tesen az 1975-től a szovjet 
csapatok teljes kivonásáig 
(1991) eltelt 16 évvel.
08:40 Német nyelvű hírek   
08:50 Orosz nyelvű hírek   
09:10 Római katolikus 
mise   
10:10 Angol nyelvű hírek   
10:30 Szeptember (1963)  
Rendezte: Horvai István. 
Szereplők: Bányai József 
(Sándor), Berek Kati (Zsó-
fi), Fonyó József (Veres ta-
nító), Kiss Manyi (Sipos-
né), Kozák László (Jóska), 
Páger Antal (Sipos István), 
Sinkovits Imre (Bátori, tsz 
elnök), Szirtes Ádám (Gá-
bor), Sztankay István (Pa-
li), Törőcsik Mari (Mari)
12:05 Pozsony magyar 
szemmel - Koronázó 
város múlt, jelen és jövő 
(2015)  Magyar ismerette-
rjesztő film  
13:00 HÍRADÓ 
13:15 Vannak vidékek A 
magyar-lengyel barátság 
1000 éve Magyar ismeret-
terjesztő  
14:15 Krakkói randevú - 
Andrzej Wajdával Magyar 
dokumentumfilm  
14:50 Család-barát   
16:10 Roma Magazin   
16:40 Domovina    
17:10 Gyökerek Csehor-
szági magyarok 
17:55 Málenkaja rabatyon-
ka 2/1. Magyar dokumen-
tumfilm  
19:00 Hogy volt?! Káldi 
Nórára emlékezünk 
20:00 Üdítő  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Védőszínek (1977)  
Lengyel film. Rendezte: 
Krzysztof Zanussi
23:20 Család-barát  
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03:50 Magyar történelmi 
arcképcsarnok:  Hajós 
Alfréd 
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05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Zoboral-
ja - " A csitári hegyek 
alatt" 
05:50 Négy szellem  
06:45 Ridikül   
07:45 Kézjegy  Bálint 
András 
08:25 Német nyelvű hírek    
08:35 Térkép    
09:10 Szeretettel Holly-
woodból   
09:35 Orosz nyelvű hírek   
09:50 Minden tudás   
10:10 Református maga-
zin    
10:35 Református ifjúsági 
műsor   
10:45 Baptista ifjúsági 
műsor   
10:50 Ortodox ifjúsági 
műsor   
11:05 Angol nyelvű hírek
11:20 Vészi Endre: A sárga 
telefon (1986) Rendezte: 
Berényi Gábor. Szereplők: 
Borbás Gabi (Karola), Csí-
kos Gábor (Czékus bácsi), 
Csongrádi Kata (F. Csík 
Ilona), Elekes Ferenc (Pa-
li), Fülöp István (Kari), 
Gyurkovics Zsuzsa (Joló-
ka), Kézdy György (No-
vember), Kiss Jenő (Kül-
lei), Kránitz Lajos (Dr. Tö-
rök Lóránd), Mádi Szabó 
Gábor (Stock elvtárs), 
Márton András (Károly 
Károly), Miklósy György 
(Kelemen K. Kelemen), 
Molnár Piroska (Paula)
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Életkor    
13:45 Térkép    
14:15 Szeretettel Holly-
woodból   
14:45  Család-barát   
16:05 Srpski Ekran   
16:35 Unser Bildschirm  
17:10 Magyar gazda   
17:35 Útravaló   
17:55 Málenkaja rabatyon-
ka (2013)  2/2. Magyar 
dokumentumfilm  
18:55 Hogy volt?! Szoko-
lay Ottót köszöntjük 
20:00 Csak színház és más 
semmi  6/6. Rendezte: 
Miklauzic Bence, Nagypál 
Orsi. Szereplők: Alexics 
Rita, Balázs Andrea, Csan-
kó Zoltán, Csányi Sándor, 
Dengyel Iván, Fehér Tibor, 
Fesztbaum Béla, Géczi 
Zoltán, Hábermann Lívia, 
Hunyadkürti István, Kará-
csonyi Zoltán, Lovas Rozi, 
Mandel Helga, Medve Jó-
zsef, Mikecz Estilla, Pálos 
Hanna, Schell Judit, Sipos 
Vera, Sitku Zsuzsanna, 
Spolarics Andrea, Szávai 
Viktória, Szervét Tibor, 
Udvarias Anna, Urbano-
vics Krisztina, Vecsei Mik-
lós Has. 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:30 Család-barát   

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Legenda - válogatás 
02:05 Látástól vakulásig 
(1978)  Rendezte: Szőnyi 
G. Sándor Szereplők: 
Ambrus András, Bősze 
György, Bujtor István (a 
nagy machinátor), Ferencz 
László, Győrffy György, 
Horkai János, Kenderesi Ti-
bor, Kishonti Ildikó, Kollár 
Béla, Kovács János, Néme-
thy Ferenc, Raksányi Gellért, 
Székhelyi József, Vándor Jó-
zsef. Életművésznek lehet 
nevezni azt, aki eladja a hábo-
rú utáni Budapesten a Vér-
mezőt bolgárkertészeknek? 
A szükség nagy úr, olykor 
nagyobb a törvény erejénél 
is, amíg hiszékenyek hada 
rója az utcákat.
03:20 Rocklexikon 
Demjén Ferenc
04:15 Zenei Műhely Miért 
legyen a zene mindenkié? 
- Bartalus Ilona zenepeda-
gógus portréja 
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Nagy-Fátra 
05:50 Négy szellem 
Átalakuló közösségek 
06:45 Ridikül   
07:45 Kézjegy    Magyar 
Attila színművész és a 
Vajdasági Tanyaszínház 
08:40 Német nyelvű hírek   
08:50 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 Biblia és irodalom  
11:15 Angol nyelvű hírek   
11:30 Fagylalt tölcsér nél-
kül (1989)  Magyar tévéjá-
ték  Rendezte: Felvidéki 
Judit. Szereplők: Kútvöl-
gyi Erzsébet, Horesnyi 
László, Balogh Erika, Pe-
remartoni Krisztina, And-
resz Kati, Bács Kati, Bajza 
Viktória, Csomós Mari, 
Feleki Sári, Galkó Balázs, 
Győri Ilona, Halász Lász-
ló, Hőgye Zsuzsa, Jáki Bé-
la, Kaiser Árpád, Kaiser 
Tamás, Katona János, 
Körtvélyessy Zsolt, Ladá-
nyi Krisztián, Markaly Gá-
bor, Marsek Gabi, Martin-
ka Robi, Mihályi Győző, 
Pacziga Mónika, Papes Ger-
gely, Podmaniczky Szilvia, 
Rák Kati, Reseli Szabolcs, 
Seszták Szabolcs, Sir Kati
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Kék bolygó   
13:45 Hazajáró   
14:15 Magyar Krónika   
14:50 Család-barát   
16:05 Rondó   
17:05 Család és otthon  
17:30 Tálentum Rost 
Andrea 
18:05 MMA - portré soro-
zat Ács Margit - Az iroda-
lom nem a szóval kezdődik 
19:05 Hogy volt?! Bara 
Margit felvételeiből 
20:05 Szenes Iván írta 
21:00 HÍRADÓ 
21:30 Maradj talpon!  
22:30 Ridikül   
23:30 Család-barát    

00:50 Himnusz  
01:00 HÍRADÓ  
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Életművész Pál 
István "Szalonna" 
02:25 Fagylalt tölcsér nél-
kül (1989) Magyar tévé-
játék  
03:45 Füst Milán titka 
(1994) Magyar irodalmi 
műsor  
04:10 Szenes Iván írta 
Zenés filmsorozat  
05:00 HÍRADÓ  
05:15Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Pádis 
05:50 Négy szellem 
06:45 Ridikül   
07:45 MMA - portré soro-
zat Ács Margit - Az iroda-
lom nem a szóval kezdő-
dik 
08:35 Német nyelvű hírek    
08:50 Magyarország 2000 
- Családi krónikák A kera-
mikus Majoros-család. 
Magyar ismeretterjesztő 
sorozat. Majoros János 
Dombóvár környékéről 
származik, Majoros Hédy 
meg Szarvasról. 1948-ban 
találkoztak a Kézőművé-
szeti Főiskolán, összekötöt-
ték az életüket, majd ami-
kor össze is házasodtak, 
egyik tanáruk szerzett  nekik 
egy lakás-műtermet. Köl-
csönt kaptak tehát, hihetetlen 
tempóban keztek dolgozni, 
hogy visszafizessék. 
09:15 Orosz nyelvű hírek   
09:30 Iskolapad    
09:50 Élő egyház    
10:15 Katolikus krónika  
10:40 Isten kezében  
11:05 Angol nyelvű hírek   
11:25 Szigorú idők (1987)  
Rendezte: Mihályfy Sán-
dor. Szereplők: Almási 
Éva, Bács Ferenc, Bánffy 
György, Barbinek Péter, 
Benedek Gyula, Csernák 
János, Csurka László, 
Dózsa László, Fonyó 
József, Gáspár Sándor, 
Geréb Attila, Györgyfalvay 
Péter, Gyukár Tibor, Hodu 
József, Hollai Kálmán, Jan-
csik Ferenc, Kalapos Lász-
ló, Keres Emil, Koltay Já-
nos, Kun Vilmos, Lukács 
Margit, Némethy Ferenc, 
Romhányi Rudolf, Simon 
György, Szabó Zsuzsanna, 
Székhelyi József , Tihanyi 
Péter, Uri István, Varga Ta-
más, Zentay Attila, Borbáth 
Ottília. 1851. szeptemberé-
ben az osztrákok elhurcolják 
Teleki Blankát, a forradal-
már grófnőt. Miután nem 
hajlandó megtagadni 
nézeteit, elítélik. 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Tessék!   
13:45 Magyarország 2000 
- Családi krónikák.  A kera-
mikus Majoros-család
14:25 Család-barát   
15:45 P'amende   
16:15 Összhang 
16:45 Kosár    
17:20 Tálentum Banovich 
Tamás 
18:05 Budapest ostroma 
(2015)  2/2. 
19:00 Hogy volt?! Szered-
nyei Béla felvételeiből 
20:00 Slágertévé  
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!   
22:30 Ridikül   
23:30 Család-barát

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30 Szigorú idők (1987) 
03:00 Bocuse d’or – Az 
ízek forradalma. Összefog-
laló a versenyről. Baran-
goljon velünk Gasztronó-
miában, az ízek birodalmá-
ban.
03:25 Kézjegy  Sass 
Sylvia 
04:05 Slágertévé  
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Erdővidék 
I.- Fehér karácsony Bar-
dócszéken 
05:50 Csináljuk a feszti-
vált! - Válogatás  
06:40 Mindenből egy van 
07:35 Öt kontinens  
08:10 Kézjegy Panek Kati 
09:00 Német nyelvű hírek  
09:15 Kosár   
09:40 Itthon vagy!   
10:00 Orosz nyelvű hírek   
 10:15 Szeretettel Holly-
woodból 
10:45 Öt kontinens  
 11:10 Angol nyelvű hírek  
11:40 Segítség, örököltem! 
(1937) Magyar romantikus 
film  Rendezte: Székely 
István. Szereplők: Gózon 
Gyula (Bartha), Ágay Irén 
(Zsóka, a lánya), Uray Ti-
vadar (István báró), Pethes 
Ferenc, Rajnai Gábor, Sen-
nyei Vera, Simor Erzsi, 
Vaszary Piri (ff)Egy vidéki 
vendéglős és lánya, Zsóka, 
a helybeli tanítónő váratla-
nul nagy vagyont örököl-
nek. A végrendelet értel-
mében be kell költözniük 
egy pompás kastélyba, 
ahol a személyzet lenézés-
sel fogadja a szerényebb 
körülményekhez szokott új 
gazdákat. 
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Virágzó Magyaror-
szág: Mór.  Magyar 
ismeretterjesztő sorozat  
13:40 Szembesítés - adalé-
kok egy pogrom termé-
szetrajzához (IX.- X.-XI.)  
3/2.: X. rész Ki szeretném 
zárni azt az időszakot...Ma-
gyar dokumentumfilm-
sorozat  
14:40 Család-barát   
16:20 Novum   
16:50 Hogy volt?!   A 
Rómeó és Júlia a világiro-
dalom legromantikusabb, 
egyben  legtragikusabb 
darabja; Magyarországon 
– a Színházi adattár szerint- 
1844 áprilisában mutatták 
be először a Nemzeti 
Színházban. 
17:45 Csináljuk a fesz-
tivált! - Válogatás 
18:40 Mindenből egy van. 
A görög dráma
19:40 A Dal (2016) 6/5.A 
Dal 2016 második közép-
döntőjében kialakul a 
döntő mezőnye, a 9 pro-
dukcióból 4 juthat tovább a 
nézők és a zsűri pontszá-
mai és szavazatai alapján. 
A Dal 2016 megújult 
zsűrije: Both Miklós, 
Frenreisz Károly, Pierrot és 
Zséda, a két műsorvezető: 
Tatár Csilla és Harsányi 
Levente.
22:00 HÍRADÓ  
22:40 Legenda - válogatás  
23:15 Család-barát

00:45 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:20 Gasztroangyal  
02:25 C.R.A.S.H-961 
(2012) Magyar kisjáték-
film  Rendezte: Szalkai 
Péter. Szereplők: Bori 
Viktor, Égeni Nikolett, 
Ferik Zsuzsa, Gayer Zol-
tán, Kálócz László, Kardos 
János, Klacsán Csaba, 
Molnár Péter, Sereglei 
András, Sereglei Lola 
Borbála. A film a 70-es 
évekbe repíti a nézőt. Egy 
napsütötte nyári délutánon, 
egy hangulatos, mediterrán 
repülőtér teraszán, egy tel-
jesen hétköznapi szerelmi 
perpatvar van kialakuló-
ban. Szembe kerül egy-
mással a vőlegényét féltő, 
konzervatív nő és a ledér 
életet folytató tinédzser. A 
színes, zajos forgatag mit 
sem törődik a két egymást 
gyepáló lánnyal. Ám az 
események egészen várat-
lan fordulatot vesznek, a- 
melyek fenekestől felfor-
gatják az idilli légkört.
02:55 A Dal (2016) 6/5.
05:00 HÍRADÓ  
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró (2012)  
Számvetés III. "Erdők, 
hegyek, tanok és emberek" 
05:50 Gasztroangyal  
 06:45 Szembesítés - adalé-
kok egy pogrom termé-
szetrajzához (IX.- X.-XI.)  
3/2.: X. rész Ki szeretném 
zárni azt az időszakot...  
07:40 Német nyelvű hírek 
07:45 Élő egyház   
08:15 Minden tudás   
08:35 Profit7    
08:55 Orosz nyelvű hírek   
09:10 Noé barátai   
09:40 Novum   
10:10 Térkép    
10:35 Angol nyelvű hírek   
10:50 A Dal  6/5.
13:00 HÍRADÓ  
13:20 Nagyok   
13:50 Kézjegy Pogány 
Judit 
14:40 Család-barát   
16:10 Rúzs és selyem  
16:45 Önök kérték  
17:45 Öt kontinens  
18:15 Szeretettel Holly-
woodból   
18:50 Gasztroangyal  
19:50 Budavári Palota-
koncert 2015 
20:20 Maradj velem…  
Ausztráliában is - Balázs 
Fecó és Horváth Attila 
koncertkörútja az ötödik 
kontinensen 
21:00 HÍRADÓ 
21:25 Munkaügyek 
22:00 Vendégváró Kína  
Shandong II/1 A Föld leg-
népesebb országa az élme-
zőnybe tör, a világ jövőjét 
sokak szerint Kína fogja 
meghatározni. Azonban 
úti-filmünk a dübörgés 
mellett a csendet is hallatja: 
egy több ezer esztendős ősi 
civilizáció bölcsességét, 
mely a hatalmas gazdaság 
apró szereplőiben rejlik, a 
kínai emberekben. Realitás 
és misztikum, magány és 
közösség - az ellentmondá-
sok országának Shandong 
tartományában jártunk.
22:50 Öt kontinens  
23:25 Család-barát    

00:50 Himnusz   
01:00 HÍRADÓ 
01:15 Angol nyelvű hírek   
01:30  Önök kérték  
02:25 Vészi Endre: A sárga 
telefon (1986)   
03:55 Csak színház és más 
semmi  6/6.
05:00 HÍRADÓ 
05:15 Angol nyelvű hírek   
05:25 Hazajáró Fogarasi-
havasok 
05:50 Négy szellem 
06:45 Ridikül   
07:45 Kézjegy: Lugossy 
László. Lugossy Lászlóról 
is elmondható, ami Huszá-
rik Zoltánról, hogy csak 
válogatott műveit készítette 
el: mindössze egy kisjáték-
filmet (Különös melódia, 
BBS) és három nagyjáték-
filmet (Azonosítás, 1976; 
Köszönöm, megvagyunk, 
1980; Szirmok, virágok, 
koszorúk, 1984). Szokatla-
nul későn debütált, majd 
másfél évtizeddel azután, 
hogy  főiskolai osztálytár-
sai a „magyar újhullám-
ként” bejegyezték magu-
kat a magyar filmtörténet-
be. Először operatőrként 
végzett 1961-ben Illés 
György és Eiben István 
tanítványaként, majd 1962–
1964 között a moszkvai 
Össz-szövetségi Állami 
Filmfőiskolán (VGIK) ta-
nult; mestere Grigorij Csuh-
raj és Mihail Romm volt. 
08:40 Német nyelvű hírek    
08:55 Rejtélyes XX. 
század   
09:25 Nagyok   
09:50 Orosz nyelvű hírek   
10:05 Kék bolygó   
10:25 Rome Reports - 
Vatikáni híradó    
10:55 Világ-Nézet   
11:20 Angol nyelvű hírek   
11:35 Látástól vakulásig 
(1978)  Rendezte: Szőnyi 
G. Sándor. Szereplők: Amb-
rus András, Bősze György, 
Bujtor István (a nagy machi-
nátor), Ferencz László, Győr-
ffy György, Horkai János, 
Kenderesi Tibor, Kishonti 
Ildikó, Kollár Béla, Kovács 
János, Némethy Ferenc, 
Raksányi Gellért, Székhelyi 
József, Vándor József
13:00 HÍRADÓ 
13:20 Magyar gazda   
13:45 Rejtélyes XX. 
század   
14:15 Nagyok   
14:45 Család-barát   
16:05 Hrvatska Kronika   
16:35 Ecranul Nostru   
17:05 Kárpát expressz   
17:30 Tálentum (1999)  
Kovács András Ferenc. 
Marosvásárhelyen él . A 
rendhagyó portréban pá-
lyatársai, Gálfalvi György, 
Farkas Árpád, Lászlóffy 
Aladár és Király László 
mutatják be a poeta doct-
ust, a költő pedig verseit 
mondja.
18:05 Béke sugárút (2015)  
Magyar dokumentumfilm  
19:05 Hogy volt?! Somogy-
vári Rudolf emlékére 
20:00 Rocklexikon (2007)  
Demjén Ferenc 
21:00 HÍRADÓ  
21:30 Maradj talpon!   
22:30 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.

A Magyar Élet Kiadóhivatalának
Melbourne: P.O. Box 210, Caulfield, VIC  3162

Sydney: 22 Marinella St. Manly Vale, NSW  2093

Megrendelem
A Magyar Életet ...... évre. Mellékelek $ ..........-t.
Elôfizetési díj egész évre (50 szám), GST-vel együtt $ 200.-

Félévre (25 szám), GST-vel együtt $ 100.-
Külföld egy évre $ 300.-, NZ $ 250.-

A Magyar Életnek régi elôfizetôje vagyok

                  új elôfizetô vagyok

Név......................................................................................

Cím.....................................................................................

......................................................... Postcode..................
A csekket HUNGARIAN LIFE névre kérjük kiállítani.

MONEY ORDER átutalása esetén kérjük ne felejtse el a 
postán kapott nyugtát a fenti címre, hozzánk elküldeni.

A nevet és címet olvasható nagybetûkkel kérjük kitölteni.
Címváltozás esetén szíveskedjék a régi címet is közölni.

Bank útján való (Direct Debit) átutalás:
National Australia Bank
Account Name – Hungarian Life Publishing
Account number – 03 839 5722
BSB number – 083 231

BOYD VARJU & ASSOCIATES
Magyarul beszélô könyvelô / adó-

szakértô adók, nyugdíjak, vállalkozá-

sok, befektetések. Mi jövünk Önhöz. 

Varju Péter  0431 133-550 

boydvarjuassociates@gmail.com

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)

Magyar állampolgársági
és útlevélkérelmek,

ausztrál vízumügyek,
NAATI fordítások.

Hajdu Gábor
(MARN: 0962683)

www.gaborhajdu.com.au

Telefon: 02 6241 5293


